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Fietsverhuur Catania en Taormina
Fietsverhuur Catania en Taormina. Ontdek Catania en Taormina met een hoogwaardige carbon
racefiets, e bike of trekking fiets. Boek nu veilig, eenvoudig en snel uw verhuurfiets online via
Cycle Classic Tours en begin aan uw onvergetelijke fietsvakantie!

Fietsverhuur Catania en Taormina
Ontdek het Italiaanse Catania en Taormina op Sicilië tijdens uw racefietsvakantie en bekijk de
vele bezienswaardigheden. Catania is een stad gelegen aan de Middelandse Zee op prachtige
fietseiland Sicilië. Vlak bij de stad ligt de stad Taormina. Fiets door Toarmina of één van de
ander plaatsen en bekijk de schitterende gebouwen, pleintjes, kunst en cultuur. Catania is een
rijke stad met veel geschiedenis. In Taormina vind u vele overblijfselen van de oude Grieken.
Houd u meer van de natuur, fiets dan door het schitterende achtrerland rond de vulkaan de
Etna en fiets langs de vele witte zandstranden. Vergeet niet te genieten van een heerlijke
espresso op één van gezellige terrasjes. Het eiland biedt vele uitdagende beklimmingen voor
de racefietser met spectaculaire afdalingen. Het binnenland beschikt over goede verharde
wegen, ideaal voor een race fietsvakantie. Houd u van een vakantie met veel cultuur,
uitdagende beklimmingen en een prachtig landschap, dan zijn Catania en Taormina de ideale
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bestemmingen voor uw fietsvakantie op Sicilië.
Sta niet met lege handen en boek vooraf uw racefiets of e bike
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 of e bike online!
Boek uw fiets in Catania of Taormina op Sicilië via ons verhuur platform
E Bikes - WWW.FIETSVERHUUREUROPA.NL/CATANIA
Racefietsen - WWW.FIETSVERHUUREUROPA.NL/ACIREALE-TOARMINA
U kunt bij ons ook een fietsvakantie boeken in Italië: Check voor alle tours onze Engelse Cycle
Classic Tours pagina:
WWW.CYCLECLASSICTOURS.COM/SICILY

Wij wensen u alvast veel fietsplezier in Catania en Taormina of op één van onze andere
bestemmingen op Sicilië.
Check onze homepage of alle fietsverhuurmogelijkheden op Sicilië

Fijne fietsvakantie!
Team Cycle Classic Tours
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