Luik-Bastenaken-Luik

Luik-Bastenaken-Luik
Luik-Bastenaken-Luik fiets klassieker. Alleen een fiets nodig voor de Luik-Bastenaken-Luik
Cyclo in April? Check onze Engelse verhuur pagina: WWW.LUIK-BASTENAKEN-LUIK

Fiets nodig voor uw fietsvakantie? Check al onze fietsverhuur stations in Europa:
WWW.CCTBIKERENTAL.COM
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Ga voor een uitgebreide reisbeschrijving voor Luik-Bastenaken-Luik naar onze Engelse Cycle
Classic Tours pagina: WWW.CYCLECLASSICTOURS.COM
Check hier de speciale VIP pakketten voor Luik-Bastenaken-Luik: Luik-Bastenaken-Luik VIP
Bekijk ook het aanbod van onze: CYCLE CLASSIC TOURS FIETSHOTELS

Luik-Bastenaken-Luik Classic race in België
Bienvenue & welkom in België. Fiets deze prachtige Ardennen klassieker. Luik-Bastenaken-Luik
staat bekend om zijn lange steile beklimmingen en zijn prachtige route door de Belgische
Ardennen. Wielrennen in de Ardennen is fietsen door oude middeleeuwse dorpjes, glooiende
heuvels en over rustige boerenweggetjes. Luik-Bastenaken-Luik. Deze klassieker staat bekend
om zijn heuvelachtige parcours met vele steile beklimmingen. Dit maakt "La Doyenne" tot één
van de moeilijkste klassiekers op de hedendaagse wielerkalender. Beleef een fantastisch
weekend in de Belgische Ardennen.

Ontdek één van de mooiste regio’s in België: De Ardennen
Fiets de Luik-Bastenaken-Luik tourversie. Deze Cyclo tocht is een echte uitdaging,
beleef dit unieke evenement!
Ontdek de prachtige middeleeuwse dorpjes van Wallonië op onze weg door de
Ardennen
Voel de unieke atmosfeer van Luik-Bastenaken-Luik wanneer u de renners van start tot
finish volgt
Bekijk Luik-Bastenaken-Luik live!
3 nachten in het mooie Maastricht
Korte routebeschrijving van de trip
Dag 1
Check-in in uw hotel. De reisleider legt het programma uit en er is dan gelegenheid om vragen
te stellen over de trip.
Dag 2
Vandaag fiets u de tourversie van Luik-Bastenaken-Luik. Direct na het ontbijt vertrekt u naar
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Luik voor de start van de Luik-Bastenaken-Luik cyclosportive. U krijgt een complete
reisomschrijving en een registratie chip. U kunt kiezen uit de volledige versie van 275 km- 156
km of de 75 km. Na de rit wordt u weer teruggebracht naar het hotel.
Dag 3
De dag van de klassieker. In de vroege ochtend vertrekt u naar het centrum van Luik. De start
zal plaats vinden op het plein Saint-Lambert in de binnenstad van Luik. Na de start van LuikBastenaken-Luik volgt u de weg door de Ardennen en stopt u in Stavelot dicht bij
Francochamps. Hier kunt u de renners live in actie zien. De laatste stop van Luik-BastenakenLuik is de finishlijn in Ans. Na deze mooie dag gaat u weer terug naar het hotel in Maastricht.
Dag 4
Vertrek dag.. tijd om afscheid te nemen, een goede terugreis of nog een plezierig verblijf in
België of Nederland.
Voor prijzen en de exacte route beschrijving bekijk de Engelse pagina: Luik-BastenakenLuik
Fijne fietsvakantie gewenst!
Happy Cycling
Team Cycle Classic Tours
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