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Fietsverhuur Lanzarote
Fietsverhuur Lanzarote. Ontdek Lanzarote 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
VIP packages & Grandstand Hospitality Spring Classics – TDF – GIRO – Vuelta check VIP
packages & Grandstand Hospitality

Fietsverhuur Lanzarote
Ontdek het Canarische eiland Lanzarote in Spanje tijdens uw fietsvakantie en bekijk de vele
bezienswaardigheden. Lanzarote is voornamelijk bekend om zijn ruige landschap en prachtige
kustlijnen met kristalhelder water. Het eiland is een heus fietsparadijs. Als u een fanatieke
klimmer bent is Lanzarote een bestemming waar u geweest moet zijn! Ook zonder al te veel
ervaring is dit Canarische eiland een schitterende plek om te verkennen met een racefiets of e
bike. Het eiland heeft vele goed begaanbare wegen voor de fietser en heeft een aangenaam
klimaat.
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Daarnaast zijn er over het eiland verspreid veel moderne badplaatsen te vinden, waaronder
Puerto del Carmen. Deze badplaats is de grootste badplaats op dit Canarische eiland en bevat
schitterende stranden en een haven met vele eetgelegenheden om bij te kunnen komen na uw
sportieve dag. Als u houd van een gevarieerd landschap, uitdagende beklimmingen en heerlijke
badplaatsen, dan is Lanzarote de ideale bestemming voor uw fietsvakantie op de Canarische
eilanden!
Sta niet met lege handen en boek vooraf uw racefiets of e bike
Snel, veilig en makkelijk online boeken
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 op Lanzarote via ons Engelstalig verhuur platform
WWW.CCTBIKERENTAL/COSTATEGUISE - PLAYA BLANCA - PUERTO DEL CARMEN
LANZAROTE
Check alle verhuurpunten op alle Canarische Eilanden hier :
WWW.CCTBIKERENTAL/CANARISCHE EILANDEN

Wij wensen u alvast veel fietsplezier op Lanzarote of op één van onze andere bestemmingen
op de Canarische eilanden.
Check onze homepage of alle fietsverhuurmogelijkheden op de Canarische
eilanden FIETSVERHUUR CANARISCHE EILANDEN
U kunt bij ons ook een fietsvakantie boeken in Spanje: Check voor alle tours onze Engelse
Cycle Classic Tours pagina: WWW.CYCLECLASSICTOURS.COM/CANARYISLANDS
Fijne fietsvakantie!
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