Fietsverhuur Lucca

Fietsverhuur Lucca
Fietsverhuur Lucca. Ontdek Lucca 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 Lucca
Ontdek het Italiaanse Lucca tijdens uw fietsvakantie en bekijk de vele bezienswaardigheden.
Lucca is één van de rijkste steden in het noordelijke deel van Italië. De stad is een van de
weinige steden ter wereld die zijn stadsmuren nog volledig heeft behouden. Voor fietsers in
Toscane is Lucca een stad waar u geweest moet zijn tijdens uw fietsreis. In Lucca vind u
namelijk vele bezienswaardigheden zoals de eerder genoemde stadsmuren, de Guinigi toren en
de kathedraal van Lucca. Daarnaast is de stad perfect om door te fietsen, omdat de auto's niet
overal mogen komen.
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Rond Lucca vind u echter de wereldberoemde Toscaanse heuvels, met heuvelachtige
fietsroutes door bossen en wijngaarden. Toscane bied daarnaast ook vele uitdagende
beklimmingen en spectaculaire afdalingen. De regio is een waar fietsparadijs voor alle soort
fietsers met vele keuzes in verschillende fietsroutes door de prachtige Toscaanse natuur. Houd
u van schone natuur, mooie beklimmingen en gezellige steden, dan is Toscane en vooral Lucca
als uitvalbasis de ideale bestemming voor uw fietsvakantie!
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 in Lucca via ons Engelstalig verhuur platform WWW.CCTBIKERENTAL/LUCCA
Check alle verhuurpunten in Toscane hier : WWW.CCTBIKERENTAL/TOSCANE

Wij wensen u alvast veel fietsplezier in Lucca of op één van onze andere bestemmingen in
Italië.
Check onze homepage of alle fietsverhuurmogelijkheden in het prachtige Toscane
FIETSVERHUUR IN TOSCANE
U kunt bij ons ook een fietsvakantie boeken in Italië: Check voor alle tours onze Engelse Cycle
Classic Tours pagina: WWW.CYCLECLASSICTOURS.COM/TOSCANE

Fijne Fietsvakantie!
Team Cycle Classic Tours
Itinerary
2/3

Not Available

Included

Not Available

Not Included

Not available

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

