Fietsvakantie Lucca - Pisa

Fietsvakantie Lucca - Pisa
Fietsvakantie Lucca. Van maart t/m november
Alleen een fiets nodig voor Lucca? Check: WWW.FIETSVERHUUREUROPA/LUCCA

Fiets nodig voor uw fietsvakantie? Check all onze fietsverhuur stations in
Europa: WWW.FIETSVERHUUREUROPA.NL
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Ga voor een uitgebreide reisbeschrijving van deze fiets vakantie Lucca - Pisa naar onze
Engelse Cycle Classic Tours pagina: WWW.CYCLECLASSICTOURS.COM/LUCCA-PISA
Bekijk ook het aanbod van onze: CYCLE CLASSIC TOURS FIETSHOTELS

Zelfbegeleide fietsvakantie Lucca - Pisa
De beste manier om van Pisa, Lucca en de Toscaanse kust te genieten is per fiets! Ontdek de
oude binnensteden van historische plaatsen als Pisa en Lucca. Langs de kustlijn fietst u langs
charmante dorpjes en de promenade van Versilia van stad naar stad. De hele trip voert u langs
rustige, lokale wegen en over perfecte fietspaden door de steden. Geniet van de natuur, kunst,
cultuur en overheerlijke Toscaanse keuken.
Fiets door de charmante dorpjes van Toscane en langs de boulevard van Versilia. De beste
manier om de steden Pisa en Lucca te verkennen is op je fiets. Volg de kustlijn en fiets van stad
naar stad. Deze fietstocht gaat over rustige lokale wegen en over perfect geasfalteerde
fietspaden in de stad.
Je reist door betoverende steden waar de charmes van de natuur samengaan met de wonderen
van kunst. Deze fietstocht begint in het middeleeuwse stadje Lucca en vanaf hier fiets je naar
Pisa om vervolgens weer terug te fietsen naar Lucca. De prachtige regio Toscane staat bekend
als een fietsparadijs voor allerlei soorten fietsen.

Fietsend door Toscane en geniet van de steden Lucca en Pisa
De middeleeuwse stad Lucca; de ‘stad met de 100 kerken’
Combineer het Toscaanse platteland met haar mooie stranden
Adembenemende omgeving, perfecte wegen en overheerlijk eten maken Italië tot een
fietsparadijs
Bezoek de stad Pisa, werelderfgoed UNESCO
Charmante 3* en 4* hotels waar je heerlijk kunt ontspannen
Voor prijzen en de exacte route beschrijving bekijk de Engelse pagina: Cycling Tour Lucca
to Pisa
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Fijne fietsvakantie gewenst!

Happy Cycling
Team Cycle Classic Tours
Itinerary
Not Available
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