Fietsverhuur Bédoin

Fietsverhuur Bédoin
Fietsverhuur Bédoin. Ontdek het Franse dropje Bédoin en de Mont Ventoux 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!

Fietsverhuur Bédoin
Ontdek het Franse Bédoin, een dorpje gelegen aan de Mont Ventoux. De Mont Ventoux is net
als de Alpe d'Huez een beroemde fietsberg in Frankrijk. De top van de "Kale Berg" is gelegen
op een hoogte van 1912 meter. Na een klim van 21 kilometer vanuit Bedoin komt u aan op de
top. Geniet van het uitzicht voordat u begint aan uw spectaculaire afdaling. Als u graag een
uitdaging aangaat is dit zeker een aanrader! In de omgeving van Bédoin vindt u vele fietsroutes.
Zeker voor een fanatieke wielrenner is dit een geweldige plek om te fietsen.
Fiets langs de vele wijngaarden en boomgaarden, u kunt het zo eenvoudig of moeilijk maken
als u zelf wilt. Naast de Mont Ventoux zijn er namelijk nog vele andere fietsroutes en
bezienswaardigheden om te bekijken, zoals de Dentellis de Montmirail, Gorges de la Nesque of
de wekelijkse markt van Bédoin zelf. Het Franse dorpje Bédoin is de plek voor elke
fietsvakantieliefhebber!
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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

Huur nu uw racefiets, mountainbike of e bike online!
Boek uw fiets in Bédoin via ons verhuur platform
WWW.FIETSVERHUUREUROPA.NL/BEDOIN
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 Bédoin of op één van onze andere bestemmingen in
Frankrijk.
Check onze homepage of alle fietsverhuurmogelijkheden in Europa

Fijne fietsvakantie!
Team Cycle Classic Tours
Itinerary
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