Fietsverhuur Playa de Muro

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

Fietsverhuur Playa de Muro
Ontdek het zonnige eiland Mallorca in Playa de Muro tijdens uw fietsvakantie en bekijk de vele
bezienswaardigheden. Met circa 2400 zonne-uren per jaar is het Spaanse eiland Mallorca een
van de beste fietsbestemmingen in Europa. Het eiland is zeer geliefd bij verschillende soorten
fietsers waaronder de wielrenners die graag de uitdagende beklimmingen aangaan die het
eiland te bieden heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Serra de Llevant gebergte en het Serra
de Tramuntana gebergte. Geniet aan het einde van uw fietsdag aan het strand van een echte
Spaanse Paella.
Het prachtige landschap van Mallorca maakt dat het eiland een waar fietsparadijs genoemd kan
worden. U vind hier glooiende landschappen en goede verharde wegen met weinig verkeer. Het
eiland biedt genoeg uitdagingen en prachtige bezienswaardigheden, zoals oude kerkjes en
sfeervolle dorpjes om doorheen te fietsen. Houd u van een schitterende natuur, gezellige
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dorpjes, uitdagende beklimmingen en mooie steden, dan is Playa de Muro de ideale
bestemming voor uw fietsvakantie!
Sta niet met lege handen en boek vooraf uw huurfiets
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, mountainbike of e bike online!
Boek uw fiets in Playa de Muro via ons verhuur platform
WWW.FIETSVERHUUREUROPA.NL/PLAYA-DE-MURO
U kunt bij ons ook een fietsvakantie boeken in Spanje: Check voor alle tours onze Engelse
Cycle Classic Tours pagina:
WWW.CYCLECLASSICTOURS.COM/SPAIN

Wij wensen u alvast veel fietsplezier in Playa de Muro of op één van onze andere
bestemmingen op het zonnige Mallorca.
Check onze homepage of alle fietsverhuurmogelijkheden op MALLORCA

Fijne fietsvakantie!
Team Cycle Classic Tours
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