Fietsverhuur Nice

Fietsverhuur Nice
Fietsverhuur Nice. Ontdek Nice aan de Côte d'Azur en verken 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

Fietsverhuur Nice
Ontdek het Franse Nice tijdens uw fietsvakantie en bekijk de vele bezienswaardigheden in deze
prachtige stad. Nice is een populaire stad voor toeristen gelegen aan de Côte d'Azur. De stad is
perfect voor een stedentrip of een gezellig dagje strand, maar voor de fietsers heeft Nice ook
veel te bieden. Fiets door het historische centrum van Nic en over de beroemde boulevard
Promenade de Anglais. Niet overal mogen auto's komen en op de plekken waar dit wel zo is
zijn er vaak fietspaden, dat maakt de stad naast zijn schoonheid nog aantrekkelijker om
doorheen te fietsen. In het achterland van Nice vind u een schitterende natuur en een
heuvelachtig landschap.
Ook voor de racefietser heeft de regio rondom Nice veel te bieden. De regio bevat namelijk vele
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uitdagende beklimmingen gecombineerd met prachtige uitzichten en spectaculaire afdalingen.
Fiets ook langs de vele bezienswaardigheden die in Nice te zien zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan het kasteel van Nice, Cimiez en de vele musea. Houd u van uitdagende beklimmingen,
schitterende steden en een prachtige natuur, dan is Nice en omgeving de ideale bestemming
voor uw fietsvakantie in Frankrijk!
Sta niet met lege handen en boek vooraf uw racefiets of e-bike
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

Fietsverhuur Nice! Boek nu uw racefiets, mountainbike of e-bike online!
Boek uw fiets in Nice via ons verhuur platform WWW.FIETSVERHUUREUROPA.NL/NICE
Alle verhuurstations aan de Côte d'Azur www.fietsverhuureuropa.nl/cote-dazur-fietsverhuurfrankrijk

U kunt bij ons ook een fietsvakantie boeken in Frankrijk: Check voor alle tours onze Engelse
Cycle Classic Tours pagina:
WWW.CYCLECLASSICTOURS.COM/FRANCE
Wij wensen u alvast veel fietsplezier in Nice 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
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