Fietsverhuur Gubbio

Fietsverhuur Gubbio
Fietsverhuur Gubbio. Ontdek Gubbio en de omgeving met een hoogwaardige carbon racefiets,
e bike of mountainbike. Boek nu veilig, gemakkelijk en snel uw verhuurfiets online via Cycle
Classic Tours en begin aan uw onvergetelijke fietsvakantie!
Bekijk ook het aanbod van onze: CYCLE CLASSIC TOURS FIETSHOTELS
VIP packages & Grandstand Hospitality Spring Classics – TDF – GIRO – Vuelta check VIP
packages & Grandstand Hospitality

Fietsverhuur Gubbio & ontdek Italië op een racefiets!
Gubbio is een middeleeuwse stad in de Italiaanse regio Umbrië, ook wel het groene hart van
Italië genoemd. Het is gelegen op de laagste helling van Mt. Ingino, een kleine berg van de
Apennijnen. Bezoek de kathedraal of het huis van St. Ubaldo, het oude torenhuis waar de
patroonheilige van Gubbio woonde. Bezoek het centrum van de stad om een meesterwerk van
middeleeuwse bouwwerken te kunnen aanschouwen. Gubbio is de perfecte start voor vele
mooie fietstochten door Umbrië. Het gebied heeft de perfecte combinatie van natuur,
geschiedenis en Italiaanse tradities.
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Fiets door de glooiende heuvels van Umbrië en ontdek middeleeuwse steden, kastelen,
kleurrijke bloemenvelden, wijngaarden en charmante dorpjes met gezellige terrasjes. Er zijn
veel geweldige beklimmingen, fantastische uitzichten en spectaculaire afdalingen voor de
fietsers die van een uitdaging houden. De wegen zijn goed begaanbaar en er rijd weinig
verkeer. Het zonnige klimaat en de schitterende Italiaanse natuur maken Umbrië tot de beste
fietsregio's ter wereld!
• Sta niet met lege handen en boek vooraf uw racefiets
• Snel, veilig en makkelijk online boeken
• Het service fietsverhuur team kunt u altijd contacteren voor speciale wensen en
groepsfietsverhuur

Huur nu uw racefiets, mountainbike of e bike online!
Boek uw fiets in Gubbio via ons Engelstalig verhuur platform WWW.
FIETSVERHUUREUROPA/GUBBIO
Boek uw fiets in Umbrië via ons verhuur platform WWW.FIETSVERHUUREUROPA/UMBRIE

Wij wensen u alvast veel fietsplezier in Gubbio of op één van onze andere bestemmingen!
U kunt bij ons ook een fietsvakantie boeken in Italië: Check voor alle tours in Italië onze Engelse
Cycle Classic Tours pagina: WWW.CYCLECLASSICTOURS.COM/ITALY
Voor alle fietsverhuurmogelijkheden in Europa check : WWW.FIETSVERHUUREUROPA.NL

Fijne fietsvakantie!
Team Cycle Classic Tours
Itinerary
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