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Brescia
ZIE STADSKAART

Weg terug anders dan heenweg.
1. Vanaf centrum LA via Mameli, RA Via Lana, Via
Marsala, LA Contrada del Carmine, RA
rondweg om stad op. Bij stoplicht LA Via
Volturno in alsmaar RD tot eind, dan RA en 1e
weg LA Fietsroutebordjes verschijnen vanzelf.
2. 6,0 km Volg verder fietsroute richting Paratico
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Andere mogelijkheid is als je Brescia
binnenrijdt alsmaar RD fietsen (Via
Torricella di Sopra, Via Crotte, Via Attilio
Franchi). BijSt.
een
vorksplitsing hou je ook
Eufémia
de linkervork aan die RD gaat (Via
Montello, Via Bagni) en je fietst tot je
niet meer rechtuit kan(56,0 km), hier
RA. Zie verder stadskaart.
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A. (45,9 km) Einde FP over
weg verder dalen langs
industriegebiedje, doorMandolossa
bebouwing en bij einde
bebouwing weer FP op aan
linkerzijde, langs
industriegebied tot grote weg.
B. (47,5 km) Grotere weg op,
drukker tijdens spits
C. (48,8 km) Bij bocht naar
links, begin van Gussago FP op
aan rechterzijde en na 200 m
RA voor vervolg fietsroute ri
Brescia.Roncadelle
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1. (46,5 km) Einde FP. I.p.v. te kronkelen
door Nieuwbouwwijk,Nave
kan je hier ook
gelijk RA afsteken en na rotonde (via
fietsroute 47,4 km) FP aan linkerkant
volgen. Hierna weer bordjes volgen.
Ga
2. Na
verhard
stukje om heuvel
rhalf
Muratello
de
ll
n e een groot aantal keer links
heen volgt
rechts door straatjes van een wijkje. Er
staan verdekte bordjes en strepen op de
Mompiano
weg. Komt uit op pad langs bedrijfjes en
verder tot het einde fietsroute
S. Gallobij Via dei
Prati . Einde weg RA grote weg naar
Brescia.(Er staan bijna overal bordjes)
3. (53,3 km) Als je op het hoogste punt
van het klimmetje bent gekomen ga je
RA via een klein weggetje. Verderop
langs een sportveld en dan op de
kruising RA (Via dello Zoccolo) tot je LA
een brede straat in kan met aan
weerszijden een FP.
Zie verder stadskaart. Botticino
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