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Fietsverhuur Chania - Kreta. Ontdek Chania op Kreta met een hoogwaardige racefiets, e-bike of
een trekkingfiets. Boek nu veilig, eenvoudig en snel uw huurfiets online via Cycle Classic Tours.
Begin zorgeloos aan uw onvergetelijke fietsvakantie in het mooie Griekenland!
Bekijk ook het aanbod van onze: CYCLE CLASSIC TOURS FIETSHOTELS
VIP packages & Grandstand Hospitality Spring Classics – TDF – GIRO – Vuelta check VIP
packages & Grandstand Hospitality

Fietsverhuur Chania - Kreta
Wordt Kreta het nieuwe trainingsoord voor Wielrenners? Het prachtige eiland Kreta leent zich
uitstekend voor een mooie fietsvakantie met een zeer uitgebreid wegennet dat relatief weinig
verkeer kent gedurende de wintermaanden. Kreta is een eiland met heuvels en is geschikt voor
fietsers die houden klimmen. Het landschap is absoluut prachtig met cipres, olijf en sinaasappel
bomen en natuurlijk de prachtige vergezichten over de Middellandse zee. Fiets langs de kust,
ontdek de vele historische gebouwen, fiets door de pittoreske vissersdorpjes en geniet van de
lokale specialiteiten.
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Griekenland is een paradijs voor de recreatieve fietser en wielrenners. Het zonnige en het
gehele jaar door aangename klimaat, maakt Griekenland de perfecte bestemming voor een
geweldige fietsvakantie. Fiets langs grillige, zilte kusten, geurende Citrus boomgaarden en
glooiende, groene wijnvelden. U zult niet de eerste zijn die ontdekt dat Griekenland een waar
paradijs is voor fietsliefhebbers!
BELANGRIJK: Boekingen dienen minimaal 5 dagen van tevoren gemaakt te worden met een
minimale afname van 5 dagen. Reserveringen zijn alleen op aanvraag. Voor meer info of een
aanvraag voor een groep verhuring neem contact met ons op info@cycleclassictours.com
Sta niet met lege handen en boek vooraf uw racefiets of e-bike
Snel, veilig en makkelijk online boeken
Het service fietsverhuur team kunt u altijd contacteren voor speciale wensen en
groepsfietsverhuur

Boek nu uw fiets in Chania op Kreta online!
Boek uw fiets op het eiland Kreta via ons Engelstalig verhuurplatform
WWW.CCTBIKERENTAL/CHANIA-KRETA

U kunt bij ons ook een fietsvakantie boeken:
Check voor alle tours in Europa onze Engelse Cycle Classic Tours pagina:
WWW.CYCLECLASSICTOURS.COM
Wij wensen u alvast veel fietsplezier in Chania op Kreta of op één van onze andere
bestemmingen in Griekenland.
Check onze homepage of alle fietsverhuurmogelijkheden in
WWW.FIETSVERHUUREUROPA.NL

Fijne fietsvakantie!
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