Fietsverhuur Chamonix

Fietsverhuur Chamonix
Fietsverhuur Chamonix. Fiets met uw gehuurde racefiets, mountainbike of e-bike door het
Franse departement Haute-Savoie. Boek veilig, snel en eenvoudig uw huurfiets online, voordat
u vertrekt naar dit prachtige gebied met zijn vele fietsgelegenheden!
Bekijk ook het aanbod van onze: CYCLE CLASSIC TOURS FIETSHOTELS

Fietsverhuur Chamonix
Chamonix en omgeving is de ‘place to be’ voor elke wielrenner. Chamonix geniet vooral
bekendheid vanwege het uitzicht op de Mont Blanc en zijn beroemde gletsjer Mer de Glace. Dit
prachtige stadje is gelegen en het departement Haute-Savoie, aan de voet van de Mont Blanc
niet ver van Zwitserland en Italy.
Je vind in deze regio vele verbazingwekkende cols en bergpassen, zoals de Col de Joux
Plaine, Col de la Colombière, Col du Grand Saint Bernard, of Col des Aravis. Een leuke
aanrader om je benen op te warmen is de klim vanaf Chamonix naar de top van col de Servoz
en is ongeveer 21km lang. Ook vind je hier tal van MTB routes. Zoekt u een leuke uitvalsbasis
voor mooie tochten? Boek dan uw fiets online voordat u vertrekt naar het schitterende
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Chamonix. Deze omgeving is zeker de moeite waard om eens te bezoeken voor een mooie
fietsvakantie met vele beklimmingen in de omgeving!
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 Chamonix nu online!
Boek uw fiets in Chamonix via ons verhuur platform
WWW.FIETSVERHUUREUROPA.NL/CHAMONIX
Alle verhuurstations in Frankrijk www.fietsverhuureuropa.nl/fietsverhuur-frankrijk

U kunt bij ons ook een fietsvakantie boeken in Frankrijk: Check voor al onze tours onze Engels
webiste:
WWW.CYCLECLASSICTOURS.COM/FRANCE
Wij wensen u alvast veel fietsplezier in Chamonix of op één van onze andere bestemmingen in
Frankrijk.
Check onze homepage voor alle fietsverhuurmogelijkheden in Frankrijk.

Fijne fietsvakantie!
Team Cycle Classic Tours
Itinerary
Not Available
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