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Fietsverhuur Aix-les-Bains
Fietsverhuur Aix-les-Bains. Ontdek Aix-les-Bains en de omgeving met een hoogwaardige
carbon racefiets, e-bike of trekking sport bike. Boek nu veilig, eenvoudig en snel uw verhuurfiets
online via Cycle Classic Tours en begin aan uw onvergetelijke fietsvakantie!
Bekijk ook het aanbod van onze: CYCLE CLASSIC TOURS FIETSHOTELS

Fietsverhuur Aix-les-Bains
Aix-les-Bains, ook wel bekend als de mooiste stad van de Franse Alpen, ligt aan de voet van de
Mont Revard. Het ligt aan de oostkant van het Lac du Bourget, het grootste meer van
gletsjeroorsprong in Frankrijk. De stad staat bekend als een van de mooiste steden gelegen in
de Franse alpen, maar is vooral bekend om zijn termaalbaden en bronwater. In de omgeving
vind u vele fietsroutes van verschillende niveaus en veel afwisseling in klimwerk. Er zijn
uitdagende beklimmingen over de bergen en rond het meer. Fiets langs sfeervolle dorpjes en
bruisende steden.
Beklim de Mont Revard, een klim van ruim 20 kilometer en een gemiddelde stijging van 6%.
Liefhebbers van grotere uitdagingen kunnen de Tour du lac du Bourget fietsen en genieten van
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prachtige uitzichten over het meer en de omliggende steden. Deze ronde van ruim 50 kilometer
is de perfecte uitdaging voor de fietsliefhebbers! Aix-Les-Bains is de ideale bestemming voor
een onvergetelijke fietsvakantie in de Franse alpen!
Sta niet met lege handen en boek vooraf uw racefiets of ebike
Snel, veilig en makkelijk online boeken
Cycle Classic Tours – Fietsverhuureuropa.nl is gespecialiseerd in racefietsverhuur
Het service fietsverhuur team kunt u altijd contacteren voor speciale wensen en
groepsfietsverhuur

Regel nu online uw Fietsverhuur Aix-les-Bains!
Boek uw fiets in Aix-les-Bains via ons verhuur platform
WWW.FIETSVERHUUREUROPA.NL/AIX-LES-BAINS
Alle verhuurstations in Frankrijk www.fietsverhuureuropa.nl/fietsverhuur-frankrijk

U kunt bij ons ook een fietsvakantie boeken in France: Check voor alle tours onze Engelse
Cycle Classic Tours pagina:
WWW.CYCLECLASSICTOURS.COM/FRANCE
Wij wensen u alvast veel fietsplezier in Aix-les-Bains of op één van onze andere bestemmingen
in Frankrijk.
Check onze Engelse homepage WWW.CYCLECLASSICTOURS.COM
Voor alle overige fietsverhuurmogelijkheden in Italië -Spanje of Frankrijk check :
WWW.FIETSVERHUUREUROPA.NL

Fijne fietsvakantie!
Team Cycle Classic Tours
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