Fietsverhuur Annecy

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

Fietsverhuur Annecy
Annecy, ook wel "de Parel van de Alpen" genoemd, is een heerlijke stad gelegen midden in de
Alpen vlakbij Zwitserland en het meer van Geneve. Annecy is gelegen aan het meer van
Annecy en een geweldige uitvalbasis voor prachtige fietsritjes in de schitterende omgeving van
de Franse Alpen. Fiets rond het meer van Annecy en geniet van het spectaculaire uitzicht. Het
meer van Annecy is gelegen aan de voet van de Alpen. Rondom het meer is alles vlak.
De fietsroute rondom het meer van Annecy is een breed fietspad. Een ritje rond het meer is
ongeveer 50 km lang. Annecy is omringt door de magische Alpen en heeft vele mooie
fietsgelegenheden met name de beklimming naar de Col de la Forclaz. Het uitzicht aan de top
van deze beklimming is er een om niet te vergeten, met zicht over het gehele meer. Annecy is
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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 Annecy, racefiets, mountainbike of e-bike online!
Boek uw fiets in Annecy via ons verhuur platform
WWW.FIETSVERHUUREUROPA.NL/ANNECY
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 Annecy 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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Not Available

Not Included
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