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Fietsverhuur Provence
Fietsverhuur Provence. Ontdek de Provence 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!

Fietsverhuur Provence
Ontdek de Franse Provence tijdens uw fietsvakantie en bekijk de vele bezienswaardigheden.
De Provence is een populaire fietsstreek in het zuidoosten van het Frankrijk. Fietsen in de
Provence is niet alleen een traktatie voor het oog, maar tegelijkertijd ook uitdagend. Fiets over
het glooiende landschap en langs vele lavendelvelden, wijngaarden en kersenboomgaarden.
Bezoek de sfeervolle Franse dorpjes en geniet van een heerlijke maaltijd. De Provence beschikt
over goede verharde wegen met weinig verkeer. Daarnaast zijn er genoeg beklimmingen voor
de racefietser en andere liefhebbers.
Een van de bekendste beklimmingen in de Provence is de Mont Ventoux. Vertrek vanuit Bedoin
of Malaucène en beklim deze beroemde berg! De beklimming is ongeveer 21 kilometer lang en
heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 7,5% en een maximaal percentage van ongeveer
12%. Houd u van een schitterende natuur, glooiende landschappen, sfeervolle dorpjes en wilt u
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de beroemde Mont Ventoux zien, dan is de Provence het ideale fietsgebied voor uw
onvergetelijke fietsvakantie!
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

Huur nu uw racefiets, mountainbike of e bike online!
Boek uw fiets in de Provence via ons verhuur platform
WWW.FIETSVERHUUREUROPA.NL/PROVENCE
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 de Provence of op één van onze andere bestemmingen
in Frankrijk.
Check onze homepage of alle fietsverhuurmogelijkheden in EUROPA

Fijne fietsvakantie!
Team Cycle Classic Tours
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Itinerary
Not Available

Included

Not Available

Not Included

Not available
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