
EAGLE Motorcycles Rent & Travel
Ibiza i Majorka



Plan wyprawy

• Dzień 1 – Sobota - przylot do Alicante, odbiór motocykli i nocleg w okolicy Calpe

• Dzień 2 – Niedziela – prom z Denii na Ibizę i trasa Ibiza, wieczorne atrakcje

• Dzień 3 – Poniedziałek – Ibiza trasa

• Dzień 4 – Wtorek – prom na Majorke i pierwsza trasa

• Dzień 5 – Środa – trasa Majorka

• Dzień 6 – Czwartek – trasa Majorka

• Dzień 7 – Piątek – powrót promem Majorka – Denia, zdanie motocykli

• Dzień 8 – Sobota – odlot do Polski z Alicante





IBIZA to:

– Dyskoteki i kluby Ibizy – Space, As Paradis, Eden, Amnesia, Pivilege, Pacha, Boom, Bora Bora

– Cala Comte - jedna z najsłynniejszych zatok na Ibizie. Tutejsze zachody słońca na długo zapadają w pamięć. Zbiera się 
tu wtedy mnóstwo osób, a w sezonie bardzo tu ciężko o parking, czy miejsce na plaży. 

– Es Vedra to mała wysepka, znajdująca się w niedalekiej odległości od Ibizy. Robi ona ogromne wrażenie, chociażby ze 
względu na swój trójkątny kształt. 

– Eivissa, czyli inaczej Ibiza - Jest to stolica wyspy i największe miasto na Ibizie. Mieszka tu największa liczba ludności i to 
właśnie tutaj najbardziej tętni życie. Znajduje się tutaj duży port, dzięki któremu dostaniecie się między innymi na 
słynną wyspę Formentera

– Cala Salada i Cala Saladeta - najpiękniejsze plaże na Ibizie, obie te zatoki znajdują się tuż obok siebie. Plaże są 
piaszczyste, z białym piaskiem i krystalicznie czystą wodą. To, co podoba nam się tutaj najbardziej, to zdecydowanie 
piękne otoczenie, czyli średniej wielkości klify porośnięte typową dla klimatu śródziemnomorskiego roślinnością. 

– Hippie Market — Las Dalias de Ibiza - Na hippie markecie kupicie pamiątki, rękodzieło, zjecie lokalne dania, ale nie 
tylko, a także poznacie historię „peluts” i poczujecie prawdziwy klimat Ibizy!

– Cala Bassa Beach Club - klub plażowy znajdujący się nad zatoką Cala Bassa. Zjesz tu naprawdę smacznie, a atmosfery 
doda muzyka elektroniczna i samo miejsce, które otoczone jest lasem sosnowym, tuż za plażą.







Majorka:

– Deía - Małe miasteczko w sercu pasma górskiego Serra de Tramuntana, na zachodzie Majorki. Miasteczko wygląda jak 
obraz oprawiony w poświatę czystego nieba i gór.

– Es Colomer i Cap de Formentor - Są to dwa najpiękniejsze miejsca na północy Majorki. Wysokie klify w połączeniu z 
wodą oraz kręta droga zawsze wywołują dreszczyk emocji. 

– Sa Calobra i droga węża - kameralna plaża w porcie de sa Calobra i wąwóz Torrent de Pareis z plażą. Dodatkową 
atrakcją jest górska droga dojazdowa tzw. „droga węża”.

– Sóller i port - to jedno z piękniejszych miasteczek na Majorce. W dodatku ma bardzo ciekawą historię. To właśnie tutaj 
rosną słynne pomarańcze! Uroku dodaje przejeżdżający przez miasteczko zabytkowy tramwaj.

– "Karaibska" plaża Es Trenc - To jedna z najbardziej znanych i najczęściej polecanych plaż na Majorce.

– Alcúdia - Idealne miejsce na historyczną wycieczkę, wzdłuż murów obronnych przez bramy do kościoła Sant Jaume.

– Calo des Moro - Przez wielu okrzyknięta najpiękniejszą zatoczką na Majorce. Z pewnością jest to najczęściej 
fotografowana zatoczka Majorki. Jeśli Majorka kojarzy Ci się z rajskimi plażami i zatoczkami, słońcem, beztroską i 
lazurową wodą to musisz się tutaj wybrać. 

– Valldemossa - Położona niecałe 20 km od Palmy, otoczona górami, położona w dolinie. Od wieków zachwyca 
podróżników, a pierwszym był tam właśnie Fryderyk Chopin ze swoją ukochaną.







CENNIK

Wyprawa Teneryfa i Gran Canaria - 2200 € (pokój 2-osobowy)

- 2400 € (pokój 1-osobowy)

- 500 € - pasażer

Powyższa cena obejmuje:
– Najem motocykla
– Noclegi w hotelach min 3* z śniadaniami
– transport lotniskowy z/do lotniska Alicante
– promy Denia – Ibiza – Majorka - Denia
– ubezpieczenie podróżne zdrowotne
– przewodnika, który prowadzi grupę



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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