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Racefiets vakantie Sardinië
Racefiets vakantie Sardinië. Van maart t/m oktober
Alleen een fiets nodig voor Sardinië? Check: WWW.CCTBIKERENTAL/SARDINIE

Fiets nodig voor uw fietsvakantie? Check all onze fietsverhuur stations in
Europa: WWW.CCTBIKERENTAL.COM
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Ga voor een uitgebreide reisbeschrijving van racefiets vakanties op Sardinië naar onze Engelse
Cycle Classic Tours pagina: WWW.CYCLECLASSICTOURS.COM/SARDINIA
Bekijk ook het aanbod van onze: CYCLE CLASSIC TOURS FIETSHOTELS

Zelf begeleide racefiets vakantie Sardinië
Benvenuto en Italia! Fiets op het mooie eiland Sardinië en beleef al de schoonheden die dit
heerlijke Italiaanse eiland te bieden heeft. Sardinië is het op één na grootste eiland in de
Middellandse Zee Geniet van de panoramische uitzichten, middeleeuwse dorpjes en zonnige
stranden U zult zich ongetwijfeld meteen welkom voelen op dit eiland. De lokale bevolking op
Sardinië is zeer vriendelijk en gastvrij. De start van uw fietsvakantie is in Alghero. Laat u
onderdompelen in de historie van Algehero en wandel langs het historische centrum van
Alghero ommuurt door zijn oude stadswallen.
Vanaf Alghero begint uw fietsvakantie en zult u fietsen op perfect geasfalteerde wegen. De
route brengt u naar het midden van Sardinië. Hier vervolgt u de route door traditionele dorpen
en steden, zoals: Bonorva, Pattada, en verder naar de Oostkust naar de stad ‘La Caletta’. Dit
authentieke vissersstadje heeft zich getransformeerd tot een toeristische badplaats. Aan de
haven kunt u heerlijk genieten van een typische Italiaanse gerecht in één van de vele
restaurants. In la Caletta vervolgt u de route langs de Middellandse Zee naar het levendige
centrum van Olbia. Vanaf Olbia fietst u naar de stad Castelardo voordat u uiteindelijk weer
eindigt in Alghero. Deze tour is speciaal ontworpen voor de gepassioneerde wielrenner! Geniet
van de kwaliteiten van het leven op dit prachtige eiland Sardinië. Check voor een uitgebreide
beschrijving onze Engelse website: Sardinia on Road Bike

Beleef een heerlijke racefiets vakantie in Europa en fiets Sardinië
Fietsen op Sardinië! Combineer fietsen in Sardinië met de kwaliteiten van Italië.
Het uitzicht op de kust wanneer u Alghero verlaat en de beklimming naar Villanova
Het Schilderachtige Olbia, een interessante stad met veel historie en cultuur
De prachtige kustlijn van Sardinië met uitzicht op de Middellandse zee en mooie
afgelegen baaien en zijn kleine haventjes
Het mooie Italiaanse eiland Sardinië is rijk aan schoonheid en traditie. Fantastische
landschappen, perfecte wegen en heerlijk eten maken Sardinië tot een fietsparadijs De
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oude middeleeuwse stad Castelardo
Voor prijzen en de exacte route beschrijving bekijk de Engelse pagina: Sardinia on road
bike Tour
Fijne fietsvakantie gewenst!

Happy Cycling
Team Cycle Classic Tours
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