Fietsverhuur Giethoorn

Fietsverhuur Giethoorn
Fietsverhuur Giethoorn. Ontdek het Venetie van het Noorden en de omgeving met een
hoogwaardige carbon racefiets, city bike of e bike. Boek nu veilig, eenvoudig en uw
verhuurfiets via Cycle Classic Tours en begin aan uw onvergetelijke fietsvakantie in de
Weerribben.

Fietsverhuur en e bike huur Giethoorn
Ontdek Giethoorn en de Weeribben per fiets in plaats van punter of sloep. Het is zeker de
moeite waard om Giethoorn en de dorpjes eromheen te verkennen met een topklasse racefiets
of e bike. Fiets rond de Beulakerwijde en Belterwijde en bewonder de meren, uitgestrekte
rietvelden, bloemrijke hooilanden en dichtbegroeide moerasbossen. Giethoorn is het ideale
startpunt voor uw fietstochten in dit waterrijke natuurgebied in de Kop van Overijssel. De
Wieden en De Weerribben vormen samen het Nationaal Park Weerribben-Wieden. Mis vooral
niet de pittoreske plaatsjes zoals Zwartsluis, Wanneperveen, Vollenhove, Blokzijl of geniet van
een heerlijke koffie op één van de pleintjes in Meppel. Heeft u MTB, City bikes, racefietsen en E
bikes nodig voor groepen van 5 tot 40 personen? Bel of mail ons voor een passende offerte.
Boek nu uw e bike of racefiets vooraf wanneer u vertrekt naar Giethoorn of een andere
plaats in de Weerribben
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 racefiets en e bike
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verhuur
Het service fietsverhuur team kunt u altijd contacteren voor speciale wensen en
groepsfietsverhuur
Boek uw racefiets in Giethoorn via ons verhuur platform
WWW.FIETSVERHUUREUROPA.NL/GIETHOORN

Fietsverhuur
Giethoorn
Wij wensen u alvast veel fietsplezier in Giethoorn of op één van onze andere bestemmingen in
de Weerribben.
Check ook onze homepage

Fijne fietsvakantie!
Team Cycle Classic Tours
Itinerary
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