Fietsverhuur Tenerife

Fietsverhuur Tenerife
Fietsverhuur Tenerife. Ontdek Tenerife met een hoogwaardige carbon racefiets, e bike of
trekking fiets. Boek nu veilig, eenvoudig en snel uw verhuurfiets online via Cycle Classic Tours
en begin aan uw onvergetelijke fietsvakantie!
Bekijk ook het aanbod van onze: CYCLE CLASSIC TOURS FIETSHOTELS

Fietsverhuur Tenerife
Ontdek het schitterende eiland Tenerife tijdens uw fietsvakantie en bekijk de vele
bezienswaardigheden. Tenerife is een Spaans eiland en daarnaast ook het grootste eiland van
de Canarische eilanden. Tenerife is een waar fietsparadijs voor iedere fietser en biedt vele
prachtige landschappen om doorheen te fietsen met uw huurfiets. Het eiland staat bekend om
zijn schitterende kustlijnen, witte zandstranden en ruige landschappen. U kunt hier uitdagende
beklimmingen aangaan en genieten van spectaculaire afdalingen. Spring op uw fiets en begeef
u langs sfeervolle dorpjes, ruig gebergte, schitterende baaitjes en prachtige vissersdorpjes.
Op het Spaanse eiland heerst het hele jaar door een heerlijk, aangenaam fietsklimaat. Het
binnenland beschikt over goede begaanbare wegen en er is vrij weinig verkeer. Daarnaast vindt
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u in de dorpjes van het eiland vele authentieke pleintjes en oude gebouwen om te bezichtigen.
Als u houdt van beklimmingen met een uitdaging, charmante dorpjes, oude gebouwen en een
ruige natuur, dan is het Canarische eiland Tenerife de ideale bestemming voor uw 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 of e bike online!
Boek uw fiets op Tenerife via ons verhuur platform
WWW.FIETSVERHUUREUROPA.NL/TENERIFE
U kunt bij ons ook een fietsvakantie boeken in Spanje: Check voor alle tours onze Engelse
Cycle Classic Tours pagina:
WWW.CYCLECLASSICTOURS.COM/CANARYISLANDS

Wij wensen u alvast veel fietsplezier op Tenerife of op één van onze andere bestemmingen in
Spanje.
Check onze homepage of alle fietsverhuurmogelijkheden op alle Canarische Eilanden
Fijne fietsvakantie!
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Team Cycle Classic Tours
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