
EAGLE Motorcycles Rent & Travel
Alicante – Gibraltar – Alicante



Plan wyprawy

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

• Dzień 2 – Niedziela – przejazd Bolnuevo i w okolice do Cabo de Gata

• Dzień 3 – Poniedziałek - Cabo de Gata, przejazd przez Sierra Nevada, Grenada

• Dzień 4 – Wtorek - Setenil de las Bodegas, Ronda

• Dzień 5 – Środa – Gibraltar, Tarifa i Malaga

• Dzień 6 – Czwartek - Almeria

• Dzień 7 – Piątek – przejazd Almeria - Alicante

• Dzień 8 – Sobota – odlot z Alicante



Dzień 1 - Sobota



Kartagena

miasto portowe we południowo-
wschodniej Hiszpanii, położone nad 
brzegiem Morza Śródziemnego. Jego 
początki sięgają VIII wieku p.n.e., kiedy 
to Fenicjanie założyli tu jedną ze swoich 
kolonii. Praktycznie od połowy XVI 
stulecia w mieście znajdowała się 
główna baza hiszpańskiej floty 
wojennej. Najważniejszymi zabytkami 
Kartageny są okazała gotycka 
katedra, usytuowana przy dawnej 
rzymskiej drodze Torre Ciega (Ślepa 
Wieża), Muzeum Archeologiczne, 
pozostałości średniowiecznego zamku 
oraz ruiny rzymskiego teatru 
(Augusteum).



Dzień 2 - Niedziela



Bolnuevo

to wioska licząca ponad 1000 mieszkańców 
położona na wybrzeżu gminy Mazarron w 
regionie Murcja, Hiszpania. U podnóża 
Sierra de las Moreras. W tej dzielnicy 
mazarronera znajdują się formacje 
geologiczne znane jako „Las Gredas” lub 
„Zaczarowane miasto”, ze skalistymi 
grzybami o wysokości kilku metrów i skalną 
ścianą wzorowaną na podobnych formach. 
W listopadzie obchodzona jest Pielgrzymka 
Niepokalanej, w której setki ludzi wędrują z 
kościoła La Purísima w Mazarrón do małej 
pustelni w Bolnuevo, a następnie 
kontynuują świętowanie z posiłkiem 
(Moraga de Sardinas) na plaży, która 
zazwyczaj gromadzi ponad tysiąc osób.



Cabo de Gata-Níjar Natural Park
to 45 hektarów skalistego wybrzeża, 
pomarańczowych i czerwonych 
płaskowyżów, wąwozów, piaszczystych plaż. 
Ukształtowała je aktywność wulkaniczna 
miliony lat wcześniej, stąd pierwotny klimat 
okolicy o suchym i półpustynnym klimacie. 
W parku Cabo de Gata-Níjar żyje 1100 
gatunków zwierząt, część z nich jest 
zagrożona wyginięciem, a porastają go m.in. 
agawy, kaktusy, karłowate krzaki, pustynne 
trawy oraz miniaturowe palmy. 
Przedstawiciele fauny i flory afrykańskiej to 
także częsty widok w tych okolicach.



Dzień 3 - Poniedziałek



Sierra Nevada
to olbrzymi masyw górski w południowej 
Hiszpanii. Jest tutaj wiele do roboty. 
Można pochodzić po górach, powspinać
się, pokajakować, spłynąć pontonem w 
dół rwącego potoku oraz pojeździć na 
desce i nartach w zimę. Punktem 
wypadowym do Parku Narodowego Sierra 
Nevada jest miasto Granada. Nad całym 
parkiem narodowym góruje 
szczyt Mulhacén (3479m), który jest przy 
okazji najwyższym szczytem w całej 
Hiszpanii. Na wszystkich pocztówkach z 
Alhambrą widnieje właśnie to pasmo 
górskie w tle.



Grenada

to jedno z najpopularniejszych miast 
w regionie Andaluzji. Słynie przede wszystkim 
z pięknej architektury i znakomicie 
zachowanych zabytków, które potrafią zapierać 
dech w piersiach. Jednym z takich zabytków 
jest Alhambra - najpiękniejszy kompleks 
pałacowo-zamkowy z czasów dominacji 
muzułmańskiej, jaki kiedykolwiek powstał w 
Europie. Na zwiedzenie go można poświęcić 
kilka godzin lub cały dzień. Druga opcja 
pozwala w pełni zagłębić się bogactwo 
architektoniczne tego miejsca, niezwykłą 
ornamentykę oraz pełne bujnej roślinności 
ogrody Generalife. Oprócz standardowej 
wizyty, Alhambrę można odwiedzić także nocą.



Dzień 4 - Wtorek



Setenil de las Bodegas
- to miasto w południowej Hiszpanii 
położone 18 km od Rondy w skalistym 
kanionie rzeki Río Trejo. To co 
szczególnie przyciąga turystów w to 
miejsce, to niekoniecznie białe fasady 
domów, a ich nietypowa 
architektura. Wciśnięte między strome 
skały wąwozu budynki to niecodzienny 
widok, który momentami budzi 
przerażenie. Labirynt wąskich ulic (w 
niektórych miejscach ich szerokość nie 
przekracza nawet dwóch metrów) i 
wiszące nad głową urwiska skalne 
potrafią wywołać klaustrofobię…



Ronda
W samym sercu okręgu znanego jako 
Serranía de Ronda znajduje się przepiękne 
białe miasteczko - Ronda. Dzieli je od 
Malagi tylko 100 km a jego populacja liczy 
35 tys. mieszkańców.
Otoczona bujnymi dolinami, głębokim 
wąwozem, oferująca widoki 
przyprawiające o zawroty głowy - każdy 
kto miał szczęście przynajmniej raz 
odwiedzić Rondę dobrze wie o czym 
mowa. To jedno z najpiękniejszych i 
najczęściej odwiedzanych miast w 
Hiszpanii (trzecie w kolejności w 
Andaluzji).



Dzień 5 - Środa



Gibraltar

to miejsce znane na całym świecie. Gibraltar 
położony jest na południowym końcu Europy, 
graniczy z Hiszpanią, ale należy do terytorium 
Wielkiej Brytanii. Przy dobrej pogodzie ze 
skały Upper Rock można zobaczyć 
marokańskie wybrzeże Afryki. Całe miasto ma 
ok. 6 km kwadratowych. Główną atrakcją jest 
słynna Upper Rock, na którą można wjechać 
samochodem lub wejść pieszo. Fragment 
skały został udostępniony dla turystów. 
Można tam zobaczyć żyjące na wolności 
małpy - makaki, w pogodne dni obserwować 
z góry wybrzeże Afryki, zwiedzić St. Michael’s
Cave, a także XVIII-wieczny tunel wydrążony 
w skale.



Tarifa

- jest najbardziej na południe wysuniętym 
miastem kontynentalnej Hiszpanii. 
Znajdujący się na południu przylądek 
Punta de Tarifa to najdalej wysunięty na 
południe punkt lądowej Europy. Za dnia, 
przy dobrych warunkach pogodowych, z 
okolic Tarify doskonale widać oddalone 
zaledwie o 20 kilometrów wybrzeże 
Afryki. W nocy widać światła 
afrykańskiego miasta Tanger, oddalonego 
o około 30 kilometrów.



Malaga

- to miasto na południu Hiszpanii, 
w Andaluzji, tuż przy Morzu Śródziemnym 
i Górach Betyckich. Jest jednym z 
najbardziej znanych kąpielisk w regionie 
turystycznym Costa del Sol. Malagę 
odwiedza rocznie nawet 6 milionów 
turystów. Podróżnicy najczęściej udają się 
na plaże, zwiedzają stare miasto, muzea, 
kościoły i fortyfikacje. Warto udać się do 
miejsca urodzenia Pabla Picassa, w 
którym obecnie znajduje się muzeum.



Dzień 6 - Czwartek



Almeria

- miasto w południowej Hiszpanii, w 
regionie Andaluzja, stolica prowincji 
Almería. Położona nad Morzem 
Śródziemnym, u podnóża Gór Betyckich. 
Od lat 60. XX w. znaczący ośrodek 
turystyczno-wypoczynkowy, liczne 
kąpieliska na Costa del Sol. 

Znajduje się tu Alcazaba – imponująca 
fortyfikacja (jedna z największych w 
Andaluzji), zbudowana w 955 przez Abd
ar-Rahmana III, w XI w. i w XV w. dalej, po 
zniszczeniu przez trzęsienie ziemi w 1487 
roku rozbudowywana przez królów 
katolickich (Izabeli I i Ferdynanda II).



Dzień 7 - Piątek



Podczas wyprawy oferujemy

zakwaterowanie w hotelach o

standardzie 3* w pokojach 2-

osobowych.

Za dopłatą dostępne pokoje

1-osobowe.

ZAKWATEROWANIE



CENNIK

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

- 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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