
EAGLE Motorcycles Rent & Travel
Zaprasza do najmu motocykli oraz wypraw w Hiszpanii



Wypożyczalnia motocykli
w Polsce

Wypożyczalnia motocykli
w Hiszpanii

Czym się zajmujemy?



WYPRAWY po wybrzeżu 
COSTA BLANCA W HISZPANII

…od października do kwietnia



Gdy sezon motocyklowy w Polsce dobiega końca i zaczyna się przygnębiająca jesień, zaledwie 3,5 godziny lotu
dzielą Cię od idealnych warunków do jazdy Harleyem, panujących na Półwyspie Iberyjskim. 
Możesz tam jeździć przez cały rok.

Na miejscu, obok Alicante, czekają na Ciebie przygotowane motocykle marki Harley Davidson, zaplecze 
noclegowe oraz wyjątkowy plan na wycieczkę. Wszystko po to aby w pełni wykorzystać spędzony czas „w siodle”.

Doświadczysz przyjemności z jazdy 
legendarnym Harleyem po 
malowniczym wybrzeżu Costa 
Blanca nad Morzem 
Śródziemnym, spróbujesz 
regionalnych specjałów i poznasz 
kulturę tego niezwykłego kraju.



…przez 6 dni zwiedzisz 
najfajniejsze trasy i zakątki 
wybrzeża Costa Blanca.



Oferujemy zakwaterowanie w kilku

miejscach w zależności od ilości

uczestników.

Są to wille z basenami, najczęściej z

widokiem na morze.

W każdym domu znajduje się duży

salon, kuchnia, kilka łazienek i

basen.

Przykładowe domy na kolejnych slajdach.

ZAKWATEROWANIE

















CENNIK

Wyprawa po wybrzeżu Costa Blanca –

Kierowca - 1450 € (pokój 2-osobowy)

Kierowca – 1650 € (pokój 1-osobowy)

Pasażer – 500 €

Powyższa cena obejmuje:

– wypożyczenie motocykla
– nocleg w willi z basenem

– transport lotniskowy z/do Alicante
– ubezpieczenie zdrowotne

– przewodnik



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:info@jacksmoto.pl
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