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Racefiets verhuur Nederland
Racefiets verhuur Nederland. Ontdek Nederland 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!

Racefiets verhuur Nederland
Ontdek Nederland met een topklasse racefiets en geniet van uw racefietsvakantie! Voor wie
dacht dat het kleine landje niets te bieden had op fietsgebied, die had het mis. Nederland heeft
vele leuke en gevarieerde fietsroutes. Fiets langs gezellige dorpjes, toeristische trekpleisters of
over de verharde fietspaden in de uitgestrekte bossen. In Limburg zijn er zelfs korte, maar steile
beklimmingen die leuk zijn voor de racefietsers en mountainbikers. In Drenthe zijn er vele
verharde routes langs populaire bezienswaardigheden zoals de hunebedden en in Overijssel
kunt u door het prachtige Giethoorn fietsen, ook wel "klein Venetië" genoemd.
Nederland staat niet zomaar bekend als fietsland. Er zijn meer fietsen dan mensen en bijna
overal zijn fietspaden aangelegd. Er is dan ook bijna geen plaats waar u niet met de fiets kunt
komen. Wilt u meer zien van dit prachtige landje, dan is de fiets het beste vervoersmiddel.
Houdt u van een gevarieerde fietsvakantie, kies dan voor een vakantie in Nederland!
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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 Nederland via ons verhuur platform WWW.FIETSVERHUUREUROPA.NL

Wij bieden fietsen aan voor de volgende plaatsen:
Amsterdam
Giethoorn
Steenwijk
Drenthe Diever/Vledder
Friesland Appelscha
Friesland Heerenveen
Friesland Sneek
Overijssel Zwolle
Wij wensen u alvast veel fietsplezier in Nederland of op één van onze andere bestemmingen in
Europa
Check onze homepage of alle fietsverhuurmogelijkheden in Nederland
Fijne fietsvakantie!
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Team Cycle Classic Tours
Itinerary
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