Racefiets Verhuur Belgie

Racefiets verhuur Belgie
Racefiets verhuur België. Ontdek België met een hoogwaardige carbon racefiets. Boek nu
veilig, eenvoudig en snel uw verhuurfiets via Cycle Classic Tours en begin aan uw
onvergetelijke fietsvakantie!
Bike hotel holidays? Check : CYCLE CLASSIC TOURS BIKE HOTELS
VIP packages & Grandstand Hospitality Spring Classics – TDF – GIRO – Vuelta check VIP
packages & Grandstand Hospitality

Racefiets verhuur Belgie
Ontdek België per racefiets. Fiets met uw racefiets door het schitterende België en fiets langs
sfeervolle dorpjes, prachtige natuur en gezellige steden zoals Gent, Antwerpen of Brussel. Ook
zijn er vele leuke beklimmingen in het Vlaamse land voor de racefietser. Een deel van deze
beklimmingen komt ook voor in de Ronde van Vlaanderen en zijn de ideale uitdaging voor uw
fietsvakantie. Geniet van schitterende uitzichten op de Oude Kwaremont of de Paterberg. De
Vlaamse regio wordt gekenmerkt door zijn glooiende landschappen, uitgestrekte polders,
groene bossen en een prachtige heide.
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De wegen in het België zijn uitstekend en gericht op fietsers/wielrenner. U vindt veel fietspaden
met goed aangegeven fietsroutes. U vindt ook vele rustigere B wegen met weinig verkeer die
het fietsen nog aangenamer maken. Geniet aan het eind van uw fietsdag van een heerlijke
maaltijd bij een van de vele eetgelegenheden. Houdt u van een vakantie met gezellige steden,
schitterende natuur, sfeervolle dorpjes en uitdagende beklimmingen, dan is België de ideale
uitvalsbasis voor een prachtige fietsvakantie.
Wij bieden racefietsverhuur aan in Nederland en België. Cycle Classic Tours verhuurt
hoogwaardige Racefietsen in alle maten
Voor modellen en prijzen check onze Engelstalige website :
WWW.CCTBIKERENTAL/BELGIUM
Voor Nederland check : WWW.CCTBIKERENTAL/NETHERLANDS

Racefiets verhuur Belgie
Ons racefietsverhuur-team kan 20 tot 40 racefietsen vervoeren. Om beschikbaarheid te
garanderen is het natuurlijk aan te raden tijdig te reserveren.
Voor grote groepen kunnen wij u een passende offerte aanbieden.
Voor informatie wat betreft leveren en ophalen van de fietsen naar/van diverse locaties in
Nederland en België mail naar : info@cycleclassictours.com
Check ook onze fietsverhuur website in Europa : WWW.CCTBIKERENTAL.COM
Het is erg belangrijk om uw juiste frame maat te weten. Grofweg gebruiken we deze
onderstaande tabel.
Als u de juiste frame maat wilt weten dan raden wij u aan om naar een professionele
fietsenwinkel te gaan.
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Hoogte in cm
155
157.5
160
162.5
165
167.5
170
172.5
175
177.5
180
183
185.5
188
190.5

Frame maat
48
48/50
50
50
52
52/54
54
54
56
56
56/58
58
58
58
60

Happy Cycling
Team Cycle Classic Tours

Itinerary
Not Available

Included

Not Available

Not Included
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