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Racefiets huren Luik-Bastenaken-Luik
Racefiets huren Luik-Bastenaken-Luik. Ga de uitdaging aan van de tourversie van de LuikBastenaken-Luik wielerwedstrijd en huur een hoogwaardige carbon racefiets!
Boek nu veilig, eenvoudig en snel uw racefiets online via Cycle Classic Tours en begin aan uw
spectaculaire uitdaging!

Racefiets huren Luik-Bastenaken-Luik
Ga de uitdaging aan en fiets de tourversie van de Luik-Bastenaken-Luik in de Belgische
Ardennen en bekijk de volgende dag het spectaculaire wielerevenement zelf! Fietsen in de
Belgische Ardennen is een unieke ervaring voor iedere fietser. Fiets langs historische dorpjes,
over het glooiende landschap en de rustige boerenwegen. Tijdens de tour is er altijd iemand in
de buurt voor eventuele pech.
De eerste Luik-Bastenaken-Luik vond plaats in 1892. Deze klassieke wielerwedstrijd staat
bekend om zijn glooiende parcours door de Belgische Ardennen en de vele lange en steile
beklimmingen met spectaculaire afdalingen. Dit maakt dat deze wielerwedstrijd tot één van de
moeilijkste hedendaagse wielerraces behoord. De eerste dag fietst u zelf de tourversie van de
Luik-Bastenaken-Luik, de volgende dag kunt het spectaculaire wielerevenement van start tot
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finish volgen. Het belooft een onvergetelijke ervaring te worden. Gaat u de uitdaging aan? Boek
dan nu uw racefiets bij Cycle Classic Tours!
Sta niet met lege handen en boek vooraf uw racefiets
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 online!
Boek uw fiets voor de tourversie van de Luik-Bastenaken-Luik via ons verhuur platform
WWW.FIETSVERHUUREUROPA.NL/LUIKBASTENAKENLUIK
U kunt bij ons ook een fietsvakantie boeken in België: Check voor alle tours onze Engelse Cycle
Classic Tours pagina:
WWW.CYCLECLASSICTOURS.COM/BELGIUM

Wij wensen u alvast veel fietsplezier tijdens de Luik-Bastenaken-Luik of op één van onze
fietsbestemmingen in Europa.
Check onze homepage of alle fietsverhuurmogelijkheden in Europa
Fijne fietsvakantie!
Team Cycle Classic Tours
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