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Fietsverhuur Leiria
Fietsverhuur Leiria. Ontdek Leiria en huur een hoogwaardige carbon racefiets, E-bike of mtb.
Boek nu veilig, eenvoudig en snel uw verhuurfiets online via Cycle Classic Tours en begin aan
uw onvergetelijke fietsvakantie in Leiria!
Bekijk ook het aanbod van onze: CYCLE CLASSIC TOURS FIETSHOTELS

Fietsverhuur Leiria
Leiria is een kleine Portugese districtshoofdstad en wordt veel gebruikt als uitvalsbasis naar
andere nabijgelegen attracties. Zo fietst u naar leuke plaatsen zoals Batalha, Fatima of de
kuststranden zoals Sao Pedro de Muel of Vieira de Leiria. De schoonheid van de streek rond
Leiria is prachtig en uitstekend geschikt voor wielrenners en mountainbikers!
Portugal heeft zowel vlakke routes als mooie bergen om te beklimmen. Voor ieder wat wils op
de fiets. Met zijn absoluut geweldige landschappen, sfeervolle dorpjes en mooie uitzichten is
Portugal één van de hotspot bestemmingen voor elke fietser! Houd u van een gevarieerde
fietsvakantie met een schitterende natuur, mooie gebouwen, uitdagende beklimmingen en
sfeervolle dorpjes, dan is dit de ideale bestemming voor uw fietsvakantie! Relax aan het eind
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van de dag lekker op het strand of neem een heerlijke maaltijd bij een van de vele
eetgelegenheden. Boek nu uw fietsvakantie en geniet van de prachtige locaties!
Sta niet met lege handen en boek vooraf uw racefiets of E-bike
Veilig, eenvoudig en snel uw huurfiets 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, mtb of ebike voor Leiria online!
Boek uw fiets in Lissabon via ons verhuurplatform
WWW.FIETSVERHUUREUROPA.NL/LEIRIA
U kunt bij ons ook een fietsvakantie boeken in Portugal: Check voor alle tours onze Engelse
Cycle Classic Tours pagina:
WWW.CYCLECLASSICTOURS.COM/PORTUGAL

Wij wensen u alvast veel fietsplezier in Leiria of op één van onze andere bestemmingen in
Portugal.
Check onze homepage of alle fietsverhuurmogelijkheden in de ALGARVE

Fijne fietsvakantie!
Team Cycle Classic Tours
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