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Fietsverhuur Annecy - Sévrier
Fietsverhuur Annecy - Sévrier. Ontdek Annecy en Sévrier op een hoogwaardige carbon
racefiets, e-bike of e-mtb. Boek nu veilig, gemakkelijk 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 Annecy - Sévrier
Sévrier, een modern watersportgebied ligt ongeveer zo'n 5km van de prachtige stad Annecy,
dat een perfecte startplaats is voor een aantal fantastische ritten. Annecy is omringd door de
indrukwekkende Alpen en is gelegen op het turkooise blauwe meer van Annecy. U kunt rond
het Meer van Annecy fietsen, over het populaire fietspad. De rit is ongeveer 50 km lang. Mis de
klim niet naar Col de la Forclaz, neem een kopje koffie in het Forclaz restaurant en geniet van
een spectaculaire uitzicht over het meer van Annecy, voordat u besluit terug te keren naar
Annecy. Ook in de buurt van het prachtige Aravis vallei met Col de la Croix-Fry en Col de Aravis
kunt u prachtig fietsen. Fietsen in de Haute Savoie omgeving is dan ook een echte aanrader.
Voor een sportieve fietsvakantie zit u in de Franse Alpen altijd goed. Fiets langs historische
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hoogtepunten en charmante dorpjes. Het gebied biedt vele geweldige fietsroutes met
uitdagende beklimmingen en spectaculaire afdalingen door golvende natuurlijke schoonheden
en geniet van prachtige uitzichten. Dus spring op je fiets en daag jezelf uit! Boek nu uw fiets
online!
Sta niet met lege handen en boek vooraf uw racefiets
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 uw fietsverhuur online voor uw fietsvakantie in de Franse alpen!
Boek uw fietsverhuur in Annecy of Sévrier via ons verhuur platform
WWW.FIETSVERHUUREUROPA.NL/ANNECY-SEVRIER
Alle verhuurstations in Frankrijk www.fietsverhuureuropa.nl/fietsverhuur-frankrijk

U kunt bij ons ook een fietsvakantie boeken in Frankrijk: Check voor alle tours onze Engelse
Cycle Classic Tours pagina:
WWW.CYCLECLASSICTOURS.COM/FRANCE
Wij wensen u alvast veel fietsplezier in de Franse alpen of op één van onze andere
bestemmingen in Europa.
Check onze homepage of alle fietsverhuurmogelijkheden in Europa en check
WWW.FIETSVERHUUREUROPA.NL
Fijne fietsvakantie!
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