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Racefiets verhuur België Brussel. Ontdek Belgie met een hoogwaardige carbon racefiets. Boek
nu veilig, eenvoudig en snel uw verhuurfiets via Cycle Classic Tours, zodat u zorgeloos aan uw
onvergetelijke fietsvakantie kan beginnen!
Bekijk ook het aanbod van onze: CYCLE CLASSIC TOURS FIETSHOTELS
VIP packages & Grandstand Hospitality Spring Classics – TDF – GIRO – Vuelta check VIP
packages & Grandstand Hospitality

Fiets met uw racefiets door het schitterende België
Brussel is de hoofdstad van België en ook de plaats waar het parlement van Europa is
gevestigd. De stad heeft vele bezienswaardigheden om op de fiets te ontdekken, zoals het
centrale plein van Brussel of het Koninklijk Paleis. Brussel heeft de afgelopen jaren veel tijd en
moeite geïnvesteerd om het netwerk van fietspaden te verbeteren. Hoewel de stad niet
helemaal vlak is, is de fiets de beste manier om Brussel te verkennen. Buiten de stad vind u al
snel het prachtige Vlaamse landschap met vele gezellige dorpjes, oude kastelen, uitgestrekte
bossen en heidelandschappen.
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Cycle Classic Tours verhuurt hoogwaardige Racefietsen in alle maten
Boek uw fiets in Brussel via onze Engelstalige website : WWW.CCTBIKERENTAL/BRUSSEL
Check alle verhuur outlets in België hier : WWW.CCTBIKERENTAL/BELGIUM

Racefiets verhuur Brussel België
Ons racefietsverhuur-team kan 20 tot 40 racefietsen vervoeren. Om beschikbaarheid te
garanderen is het natuurlijk aan te raden tijdig te reserveren.
Voor grote groepen kunnen wij u een passende offerte aanbieden.
Voor informatie wat betreft leveren en ophalen van de fietsen naar/van diverse locaties in
Nederland en België mail naar : info@cycleclassictours.com
Check ook onze fietsverhuur website in Europa : WWW.CCTBIKERENTAL.COM
Het is erg belangrijk om uw juiste frame maat te weten. Grofweg gebruiken we deze
onderstaande tabel.
Als u de juiste frame maat wilt weten dan raden wij u aan om naar een professionele
fietsenwinkel te gaan.
Hoogte in cm
155
157.5
160
162.5
165
167.5
170

Frame maat
48
48/50
50
50
52
52/54
54
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172.5
175
177.5
180
183
185.5
188
190.5

54
56
56
56/58
58
58
58
60

Happy Cycling
Team Cycle Classic Tours

Itinerary
Not Available

Included

Not Available

Not Included

Not available
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