Fietsverhuur Milaan

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

Fietsverhuur Milaan
Ontdek het Italiaanse Milaan tijdens uw fietsvakantie en bekijk de vele bezienswaardigheden.
Milaan is een van de grootste steden van Italië en de hoofdstad van Lombardije. De stad heeft
een rijke geschiedenis en prachtige bezienswaardigheden. Voor een lekker hapje eten en leuke
winkels kunt u ook in deze stad terecht! Ook de omgeving rondom Milaan heeft veel te bieden
voor uw fietsvakantie. Fiets door de schitterende natuur met veel afwisseling. U vind zowel
heuvels als bergen voor mooie beklimmingen niet ver buiten Milaan, met name het gebied
rondom het meer van Lago Maggiore.
Daarnaast ligt het prachtige Comomeer ook in de buurt. Dit meer is een van de grootste
toeristische trekpleisters in Noord-Italië en heeft een betoverende omgeving. De heuvelachtige
natuur rond het meer bevat uitdagende beklimmingen, net als de route vanaf Milaan naar het
meer. Voor de fietser die houd van een uitdaging en de echte toerist is het Comomeer zeker
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een aanrader. Bent u een liefhebber van de Italiaanse cultuur, gevarieerd landschap en bent u
wel in voor een uitdaging, dan is Milaan de ideale bestemming voor uw fietsvakantie!
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, trekkingbike of e bike online!
Boek uw fiets in Milaan via ons verhuur platform WWW.FIETSVERHUUREUROPA.NL/MILAAN
U kunt bij ons ook een fietsvakantie boeken in Italië: Check voor alle tours onze Engelse Cycle
Classic Tours pagina:
WWW.CYCLECLASSICTOURS.COM/ITALY

Wij wensen u alvast veel fietsplezier in Milaan of op één van onze andere bestemmingen in
Italië.
Check onze homepage of alle fietsverhuurmogelijkheden rondom Como of alle verhuurpunten
in EUROPA

Fijne fietsvakantie!
Team Cycle Classic Tours
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