
EAGLE Motorcycles Rent & Travel
Alicante – Madryt – Barcelona – Alicante



Plan wyprawy

• Dzień 1 – Sobota - przylot do Alicante i odbiór motocykli

• Dzień 2 – Niedziela – przejazd do Alcalá del Júcar

• Dzień 3 – Poniedziałek - przejazd do Madrytu

• Dzień 4 – Wtorek – przejazd do Saragossa

• Dzień 5 – Środa – przejazd do Barcelony

• Dzień 6 – Czwartek – zwiedzanie Barcelony

• Dzień 7 – Piątek – przejazd do Walencji

• Dzień 8 – Sobota – przejazd do La Nucia i odlot z Alicante





Dzień 1 - Sobota



Dzień 2 - Niedziela



Alcalá del Júcar

to miejscowość osadzona w
wyjątkowym otoczeniu, na wzgórzu, u
którego podnóża znajduje się przełom
ukształtowany przez rzekę Júcar.

Wąskie i strome uliczki oraz dobrze
zachowane domy wznoszą się ku
zamkowi, z którego można podziwiać
wspaniałe panoramiczne widoki na
przełom rzeki. Twierdza jest
pochodzenia arabskiego. Rozpięty nad
rzeką most pochodzenia rzymskiego,
oferuje piękny widok. Na wzgórzu po
drugiej stronie rzeki stoi arena, unikalna
ze względu na swoje położenie, budowę
i nieregularny kształt. Okolica obfituje w
naturalne jaskinie, z których część
przekształcono w karczmy. Temperatura
w nich jest utrzymywana w naturalny
sposób na stałym poziomie przez cały
rok.



Dzień 3 - Poniedziałek



Madryt

wesoły i tętniący życiem o każdej
porze, słynie z tego, że jest otwartym
miastem, które łączy wszystkich ludzi
bez względu na ich pochodzenie.

Zaskakuje zabytkami znajdującymi się
w pełnym uroku zaciszu, które można
zwiedzać spacerem, rodzinnymi
barami o wiekowej tradycji, w których
przyjaciele spotykają się na drinka,
dzielnicami o różnorodnych stylach i
ośrodkami kulturalnymi, które są
alternatywą dla typowych tras
turystycznych.

Jest bez wątpienia jednym z
najciekawszych miast w Europie.



Dzień 4 - Wtorek



Saragossa

to miasto z ponad 2000-letnią historią,
znane z kolosalnej bazyliki del Pilar,
założenia przez Rzymian,
różnorodności kulturowej i gościnności
swych mieszkańców.

Jednak ci, którzy je odwiedzili, wśród
tutejszych ulic odkryli wiele więcej. W
Saragossie bowiem znajdują się dwie
majestatyczne katedry, ufortyfikowany
pałac islamski położony w centrum
miasta, zabytkowe pozostałości
rzymskiej Cesaraugusta, renesansowe
pałace, unikalne dzieła Francisco de
Goya, symbole architektury
nowoczesnej oraz jedna z najbardziej
różnorodnych ofert gastronomicznych
w Hiszpanii.



Dzień 5 – Środa oraz dzień 6 - Barcelona



Barcelona

Barcelona to miasto pełne oryginalnych możliwości
spędzania wolnego czasu, które zachęcają do
odwiedzania jej raz i drugi. Położona nad Morzem
Śródziemnym i słynąca z modernistycznej
architektury Gaudiego Barcelona jest jedną z
najmodniejszych stolic europejskich.

Miasto jest wyznacznikiem nowych trendów w
świecie kultury, mody i gastronomii. Łączy
kreatywność artystów i projektantów z szacunkiem
i dbałością o miejsca od zawsze tradycyjne.
Współżyją w nim urok i spokój starego miasta,
awangarda jego najnowocześniejszych dzielnic i
miejski rytm jednego z najczęściej odwiedzanych
miast na świecie.



Dzień 7 - Piątek



Walencja

miejsce pełne kontrastów, z uroczą
starówką i futurystycznymi budynkami.
Taka jest Walencja, jedno z
najprzytulniejszych miast w Hiszpanii, w
którym można spędzić kilka dni. Oprócz
buzujących ulic przepełnionych kulturą
zawsze można zdecydować się na spacer
lub kąpiel na śródziemnomorskich plażach.

Walencja to bardzo zróżnicowane
architektonicznie miasto Hiszpanii. To przy
okazji jeden z jego największych atutów. A
ma ich znacznie więcej. Miłośnicy
historycznych miejscówek, jak i fani
nowoczesnych brył będą zachwyceni.



Dzień 8 - Sobota



Podczas wyprawy oferujemy

zakwaterowanie w hotelach o

standardzie 3* w pokojach 2-

osobowych.

Za dopłatą dostępne pokoje

1-osobowe.

ZAKWATEROWANIE



CENNIK

Wyprawa Alicante -> Madryt -> - 1650 € (pokój 2-osobowy)

Barcelona -> Alicante - 1850 € (pokój 1-osobowy)

- 500 € - pasażer

Powyższa cena obejmuje:
– Najem motocykla Harley Davidson
– Noclegi w hotelach o standardzie 3 gwiazdki
– transport lotniskowy z/do Alicante
– ubezpieczenie podróżne (zdrowotne)
– przewodnika, który prowadzi grupę



CENNIK – dodatkowe opcje

Istnieje możliwość, że będzie jechał bus, który będzie przewoził bagaże.

Warunkiem jest aby cała grupa się zgodziła na tą opcję.

Dopłata w tym wariancie to 300€ od osoby.



Specjalne oferty:

• Mamy możliwość przygotować wersję „All Inclusive”. Ceny uzgadniane są 
indywidualnie w zależności od oczekiwań Klienta

• Jeżeli nie masz prawa jazdy – też możesz pojechać - dostarczymy Ci kierowcę** 
lub znajdź kierowcę (my pomożemy) i podziel się z nim kosztami.

** cena wyprawy powiększona o 500€ 



ZASADY WYPRAW

Każdy uczestnik zgadza się na: 
- regulamin najmu motocykla oraz regulamin 

wypraw

Dodatkowo:
- Za każdy motocykl pobierana jest kaucja 4000 

PLN (lub w kwocie 400€ pełne ubezpieczenie)
- Wszelkie opłaty dokonywane są przed 

wyjazdem



TERMINY WYPRAW ZNAJDZIESZ NA NASZEJ STRONIE

EAGLE Motorcycles Rent & Travel

https://eaglemoto.pl/oferta/wyprawy/hiszpania/


Wszelkie informacje i zgłoszenia prosimy kierować na 

adres emailowy:

eagle@eaglemoto.pl

lub telefonicznie:

+48 602 848 661

mailto:eagle@eaglemoto.pl
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