Fietsverhuur Monaco

Fietsverhuur Monaco
Fietsverhuur Monaco. Ontdek Monaco en de omgeving met een hoogwaardige carbon
racefiets, e-bike of mountainbike. Boek nu veilig, eenvoudig en snel uw huurfiets 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 Monaco
Ontdek Monaco tijdens uw racefietsvakantie en bekijk de vele bezienswaardigheden in de
omgeving. Monaco is een vorstendom en wordt omsloten door Frankrijk. U vind hier dan ook de
duurste auto's, grote jachten en exclusieve winkels. Fiets over de boulevard of langs de
schitterende kust. Iets verder in het binnenland vind u ook prachtige bergen met uitdagende
beklimmingen, adembenemende uitzichten en spectaculaire afdalingen. Ongeveer 20 kilometer
vanaf Monaco vind u Nice. Nice is een prachtige stad om al fietsend te ontdekken en daarnaast
ook perfect voor een stedentrip of een heerlijk dagje uit.
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Fiets langs de boulevard van Monaco of langs de prachtige haven. Aan het einde van uw
sportieve fietsdag kunt u genieten aan één van de stranden van Monaco. Monaco biedt
daarnaast ook vele verschillende eetgelegenheden voor een heerlijke maaltijd. Houd u van een
prachtige omgeving met vele beklimmingen en een schitterende natuur, dan is Monaco de
fietsbestemming 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 Monaco via ons Engelstalig verhuur platform
WWW.CCTBIKERENTAL/MONACO
Check alle verhuurpunten aan de Côte d' Azur hier : WWW.CCTBIKERENTAL/COTEDAZUR

Wij wensen u alvast veel fietsplezier in Monaco of op één van onze andere bestemmingen in
Frankrijk.
Check onze homepage of alle fietsverhuurmogelijkheden in de Cote d'Azur

Fijne fietsvakantie!
Team Cycle Classic Tours
Itinerary
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