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Racefiets vakantie Lanzarote 2019
Racefiets vakantie Lanzarote 2019. Van oktober t/m april

Bekijk alle fiets tours van Spanje op onze Engelse site: ALL CYCLING TOURS IN SPAIN
Alleen een fiets nodig voor Lanzarote of een ander Canarisch Eiland? Check: FIETSVERHUUR
- CANARISCHE EILANDEN
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Ga voor een uitgebreide reisbeschrijving van racefiets vakantie Lanzarote naar onze Engelse
Cycle Classic Tours pagina: WWW.CYCLECLASSICTOURS/LANZAROTE

Begeleide racefiets vakantie Lanzarote 2019
Geniet van een prachtige racefiets vakantie op Lanzarote en boek nu uw plaats voor één van
de vele training stages op Lanzarote. De meest ideale tijd om te fietsen is tussen oktober en
april. De temperatuur varieert van 17 tot 24 graden, soms warmer maar overdag niet veel
kouder dan 17 graden tevens valt er weinig neerslag. Fietsen op Lanzarote is razend populair,
denk alleen al aan het de beroemde Ironman-Triatlon van Lanzarote die ieder jaar wordt
gehouden. De wegen zijn perfect en in tegenstelling tot Tenerife en Gran Canaria zijn de
bergen niet zo steil en hoog. Niet alleen het weer is een groot voordeel van Lanzarote, maar
ook de schoonheid van het eiland. Fiets bijvoorbeeld door het Timanfaya National Park en
ontdek de unieke vulkanisch maanlandschappen aan de zuidoostkant van Lanzarote.

Ontdek Lanzarote op uw racefiets!
Fiets langs de mooie kustlijnen met uitzicht op afgelegen baaien en zonnige stranden.
Prachtige landschappen met zwarte vulkanische toppen en oude koloniale architectuur

U kunt kiezen tussen 2 racefietsarrangementen:
Let wel de arrangementen zijn alleen mogelijk in combinatie met een fiets. U kunt deze
arrangementen niet boeken indien u uw eigen fiets meeneemt. Accommodatie dient u tevens
zelf te boeken.
Fietsarrangement 1: 7 dagen - 5 tochten € 189
7 dagen fietsverhuur (carbon fiets BH Quartz)
5 begeleide fietstochten inclusief shuttle service
Nutrition pakket & water
Gratis Bidon en T-shirt
Support Team
Mechanische fiets service op elke gewenste moment bij eventuele ongemakken aan de
fiets
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Fietsarrangement 2: 5 dagen - 3 tochten € 159
5 dagen fietsverhuur (carbon fiets BH Quartz)
3 begeleide fietstochten (zie reisbeschrijving) inclusief shuttle
Nutrition pakket & water
Gratis Bidon en T-shirt
Support Team
Mechanische fiets service op elke gewenste moment bij eventuele ongemakken aan de
fiets
Voor de route beschrijving en exacte prijzen check onze Engelse pagina: Lanzarote road
cycling Tour
Fijne fietsvakantie gewenst!

Happy Cycling
Team Cycle Classic Tours
Itinerary
Not Available

Included

Not Available

Not Included
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