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Beste sportwageneigenaar / eigenaresse, 

Elk jaar een nieuw thema. Elk jaar een verfrissend programma. Een programma alleen geschikt voor de sportieve rijder, die van 
autorijden, top-notch hotels en ongedwongen gezelligheid houdt. Het is een groot plezier voor Cruise to Se7en om u persoon-
lijk dit programma te  laten downloaden voor de 12e editie van Cruise to Se7en. 

Wellicht heeft u via de wandelgangen vernomen wat voor een euforie de laatste editie heeft opgeleverd.  Omdat wij niet 
zomaar onze handtekening zetten onder een tour, is de 12e editie een mooi vervolg op de laatste editie of onder andere de 
bijzondere Gorges rit. Gezien de wachtlijst in 2016, het aantal verzoeken voor 2017 in combinatie met het aantal beschikbare 
equipenummers voor een reis is er besloten om de 12e editie twee keer in het jaarprogramma op te nemen. De eerste tour zal 
van vrijdag 16 tot en met het ontbijt op vrijdag 23 juni worden gehouden. De tweede tour zal een week later van dinsdag 27 
juni tot en met het ontbijt van 4 juli worden gereden. Het aantal te vergeven equipenummers bedraagt maximaal 14, met een 
minimaal aantal van 10. 

De nieuwste aanwinst is een ode aan ons jaarthema: Hidden Roads & Hotels Treasures Tour. We zouden Cruise to Se7en niet 
zijn als we dit niet op een speciale manier zouden inkleuren. Simpel gezegd komt het erop neer dat de puzzel van routes en 
hotelovernachtingen weer bijzonder goed is samengesmolten.  Met enige trots vermelden wij dat het 2e hotel van deze rit 
geen groepsboekingen aanneemt in het hoogseizoen. Dit hotel moest worden opgenomen omdat wij als enige organisatie 
enkel de kroonjuwelen aan hotelovernachtingen opnemen. 

Naast een overweldigend rijprogramma is het verblijf wederom verdeeld over vier uitzonderlijk te noemen overnachtingsloca-
ties. Dat wil zeggen dat u vanaf het Gardameer via een sprookjeslocatie op de grootste almweide van de Werelderfgoedlijst van 
UNESCO, de Dolomieten, in een panoramahotel op 1400 meter hoogte van een van de meest luxueuze en beroemde spahotels 
uit Oostenrijk kunt genieten met uw partner. 

Over circa 1950 kilometer* asfalt is een rit uitgezet die als een prachtige waaier de longen van Italië, Oostenrijk, Slovenië en 
Duitsland omvat. De 6 etappes zijn een genot voor mensen die van natuur met daarin glooiend asfalt houden. Traditioneel 
zijn dit de ultieme toproutes die worden aangeboden op de wereldmarkt. 

Cruise to Se7en is meer dan vereerd om u te mogen verwelkomen voor de volgend jaar te houden tour. Bijgesloten vindt u 
het programma en de prijzen. U kunt zich inschrijven vanaf nu via onze nieuwe website. 

Met sportieve groet, 

Léon R. M. Beenen  
Founder Cruise to Se7en® 

* (laisser route 1425 km) 

Cover: Onze huisontwerper voor de jaarposter is niet zomaar een persoon. Een van de opties voor de posterschets van 2017. 
Ontworpen door Carlo Palazzani, de leaddesigner van Ferrari te Maranello. 



Hidden roads & hotels

Tour 1 Vrijdag 16 juni 2017 - Tour 2 Dinsdag 27 juni 2017

15:00 - 18:00 uur     Check-in 12e Cruise to Se7en tour
19:30 - 20:00 uur     welkomst cocktail en opening 12e editie 
20:00 - 22:00 uur      gastronomisch viergangen diner inclusief wijnarrangement
hotellocatie     in de nabijheid van het Gardameer *****

Tour 1 Zaterdag 17 juni 2017 - Tour 2 Woensdag 28 juni 2017
stage 1       regio: Veneto
09:00 – 10:00 uur     stempelpost open
laisser route     circa 229 km inclusief 1 col 
sportieve route      circa 249 km inclusief 2cols 
16:30 - 17:30 uur     sign-in aankomst in de hotellobby
19:15 uur      vertrek per bus naar dinerlocatie met panoramaview 
19:50 - 21:45 uur      surprise gastornomisch diner inclusief wijnarrangement  
19:50 uur     bustransport terug naar hotel
hotellocatie      2e nacht iin de nabijheid van het Gardameer*****

Tour 1 Zondag 18 juni 2017 - Tour 2 Donderdag 29 juni 2017
stage 2      regio: Veneto - Trentino Zuid-Tirol,(Dolomieten)
08:30 – 09:45 uur:     stempelpost open en bagageafgifte
sportieve route      circa  322 km inclusief 7 cols 
XXL route     circa 381 km inclusief 8 cols
17:00 - 18:00 uur     sign-in aankomst in de hotellobby  
19:30 - 20:00 uur     captains cocktail en briefing stage 3
20:00 - 22:00 uur:     3-gangen gastronomisch diner incl. wijnarrangement
hotellocatie     5 sterren wellnesshotel met onovertroffen uitzicht op de Dolomieten. 

Tour 1 Maandag 19 juni 2017 - Tour 2 Vrijdag 30 juni 2017
stage 3       regio: Trentino Zuid Tirol (Dolomieten) 
09:00 – 10:00 uur     stempelpost open 
laisser route     circa 244 km inclusief 3 cols  
sportieve route      circa 300 km inclusief 4 cols  
16:30 - 17:30 uur     sign-in aankomst in de hotellobby 
19:30 - 20:00 uur      captains cocktail en briefing stage 4
20:00 - 22:00 uur     driegangen surprise diner inclusief wijnarrangement
hotellocatie      2e nacht in een 5 sterren wellnesshotel met onovertroffen    
      uitzicht op de Dolomieten. 

Tour 1 Dinsdag 20 juni 2017 - Tour 2 Zaterdag 1 juli 2017
stage 4       regio: Dolomieten, Venetië, Frauil, Kärnten
08:30 – 09:45 uur     stempelpost open en bagageafgifte
sportieve route      circa 349 km inclusief 10 cols 
XXL route     circa 352 km inclusief 11 cols
17:00 - 18:00 uur     sign-in aankomst in de hotellobby
19:30 - 20:00 uur      captains cocktail en briefing stage 5
20:00 - 22:00 uur      gastronomisch diner incl. wijnarrangement  
hotellocatie      deluxe cottage met vallei uitzicht op 1400 meter hoogte 



treasures Tour 2017 

Tour 1 Woensdag 21 juni 2017 - Tour 2 Zondag 2 juli 2017
stage 5       regio: Kärnten, Slovenië
09:00 – 10:00 uur     stempelpost open
laisser route     circa 325 km inclusief 6 cols  
sportieve route      circa 339 km inclusief 7 cols 
16:30 - 17:30 uur     sign-in aankomst in de hotellobby 
19:30 - 20:00 uur      captains cocktail en briefing stage 6
20:00 - 22:00 uur      traditioneel diner, inclusief wijnarrangement  
Hotellocatie      deluxe cottage op 1400 meter hoogte met valleizicht.

Tour 1 Donderdag 22 juni 2017 - Tour 2 Maandag 3 juli 2017
stage 6      Kárnten, Salzburgerland, Bayern
08:30 – 09:45 uur:     stempelpost open en bagageafgite 
sportieve route      circa 371 km inclusief 7 cols 
17:00 - 19:00 uur     extra bagage afgifte en stempelpost open 
19:30 - 20:00 uur     captains cocktail
20:00 - 22:00 uur:     eind gastronomisch diner inclusief wijnarrangement  
      afscheid nemen van alle deelnemers
hotellocatie     Oostenrijks trots in de Alpen *****

Tour 1 Vrijdag 23 juni 2017 - Tour 2 Dinsdag 4 juli 2017

08:00 – 10:00 uur     stempelpost open en bagageafgifte
07:30 - 10:00 uur      ontbijt en tot ziens!
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Introductie
Hidden Roads & Hotels Treasures Tour 2017 heeft 
slechts een handjevol bekende bergpassen uit de 
Giro d’Italia of ander rallyevenement opgenomen. 
Nog niet eerder hebben wij echter zo mooi kunnen 
rijden over niet zo bekende secondaire wegen en on-
bekende bergpassen tijdens een route. De hotels zijn 
sprookjeslocaties om samen het plezier en de beleve-
nissen van de dag te delen. 

Jaarthema 
Het thema voor het twaalfde editie is uit het hart 
gegrepen. Al elf jaar brengen wij u op de meest bij-
zondere locaties om te overnachten, te dineren of uw 
rijgenot te laten excelleren. We blijven dan ook bij 
de essentie van onze roots en zorgen dat onze gas-
ten alle dagen verrast worden door de routes en de 
hotelkeuze. We gaan juist over een mix van wegen 
rijden zonder de trofeeën uit de bekende Alpenency-
clopedie om uiteindelijk in een onvergetelijke klasse 
hotel aan te komen. Ook nu hebben wij er weer voor 
gekozen de jaarlijkse zoektocht te starten naar echte 
hotelparels die elk iets heel bijzonders hebben. 

Wij blijven dicht bij onze roots en zor-
gen dat onze gasten alle dagen in onge-
loof over wegen rijden die samen met de 
bijzondere hotels voor een langblijvende 

herinnering zorgen. 

We overdrijven niet in onze beschrijvingen van de 
mooiste wegen langs pittoreske dorpen, het is geen 
marketing. We rijden onafgebroken over magische 
wegen in het bergachtige gebied van Trentino, de 
Dolomieten, Slovenië, Bavaria en onder andere Oos-
tenrijk.  Mocht u denken dat al gezien te hebben, dan 
nodigen wij u toch uit om te ontdekken wat Cruise 
to Se7en bedoelt met Hidden Roads & Hotel Treasure 
Tour. De foto op pagina 2 is het Gardameer... 
Een wereld als geen ander!



Hotelselectie Cruise to Se7en 
De hotels waar u en uw partner verblijven, zijn 
exclusief geselecteerd. Hotels die meer zijn dan 
alleen een duur verblijf voor een overnachting of 
uit de luxe hotelgids. Het is een selectieproces 
waarbij gekeken wordt naar de authenticiteit, de 
bijzondere locatie, onvergetelijk, anders en kwali-
tatief het beste uit de wijde omgeving. Kortom de 
kroonjuwelen. 

Exclusief geselecteerde hotels 

4 hotels over 7 dagen verdeeld
Uw verblijf is zo ingedeeld dat u ook van de hotel-
voorzieningen kunt genieten. Tijdens de 12e editie 
kunt u twee dagen genieten in de nabijheid van 
het Gardameer in een kunsthotel waar uw zintui-
gen overuren maken. Mocht u ooit nog een keer 
hoog in de bergen willen overnachten, dan is het 
tweede hotel een wens die in vervulling gaat. De 
verwentocht gaat verder naar uw eigen hotelchalet 
met uitzicht op een prachtige vallei. Hier verblijft u 
wederom 2 dagen. Om vervolgens richting Neder-
land te rijden waar u aan de voet van de Wilde 
Kaiser de laatste avond mag genieten Hier zal de 
12e editie op gepaste wijze worden afgesloten. 

op 1864 meter hoogte omgeven door een 
spectaculaire omgeving. 

Hotelnamenpublicatie.
U ontvangt pas bij inschrijving de hotelnamen. Dit 
doen wij omdat wij al te vaak als inspiratiebron ge-
kopieerd zijn.
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Cruise to voorbereidingen

stage 2 patergassen > patergassen

cruisereis inchecken. Zie artikel 2.2.a en 4.1.a van onze 
algemene voorwaarden.cruisereis inchecken. 

Lunch
* Het concept van Cruise to Se7en is eenvoudig van op-
zet. Dit houdt in dat er relatief veel vrijheid is tijdens het 
rijden. De lunch- en/of koffielocaties zijn dan ook niet 
vastgelegd en niet bij de prijs inbegrepen. Overigens 
zullen de routekaarten diverse locaties aanbevelen 
waar naar eigen inzicht een pitstop ingelast kan worden

Persoonlijke gegevens mededeelnemers
*Mocht u niet willen dat u e-mailadres wordt gedeeld 
met andere deelnemers aan de tour, dan dient u dit voor 
het einde van de rit per e-mail aan ons door te geven. 
Anders gaan wij ervanuit dat u hier geen probleem mee 
heeft wanneer andere deelnemers hierom vragen.

Roadbooks
*Het routeboek is per dag opgemaakt. Dit routeboek 
ontvangt u vanwegens de dikte elke dag voorafgaand 
aan de rit. Op de wegenkaarten staan alleen kilometers 
aangegeven. 
Verder zijn de wegenkaarten zo gemaakt dat u volop 
kunt genieten van de omgeving en uw aandacht niet op 
de kaart hoeft te houden. Uiteraard staat het rijplezier 
op de eerste plaats. Onze wegenkaarten zijn uniek. Bij 
ieder navigatiepunt staat steevast een foto én een bol-
pijlsymbool. Op aanvraag is het routeboek ook verkrijg-
baar in de Engelse taal. 

Route en navigatiekennis. 
* De wegenkaarten worden zo aangeleverd dat er geen 
navigatiekennis nodig is. De potentieel gevaarlijke ver-
keerssituaties of cruciale afslagen worden met een uit-
roepteken aangeduid. Andere aanduidingen geven in-
formatie over de locaties waar men voor eigen rekening 
kan lunchen of tanken. Daarnaast is er, indien mogelijk, 
een keuze uit een laisser (korte), sportieve (lange) en/ 
of XXL-route (zeer lange route). 

Garmin navigatiie unites met voorgeladen routes zijn in 
bruikleen te verkrijgen. 

Technishe staat sportwagen 
* Ongeacht of het een oudere of hedendaagse sportwa-
gen betreft, wij stellen het zeer op prijs als u zelf con-
troleert of uw sportwagen in technisch goede staat ver-
keert. Vergeet natuurlijk niet voorafgaand aan de reis 
uw banden, koelvloeistof en remmen te controleren. 
Cruise to Se7en biedt geen vervangende auto aan. Zie 
verder de:  voorwaarden artikel 3.3. van onze algemene 
voorwaarden. 

Tolwegen 
* * Het tolgeld en/of landenvignet voor de diverse berg-
passen en landen is niet in de ritprijs inbegrepen. U en 
kunt u op de pastol-controlepunten contant of per cre-
ditcard betalen.

Bagage (valet luggage service)
* 37 dagen voor vertrek ontvangt u de bagagelabels. 
Deze bagagelabels moeten alleen bevestigd worden 
aan koffers en kledingzakken. Dus niet op bv. golftas-
sen. 
Voor alle bagage geldt dat deze afsluitbaar moet zijn. 
Niet afsluitbare bagage of bagage zwaarder dan 20 kilo-
gram wordt niet meegenomen. Het maximale aantal per 
equipe bedraagt drie koffers en drie kledingzakken. Uw 
bagage wordt vanaf drie dagen voor vertrek bij u thuis 
opgehaald. De haal- en brengdienst is regio-gebonden. 
Zeven dagen voor vertrek stemt de cruiseconciërge de 
afhaaltijd met u af. Op de voorlaatste dag van de crui-
sereis neemt de cruiseconciërge de bagage bezorgdag 
en -tijd met u door. Ook deze zijn regio-gebonden. Zie 
artikel 14.2 en 14.3 van onze algemene voorwaarden. 
. 

Deurstikker 
* Iedere deelnemer ontvangt van Cruise to Se7en een 
grote, herkenbare, typische Cruise to Se7en startnum-
mersticker. Geheel vrijblijvend kunt u deze op uw auto-
deur plakken. Het materiaal is zo gemaakt volgens de 
grootste rallyschild- en rallystickerfirma in Nederland 
dat er geen blijvende (lak)schade kan ontstaan. Echter, 
het plakken van de deursticker is voor uw eigen verant-
woordelijkheid. U ontvangt twee deurstikkers op de dag 
waarop wij uw bagage ophalen. Wilt u een derde stikker 
dan dient u dit uiterlijk één maand voor vertrek per e-
mail aan ons door te geven. 

Foto- en videobeelden
* Iedere dag worden er professionele foto-opnamen ge-
maakt. U ontvangt als aandenken een fotoalbum. 
Mocht u zelf niet zichtbaar in het fotoboek willen worden 
afgebeeld of met uw kenteken onleesbaar, dan dient u 
dit uiterlijk voor het einde van de rit per e-mail door te 
geven. 

Kledingvoorschriften en advies
*Tijdens de twaalfde Cruise to Se7en-reis geldt, op de 
eindavond na, geen kledingvoorschrift. Voor overdag 
raden wij lekker zittende (autorij)kleding aan. Voor de 
avonden in het hotel geldt op zijn minst verzorgde vrije-
tijdskleding. De hotels waarderen het wanneer hun gas-
ten zich gepast kleden in de aangename verblijven. Op 
de eindavond vragen wij u om u feestelijk te kleden. PS. 
Kledingstuk Cruise to Se7en, zie artikel 4.4.c van onze 
algemene voorwaarden. 

Legitimatie
* U dient een geldig paspoort en rijbewijs te hebben voor 
zowel de rijder als de navigator.  Controleer daarom de 
geldigheidsdatum. U bent hier zelf verantwoordelijk 
voor. Wij verzoeken u een kopie van uw identiteitskaart 
of paspoort te maken met uw sofinummer onleesbaar. 
Bij het afhalen van uw bagage nemen wij dit graag mee. 
Hierdoor kunnen wij u van tevoren in alle hotels van de 
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De Grande Strada Delle Dolomiti of in het Duits de Große 
Dolomitenstraße heeft niet zoals de Grand Route des Alpes 
haar ontstaan te danken de mooiste Alpenweg te zijn. Het 
heeft wel een ding gemeen. In 1909 had de Dolomietenweg 
haar zomeropening, terwijl in 1909 begonnen werd aan de 
bouw van de Grand Routes des Alpes. De Grande Strada 
Statale is 109 kilometer lang, doorkruist 3 provincies: Bo-
zen, Trentino en Belluno en voert langs de belangrijkste 
berggroepen van de Dolomieten: Rosengarten, Latemar, 
Marmolada en Sella. Nadat de initiator Theodor Chris-
tomannos in 1858 eigenlijk als eerbetoon aan keizer Frans 
Joseph het idee opperde, legden de architecten (Vittorio de 
Dal Lago, Alfredo de Riccaboni, Gualtiero Adami) de focus 
op de aanleg voor de toeristen. De route begint in Kadrun 
in het brede rivierdal van de Eisack, via het woeste Eggertal, 
de Karerpass, Pordoi joch, Passo di Falzarego en eindigt in 
Cortina d’Ampezzo.

    

cruise to tarieven 

Cruise to Hidden Roads & Hotels 
Treasure Tour 2017 tarieven 

Prijs per equipe voor comfort: 
€3372,50 p.p.*

Prijs per equipe voor suite jr.:
 €4372,50 p.p.*
(maximaal 4 suite jr. arrangementen)

Prijs per equipe voor comfort single: 
€5150,00 p.p.*

*Dit zijn de vroegboektarieven. Na 1 november 2016 
stijgen de tarieven met 100 euro per persoon.

* De cruiseprijs (7 hotelovernachtingen – 6 routes) is 
gebaseerd op twee personen per equipe in een ge-
deelde hotelkamer. De prijs is inclusief het programma, 
waaronder alle gepubliceerde hotelovernachtingen in 
een van de drie vijfsterrenhotels plus één luxehotel, 
luxe ontbijtbuffetten, gastronomische & traditionele di-
ners inclusief wijnarrangementen, weekrouteboek, ral-
lydeurstikker, Cruise to Se7en poloshirt, bagageservice, 
Wi-Fi in de hotelkamer, parkeerplaats en evenementen 
volgens het programma. 

Confectiemaat voor poloshirt 
Geef uw confectiemaat van het poloshirt vóór 31 maart 
aan ons door, anders ontvangt u GEEN poloshirt voor 
deze cruisereis. 

Aanname
Deelnametoelating: op volgorde van binnenkomst. 
Deelname sluit bij het bereiken van het maximale aan-
tal equipes van 14 of uiterlijk 90 dagen voor vertrek. 

De rit wordt alleen op de genoemde data gereden.

Betalingsoptie
U ontvangt vooraf de hotelbewijzen. Hierna dient u bin-
nen 7 dagen 50 procent van de factuur te betalen en 
98 dagen voor de cruisereis de resterende 50 procent. 
Zie onze algemene voorwaarden voor meer informatie.
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Stage 1 & 2

Stage 1
De startplaats is dit keer in de omgeving van Verona. 
Verona is o.a. bekend van het Arena Open Opera Fes-
tival en Brescia met haar 1000Miglia die respectievelijk 
er nog geen 10 en 70 kilometer vandaan liggen. 
Natuurlijk heeft een tocht met een Riva de voorkeur en 
voert het de boventoon om het Gardameer in al haar 
pracht te zien. Echter, de bergkam is evenals het meer 
gevrijwaard van stoplichten en men kan zich heerlijk 
overgeven aan de fijne bochten, glooiend door de stille 
natuur. Na de magie van de panoramaweg tussen rots-
wanden, langs weiden en bomen komt de 58 kilometer 
lange piste voor sportwagens. Een geschenk uit de he-
mel waar pure natuur, verkeersarme en panoramische 
vergezichten eerder normaal dan een uitzondering zijn. 
De drukke dichtbij gelegen strada statale Gardesana 
Occidentale of de A22 aan het meer legt het af tegen de 
dominante scène van deze prachtige weg. De laatste ki-
lometers van stage 1 liggen in het verlengstuk hiervan. 
Hier geen finale grande maar een korte en nauwe kloof  
met hierna wederom een walhalla aan asfalt zo midden 
in de natuur.

De herkenning van puur rijgenot in deze om-
geving laten we aan u over.

Stage 2 .
Ten noorden van ons 1e hotel ligt een prachtig schouw-
spel in vlindervorm van bergen, meren en rustige dor-
pen en wegen. Het is het einde van de Brennerpas, 
een autosnelweg ten zuiden van de Chiusa di Salorno 
bzw. Stretta di Salorno die als een scheidingslijn is. De 
in het Duits Salurner Klause geheten, is een gedeelte 
van de vallei van de Adige rivier op de grens tussen 
Zuid-Tirol en Trentino. De Salurner Klause wordt traditi-
oneel beschouwd als Duits-Italiaanse grens. Hieronder 
en boven Verona ligt de ‘vlindervorm’. In twee gedeel-
ten verdeeld, is de rechterkant van de vlinder wat wil-
der dan de linkerkant, waar men weer andere vormen 
ziet. Op de ‘evenaar’ van deze twee gebieden barst het 
los, egaal asfalt over de bergen met een kloof als toe-
gangspoort. Hier is de voorbode van het rijgeweld dat 
kan ontstaan in de verder gelegen Dolomieten. Perfect 
asfalt in een met een Oscar bekroonde bergomgeving. 
De lange stage overbrugt nog even een kort stuk emo-
tieloos asfalt waarna het abrupt overgaat in een bos en 
hoogvlakte. De oogverblindend mooie smalle col gaat 
over in een swingend feest van een brede asfaltsliert 
met de bijnaam ‘most arrogant amphitheater of the Do-
lomitie Alps’ [Cesare Battisti]. Nog beroemder zijn de 
bomen in dit gebied waar Stradivari zijn roemrijke violen 
van bouwde. De wegen erna zijn op maat gemaakt voor 
sportwageneigenaren. Wat een genot en natuurpracht 
ligt hier verscholen. Kort en straight to the point. Geen 
ellenlange kilometervreters, maar direct aan de slag om 
naar circa 1900 en 2000 hoogtemeters te klimmen over 
een afstand van minder dan 10 kilometer. Als sluitstuk 
het Mekka van de bergweides. Met een oppervlakte van 
57 km² is het volgende tweedaags verblijf meer dan ver-
bluffend.

Introductie

De 12e editie laat wederom zien waarom Cruise To Se7en 
zich onderscheidt in het vastleggen van routes met een 
bijzondere keuze in hotels ter afsluiting van de dag. De 
opeenstapeling en diversiteit van natuurwonderen, het 
kleurenscala van het gebergte, de rotsformaties met 
adrenaline verhogende asfaltslierten en fris ruikende 
almweiden is meer dan fenomenaal. Het rijgebied is ook 
dit keer weer groot. Zo omarmen de 6 stages de Italiaanse 
Dolomieten, Trentino, de Julische Alpen, de Kalkalpen, 
Karawanken of Hohe Tauern om er een paar te noemen. 

Wij zijn ervan overtuigd dat de 12e Cruise to Se7en-reis 
een nieuwe dimensie toevoegt en een compleet genot 
is voor de zintuigen. Voor de meest verwende routefreak 
wordt dit een ongelooflijke tocht. U bent gevrijwaard van 
slingerwegen waarbij u met het stuurwiel om de paar se-
conden een actie moet ondernemen. Wel zijn er enkele 
smalle wegen of bergpassen opgenomen. Overtuig u en 
bekijk het programma inclusief uw droomlocaties voor 
de nacht.
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Stage 3 & 4

Stage 3 

Rijdag 3 raakt voor rijders van puur en onbedorven na-
tuurschoon de juiste snaar. Het begin gaat regelrecht 
naar een pas welke geheel onterecht in de schaduw 
staat van haar Dolomietenbroerpassen. De droomboch-
ten, uitzichten en plotselinge ‘balkonweg’, hangend aan 
de bergwand circa 1350 meter boven de zeespiegel. 
De weg ernaartoe is een spel van schakelen om de 17 
haarspeldbochten in haar fijnste kunstvorm te nemen. 
Met dit stuk wegdek geplakt aan de berg is het vervolg 
meer glooiend te noemen. De afdaling heropent hier 
weer een glijbaan op de berg die eindeloos lijkt. Via 
Merano wordt er dan een van de echte bergpassen die 
niet in het rijtje horen van de Dolomieten schitterend ge-
opend als de deur naar het zuiden. Hierna is de keuze 
om nog twee passen met een soort cocktail van boch-
ten- en natuurschoonheid te overwinnen. Wellicht smal 
en zelfs op kaarten als doodlopende weg bestempeld, 
is dit een orgie van bruggen, stromend water met een 
trechteropening die steeds meer van de contouren van 
de Dolomieten laat zien.

Stage 4
Na de smaakpupillen te hebben verwend tijdens de 
eerste drie stages neemt het rijgeweld over de vele zij-
wegen, onbekende bergpassen en natuurschoon toe in 
het kwadraat. Zo niet in een veelvoud hiervan. 

 

Rijdag 4 is erg lang. Driehonderdzeventig kilometers 
moeten worden overbrugd. De keuze is gemaakt om 
niet de bekende Sella ronde te rijden of de bekende Fe-
daia pas als gedeelte van de Große Dolomitenstraße/ 
Grande Strada delle Dolomiti te nemen. Ofschoon de 
hoogtemeterteller wel blijft hangen bij 2000, komen de 
natuurschouwspelen al snel pontificaal in het vizier. De 
eerste pas roept de vraag op of men niet droomt van-
wege de fascinatie van het weidse en grootse Dolomie-
tenpanorama. Of het ontbreken van vele serpentines tot 
vlak voor het bereiken van de pas. Deze klassieke weg 
is als een testbaan voor de snelheid te testen en de 
wendbaarheid op de proef te stellen. De afdaling werkt 
mee om te kijken hoe flexibel de auto is.
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stage 4, 5 & 6

Dan komen weer de prachtige uitzichten op de na-
tuurwonderen van de indrukwekkende Dolomieten. 
Men ontkomt niet aan de haarspeldkoningin van de 
Dolomieten; 29 en 33 Tornanti staat er op de borden 
te lezen. Enkel de Pordoijoch heeft er meer. Vervol-
gens komen we aan bij een gouden driehoek van 
passen, vergelijkbaar met de Furka-, Susten- en 
Grimselpas in Zwitserland. Even interessant zijn ze ( 
gelukkig nog) niet. De eerste col heeft alles weg van 
een echte pas, waarna de volgende pas niet eens bo-
ven de 1200 meter komt. Wel is het sturen hier godde-
lijk en u kunt uiteindelijk via een autoloze langere pas 
schitterend genieten van de stilte. Een mogelijkheid 
om de Dolomieten vaarwel te zeggen in alle stilte en 
de Alpenbergen te begroeten komt hierna. Links ligt 
nog onze befaamde ‘never a dull moment’-pas. Een 
erg smalle bergpas met een start van 14%, een tic-
ket voor een hemelbestorming. Met nog 1 Italiaanse 
bergpas te overwinnen is dit een prima afsluiting. De 
lekkere rijweg laat ons nog even van de Italiaanse 
asfaltgastvrijheid in haar mooiste vorm genieten. De 
grens met Oostenrijk ligt hier immers tientallen kilo-
meters vandaan. De weg vervolgend komen er geen 
passen meer. 

Stage 5
Aangekomen in het derde hotel zal er deze dag weer 
een glimlach op het gezicht prijken bij de Alpenlief-
hebbers. De wegen richting Slovenië geven nog wei-

nig prijs. Gewoon lekker achter het stuur over de B-we-
gen. Dan bij de afslag richting Slovenië barst het los: 
natuurwonderen in combinatie met stuurmanswegen en 
57 serpentinebochten. Behalve de enige rondvormige 
bergpas is het hier nog een onbedorven plek op aarde 
waar men naar hartenlust het uitlaadgeluid als een or-
kest volledig in harmonie met de natuur kan laten ont-
spannen. Met als vervolg juist secondaire wegen door 
dorpen, weiden, bossen, die weer een ander genot zijn 
voor rijder en bijrijder. Een superafsluiting van ons the-
ma; verscholen rijwegschatten. In totaal zijn er 7 cols die 
ervoor zorgen om weer te kunnen onthaasten op 1400 
meter hoogte  

Stage 6
Aan alles komt een eind. De laatste dag zal dan ook een 
waardig afscheid zijn. Daar waar de omgeving het best 
in is, zal men op de rijmenukaart tegen komen. Direct na 
de afdaling komt de eerste beschermde pas. Een van 
mijn lievelingspassen. Dan een stuk door moedernatuur 
om via twee, meer dan geschikt voor super sportwa-
gens, passen de volgende beschermde pas te nemen. 
Na deze introductie snapt men wel waarom hier de be-
faamde Ennstal Classic wordt gehouden. Met nog een 
panoramaweg van uitzonderlijk kaliber komen we aan 
in de nabijheid van Kitzbühel om onze laatste avond op 
gepaste wijze af te sluiten. Hoe? Dat zegt alles over de 
titel van deze rit.
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      cruise to voorwaarden
Cruise to 1 kunstparadijs
Voor het kunstbeminnende publiek is het eer-
ste hotel een paradijs. Deze verwaarloosde villa 
heeft een ware metamorfose ondergaan. Het 
hotel draagt de reputatie een onaantastbaar de-
signhotel te zijn. Overnachten in deze villa is als 
leven in een museum, maar dan zonder gids. De 
imposante oprijlaan en de eerste aanblik van de 
in neo-Palladiaanse stijl omgetoverde villa zijn 
overweldigend. Toch verraden zij nog niet wat er 
binnen, na het beklimmen van de statige trap met 
sculpturen op de leuningen van kunstenaar Jean-
Michel Othoniel, te wachten staat. Dit hotel staat in 
het teken van opnieuw gedefinieerd design. Voor-
uitstrevend, smaakvol en eigentijds!
Design is tegenwoordig een veel gebruikte om-
schrijving in de hotellerie. Hotels roepen de hipste 
te zijn en dragen het woordje design  of boutique 
in hun naam. Veelal duidt deze benaming echter 
een hotel aan dat is uitgerust met duurbestendige 
massaproducten. Ons hotelverblijf is de benaming 
design echter meer dan waardig. Geen enkel 
meubel is hier hetzelfde. Deze vijfsterrenlocatie is 
dan ook geen kopie en gebruikt het woord design 
niet omdat het een toevallige modetrend is, dit ho-
tel is simpelweg design. Het interieurontwerp kan 
niet of moeilijk geëvenaard worden. De ontvangst, 
het interieurdecor, de kleurselectie en de toege-
paste materialen tot en met de prachtige parktuin 
zijn alle schitterend. Met zelfs labels aan enkele 
kunstmeubelen om te laten zien om dat het om 
een verzamelcollectie gaat.

De ontdekkingstocht door het kunstmuseumhotel 
begint aan de linkerkant van de hotellobby. Hier 
bevind zich Peters Bar. Met sterk fluorescerende 
kleuren gecombineerd met een starheid van geo-
metrische aard heeft kunstenaar Peter Halley, een 
van de protagonisten van de Amerikaanse kunst, 
invulling gegeven aan deze ruimte. Cocktails, een 
aperitief of café Italiano worden passend geser-
veerd in het Amstrà glaswerk of porselein.
Waar men zich ook bevindt, in het restaurant of 
aan de bar, steeds is er sprake van een gelukkig 
huwelijk van tegenpolen, een spannende combi-
natie in de kunst. Loungen kan in een Proust arm-
chair by Mendini (tevens permanent te zien in het 
Vitra Design Museum in Weil am Rhein en New 
Yorks MoMa), kan men de voeten neerleggen op 
Mae Wests lippen van Salvador Dali en e-mail-
berichten verzenden onder het toezichthoudende 
gezicht van Cindy Shermans ‘Clown’ series.

Cruise to 2- ongekend uitzicht op pashoogte 
Na een actieve dag gaat er niets boven een ver-
blijf op ‘hoog’ niveau om de spieren en het brein 
helemaal over te laten aan een serene rust. De 
plek waar u twee dagen verblijft, voldoet aan alle 
eisen en meer. Ten eerste bent u omringd door 
een magnifiek uitzicht op 1800 meter. Verveelt het 
uitzicht, wat ons meer dan sterk lijkt, dan is er altijd 
nog het binnen- en buiten zwembad waar u zich 
met een andere kijk op de majestueuze omgeving 
kan laten afleiden. Mocht dit nog steeds niet ge-
noeg ontspannend zijn, dan raden wij u aan om 
een de-stressing Ayurvedic massage te nemen.
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Is dit nog niet genoeg, dan zullen uw hersenen 
aan het werk moeten om de natuur architectuur 
in u op te nemen. Wij zijn ervan overtuigd dat u 
dan eindelijk bent afgeleid door en heerlijk op het 
buitenterras kan proosten met een onvergetelijk 
uitzicht waar het brein en lichaam alleen van kun-
nen dromen. 

Cruise to 3 luxe prentenboeklocatie
Het derde hotel is in elk opzicht uniek. Het is al 
bijzonder dat dit tophotel niet is aangesloten bij de 
gevestigde orde van luxueuze hotelreserverings-
ketens. Dit hotel heeft het woord vrijheid wel heel 
letterlijk genomen. Het hotel dat bestaat uit 21 vrij-
staande berghutten, vier keizerlijke jachthuizen en 
drie chalets lijkt regelrecht uit een prentenboek te 
komen. Ook zijn er 24 nieuwere chalets van 45 m2 
tot 250 m2. Het maakt niet uit waar u verblijft, elke 
‘hotelkamer’ is een oase van vrijheid. 

Mocht u de vrijheid vanuit vogelperspectief willen 
ervaren dan is misschien wel het meest opzien-
barende van dit tophotel een van de twee bruids-
suites. Het adres is Baumhaus, Hochzeiterhütte 
1. Als u beseft dat dit hotel op 1400 meter boven 
zeeniveau ligt en uitkijkt over een panoramische 
vallei, dan is het neerstrijken hier als Yin en Yang. 
U kunt helemaal ontspannen in bijvoorbeeld uw 
eigen ligstoel op uw terras, in het kruidenbad of u 
simpel laten verwennen door de ontbijtservice in 
uw chalet. Dit hotel waar u vertoeft, is van uitzon-
derlijk niveau zonder alle franjes.

Cruise to 4
Als u denkt dat het onmogelijk is om verwennerij 
en gezond leven te mengen, dan zal een bezoek 
aan ons laatste hotel u overtuigen. Prachtig ont-
worpen als hotel, beschikt het over de natuurlijk 
typisch ogende suites en kamers uit dit land. Het 
Oostenrijkse hout op basis van eco-vriendelijke 
beginselen in pittoreske pracht is niet de enige plek 
voor iedereen die geniet van iets bijzonders. De 
gastvrijheid richt zich volledig op een biologische 
filosofie. Het eten is van de hoogste kwaliteit met 
vlees en kaas van hun eigen boerderijdieren. Het 
water voor de Wellness-faciliteiten zijn afkomstig 
uit de eigen natuurlijke bron en er zijn twee zout-
water binnen- en buitenbaden. De ontspannings-
ruimte heeft een fantastisch uitzicht op de bergen 
van de Wilder Kaiser en kunt u zelfs een open-air 
massage ontvangen. Mocht dit u overdonderen, 
bezoek dan de maar liefst 12000 m² nieuw ontwik-
kelde in- en outdoor fitness en wellness-faciliteiten 
inclusief een privé Lipizzaner-fokkerij of een eigen 
driving-range met Golf Sport Academy. Verwen u 
met een oase gemaakt van steen van de Kaiser 
met grotten, kronkelende paden, grotten en water-
vallen op de Rock Pool. Of geniet van een nieuwe 
moleculair cosmetische behandeling, rechtstreeks 
uit Hollywood, die u een jeugdige huid zonder chi-
rurgische ingreep belooft. Wij denken dat dit een 
prima locatie is om de laatste avond samen af te 
sluiten.
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Inschrijven nu open via www.cruisetose7en.nl


