Fietsverhuur Col Tourmalet

Fietsverhuur Col Tourmalet
Fietsverhuur Col Tourmalet. Ontdek Col Tourmalet en de omgeving met een hoogwaardige
carbon racefiets of e bike. 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
VIP packages & Grandstand Hospitality Spring Classics – TDF – GIRO – Vuelta check VIP
packages & Grandstand Hospitality

Fietsverhuur Col Tourmalet
Ontdek de omgeving rondom de Franse Col du Tourmalet tijdens uw fietsvakantie en bekijk de
vele bezienswaardigheden die in de omgeving te vinden zijn. Tijdens de zomer is de Col du
Tourmalet een geweldig fietsbestemming en in de winter staat het echter bekend als skigebied
in de Pyreneeën. Beklim de Col du Tourmalet tijdens uw fietsvakantie in de Franse Pyreneeën.
Deze klim is vooral bekend door de ronde van Frankrijk en racefietsers gaan dan ook graag de
uitdaging aan. De klim heeft 5 haarspeldbochten en een maximaal stijgingspercentage van
11%. Op de top aangekomen mag u genieten van een spectaculair uitzicht op de schitterende
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natuur en omliggende dorpjes.
Het dorpje Luz-Saint-Sauveur is één van de twee officiële startplaatsen voor de klim. In het dorp
kunt u genieten van de historische architectuur van de Fransen. De oude gebouwen en de
bezienswaardigheden in de omgeving, zoals de brug van Napoleon en de Lutour waterval,
maken dat deze omgeving zo betoverend is om doorheen te fietsen. Houd u van een uitdaging
of gaat u liever voor een schitterende omgeving, dan is Col du Tourmalet de plek voor uw
fietsvakantie!
Sta niet met lege handen en boek vooraf uw racefiets
Snel, veilig en makkelijk online boeken
Het service fietsverhuur team kunt u altijd contacteren voor speciale wensen en
groepsfietsverhuur

Huur nu uw racefiets
Check is alle verhuurmogelijkheden i Frankrijk via ons Engelstalig verhuur platform :
WWW.CCTBIKERENTAL.COM

Wij wensen u alvast veel fietsplezier op de Col du Tourmalet of op één van onze andere
bestemmingen in Frankrijk.
Check onze homepage of alle fietsverhuurmogelijkheden in EUROPA
Fijne fietsvakantie!

Team Cycle Classic Tours
2/3

Itinerary
Not Available

Included

Not Available

Not Included

Not available

3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

