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“Tijdens een Baja Bikes etstour zie je veel meer van de stad dan als je
loopt, terwijl je meer onderdeel van de stad bent dan in een bus”
verduidelijkt eigenaar Rigtmar Brandenburg. “Dat hoeven we inmiddels niet meer uit
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Baja Bikes maakt cultuur snuiven in een stad als Parijs, Budapest, Rome, Milaan,
Kaapstad of Berlijn extra toegankelijk. Vanuit dat oogpunt is de keuze voor deze
etstour & etshuurspecialist een logische stap. Dankzij de deal met Air Miles kunnen
miljoenen Nederlanders nu met voordeel gebruik maken van het wereldwijde
etsnetwerk. Door het aanvragen van een voordeel voucher op
www.airmileskaartjes.nl/vasteAttracties/15700/BajaBikes krijg je direct €2,50 korting.
Meer informatie op www.bajabikes.eu/nl.
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About Patrick Mulder

December 2017

Patrick is maandelijks te vinden in vele inspirerende Europese steden.
Ook de USA is zijn favoriet. Zoek je informatie en reistips over een
bestemming? Patrick kent de minder toeristische plekken waardoor je
het unieke vakantiegevoel krijgt. Google+: Patrick Mulder
View all posts by Patrick Mulder →
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