Fietsverhuur Umbrië

Fietsverhuur Umbrië
Fietsverhuur Umbrië. Ontdek Umbrië 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!

Fietsverhuur Umbrië
Ontdek het Italiaanse Umbrië tijdens uw fietsvakantie en bekijk de vele bezienswaardigheden.
Umbrië is één van de mooiste fietsregio's in Italië! Fiets door de schitterende natuur van Umbrie
en bezoek leuke stadjes zoals Spello, Foligno en Assisi. Umbrië heeft alles voor een perfecte
fietsvakantie, fiets langs de vele wijngaarden, olijfbomen, kastelen en uitgestrekte bossen. Het
glooiende landschap van Umbrië is perfect voor iedere fietser. Ook vindt u sfeervolle dorpjes,
gezellige, oude steden en vele kleurrijke bloemenvelden. In het noorden van Umbrië vindt u een
ruige en onaangetaste natuur. Dit deel van Umbrië bevat dan ook vele beklimmingen, prachtige
uitzichten en spectaculaire afdalingen voor de racefietsers.
Geniet aan het einde van uw fietsdag in één van de oude steden van een heerlijke Italiaanse
maaltijd. Umbrië zit vol met de Italiaanse cultuur en tradities waar u tijdens uw fietsreis kennis
mee kunt maken. Houdt u van een schitterende, kleurrijke natuur, sfeervolle dorpjes, oude
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steden en uitdagende beklimmingen, dan is Umbrië de ideale bestemming voor uw fietsvakantie
in het mooie Italië.
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 in Umbrië via ons verhuur platform
WWW.FIETSVERHUUREUROPA.NL/UMBRIE
U kunt bij ons ook een fietsvakantie boeken in Italië: Check voor alle tours onze Engelse Cycle
Classic Tours pagina:
WWW.CYCLECLASSICTOURS.COM/UMBRIA

Wij wensen u alvast veel fietsplezier in Umbrië of op één van onze andere bestemmingen in
Italië.
Check onze homepage of alle fietsverhuurmogelijkheden in EUROPA
Fijne fietsvakantie!
Team Cycle Classic Tours
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