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Fietsverhuur Sète - Languedoc
Fietsverhuur Sète - Languedoc. Ontdek Sète en de mooie Languedoc regio met een
hoogwaardige racefiets, e-bike of e-mountainbike. Boek nu veilig, eenvoudig en snel uw
huurfiets online via Cycle Classic Tours. Begin zorgeloos aan uw onvergetelijke fietsvakantie
door dit prachtige gebied!
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 Sète - Languedoc
Sète is een gezellig, authentiek vissersdorpje en wordt ook wel het Venetië van Frankrijk
genoemd. Het ligt in het departement Hèrault in de regio Languedoc-Roussillon. De Languedoc
is een prachtige streek in Frankrijk met prachtige stranden, bergen, vele wijngaarden en
schitterende fietsroutes. Languedoc-Roussillon is een regio die grenst aan de Auvergne in het
noorden. In het zuiden vindt u de stranden van de Middellandse Zee en de uitlopers van de
Pyreneeën. Met meer dan 6.300 kilometer landelijke-, en bijna autovrije wegen in het boeren
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achterland met dromerige wijndorpen en rustige omgeving, is Languedoc-Roussillon een
belangrijk centrum voor zowel wielrenners als mountainbikers.
De regio Languedoc is een prachtige regio in Frankrijk en beroemd om zijn stranden. De regio
Languedoc in Frankrijk is perfect om te fietsen. In de regio Languedoc-Roussillon vindt u tal van
bergen, ruige kustlijnen, pittoreske grachten, mooie zandstranden en prachtige kloven. Dankzij
het milde klimaat kun je bijna het hele jaar door rond de Languedoc-Roussillon fietsen. De
beste tijden om te fietsen zijn april tot eind juni en september tot november. Tijdens de
zomermaanden juli en augustus is het behoorlijk warm en vol toeristen
Sta niet met lege handen en boek vooraf uw racefiets of e-bike
Snel, veilig en makkelijk online boeken
Het service fietsverhuur team kunt u altijd contacteren voor speciale wensen en
groepsfietsverhuur

Boek nu uw fiets in Sète - Languedoc online!
Boek uw fiets in de Languedoc regio via ons Engelstalig verhuur platform
WWW.FIETSVERHUUREUROPA/SETE
Check ook onze andere fietsverhuur mogelijkheden in de Languedoc :
WWW.FIETSVERHUUR/LANGUEDOC

U kunt bij ons ook een fietsvakantie boeken in Frankrijk: Check voor alle tours onze Engelse
Cycle Classic Tours pagina: WWW.CYCLECLASSICTOURS.COM/FRANCE
Wij wensen u alvast veel fietsplezier in de Provence of op één van onze andere bestemmingen
in Frankrijk.
Check onze homepage of alle fietsverhuurmogelijkheden in EUROPA
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Fijne fietsvakantie!
Team Cycle Classic Tours
Itinerary
Not Available

Included

Not Available

Not Included

Not available
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