Fietsvakantie reizen in Thüringen

Fiets meenemen of huren?

Landferienhaus Linde – uw Thüringen specialist

Waarom zou u uw fietsen aan of op de auto meenemen? Of nog erger met de trein, waar u bij
de Deutsche Bahn wel in de gewone treinen maar niet in de ICE mag met een fiets?
Huur bij ons een mountain bike, toerfiets of E-Bike.

Alle aanbiedingen zijn op basis van
•
2 persoonskamers – dus 2 mensen die samen een kamer delen
•
Inclusief bagage transport van hotel naar hotel
•
Verblijf in 3 en 4 sterren hotels en Gasthöfe

Wij zijn lid van een fietstoeristisch verhuur netwerk in Thüringen.
Ons netwerk biedt vele voordelen zoals:

Fietsreizen

Arrangement

Afstand

o.b.v. 2PK

1PK toeslag

Werratal Radweg
Saale Radweg
Ilm Radweg
Leine Radweg
Elster Radweg
Unstrut-Saale-Ilm
Unstrut – Werra Radweg
Saale – Elbe Radtour

7 dagen, 6 nachten
8 dagen, 7 nachten
7 dagen, 6 nachten
9 dagen, 8 nachten
9 dagen, 8 nachten
9 dagen, 8 nachten
8 dagen, 7 nachten
9 dagen, 8 nachten

240 km
260 km
145 km
325 km
307 km
325 km
210 km
312 km

€ 535
€ 549
€ 549
€ 660
€ 619
€ 619
€ 549
€ 585

€ 120
€ 120
€ 130
€ 170
€ 140
€ 160
€ 110
€ 180

Thüringer Städtekette (- Leipzig)
Thüringer Städtekette (- Altenburg)
Thüringer Städtekette (-Weimar)

9 dagen, 8 nachten
8 dagen, 7 nachten
5 dagen, 4 nachten

300 km
240 km
105 km

€ 659
€ 579
€ 389

€ 170
€ 150
€ 80

Werra Radweg + Städtekette

9 dagen, 8 nachten

280 km

€ 569

€ 160

5 dagen, 4 nachten
8 dagen, 7 nachten
7 dagen, 6 nachten

187 km
311 km
276 km

€ 269
€ 530
€ 480

€ 60
€ 105
€ 95

Mountainbike reizen

Rennsteig Radweg
Werra Rundtour
Vulkanland Rundtour

Dit betreft nieuwe fietsreizen – u aangeboden door Landferienhaus Linde – uw Thüringen
specialist. Wij zijn (sinds 2005) zelf gevestigd in Langenbach, op de zonnige zuidflank van het
Thüringer Wald en vlakbij de bronnen van de Werra, de Ilm en de Gera.
Alle reizen zijn inclusief bagage vervoer. Terugtransport is als optie boekbaar. Zonder bagage
transfer zijn de kosten lager. Op aanvraag is het ook mogelijk extra dagen te boeken. Wij
maken uw reis op maat naar uw voorkeuren. Ook inclusief treintickets naar Thüringen.
Binnenkort vindt u deze reizen geheel uitgewerkt op onze website:
www.fietsvakanties.landferienhaus-linde.net
Tot die tijd verwijzen we u graag naar de kaart: Radwanderwege in Thüringen
U kunt ons ook bellen: 0049 36874 38584
Of mailen info@landferinhaus-linde.net

• keuze veel verschillende fietstypen, maten en accessoires
• uw fiets wordt gebracht en afgehaald bij uw accommodatie naar keuze
• meer dan 40 afhaal- en inleverpunten in heel Thüringen
• afhalen en inleveren op verschillende punten is mogelijk
• georganiseerd transport van/naar op aanvraag
• georganiseerd bagage vervoer op aanvraag

