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Fietsverhuur Corsica Lucciana
Fietsverhuur Corsica Lucciana. Ontdek Corsica en de omgeving met een hoogwaardige carbon
racefiets, e bike of mountainbike. 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 Corsica Lucciana
Ontdek het Franse eiland Corsica, het eiland van de schoonheid tijdens uw fietsvakantie en
bekijk de vele bezienswaardigheden. Corsica staat bekend om zijn mooie stranden en
rotsachtige kustlijn maar ook voor de fietser heeft het eiland veel te bieden. Het eiland heeft
vele beklimmingen, goed begaanbare wegen en een schitterend heuvelachtig landschap.
Lucciana heeft veel historische bezienswaardigheden om te bezoeken en langs de kust een
uitgestrekt strand met het fonkelende water van de Tyrreense zee. Naast dit alles kent Lucciana
ook genoeg natuurschoon met natuurgebieden voor vogels.
De omgeving van Corsica is zeker de moeite waard om te verkennen met uw racefiets, trekking
fiets of ebike, dankzij de adembenemende natuur. U vindt op Corsica gevarieerde
1/3

landschappen met levendige bossen, unieke rotsformaties, schone zandstranden en vele
beekjes. U vind op Corsica ook vele kastelen en andere oude middeleeuwse gebouwen. Relax
aan het einde van de dag op het strand aan het kristalheldere water met een lekker drankje.
Houd u van gevarieerde natuur, gezellige steden en prachtige fietsroutes, dan is Corsica het
perfecte eiland voor uw fietsvakantie!
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 op Corsica in Lucciana online!
Boek uw fiets in Corsica via ons verhuur platform
WWW.FIETSVERHUUREUROPA.NL/CORSICA/LUCCIANA
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 op Corsica of op één van onze andere bestemmingen in
Frankrijk.
Check onze homepage of alle fietsverhuurmogelijkheden in EUROPA

Fijne fietsvakantie!
Team Cycle Classic Tours
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