
EAGLE Motorcycles Rent & Travel
Teneryfa i Gran Canaria



Plan wyprawy

• Dzień 1 – Sobota - przylot na Teneryfę (lotnisko TFS) i zakwaterowanie w Willi

• Dzień 2 – Niedziela – Odbiór motocykli i pierwsza trasa

• Dzień 3 – Poniedziałek – trasa Teneryfa

• Dzień 4 – Wtorek – prom na Gran Canaria i trasa

• Dzień 5 – Środa – trasa Gran Canaria i prom na Teneryfę

• Dzień 6 – Czwartek – trasa Teneryfa

• Dzień 7 – Piątek – trasa Teneryfa

• Dzień 8 – Sobota – odlot do Polski (z lotniska TFS)



Teneryfa

Niekwestionowanym atutem Teneryfy są 
jezdnie. 

Kręte, górskie, świetnej jakości, które 
pozwalają doznać wspaniałych uczuć jazdy 
motocyklem. 

W siodle Harleya to jest gratka jaką tylko 
można doznać na  krętych drogach 
południowej Hiszpanii czy w Norwegii. 



Teneryfa to wiele tras i miejsc do zobaczenia, w tym:

– Park Narodowy Teide – miejsce znajdujące się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Można tam dojść szlakiem 
turystycznym i podczas wyprawy oglądać formacje skalne przypominające krajobraz księżycowy. W parku można też 
skorzystać z atrakcji jaką jest kolejka linowa prowadząca na wulkaniczny szczyt Pico del Teide, który jest jednocześnie 
najwyższą górą w Hiszpanii.

– Klify Los Gigantes – ogromne klify powstałe w wyniku spływania lawy wulkanicznej, drugie co do wielkości klify w 
Europie. Można je obejrzeć w zachodniej części wyspy.

– Taganana – miasto gdzie jest jeden z pierwszych kościołów zbudowanych na wyspie. Piękne plaże i fantastyczne 
widoki. Znajdziecie tu też wiele wspaniałych zabytków architektury.

– i w końcu Santa Cruz – miasto, które jest stolicą Teneryfy. Ekskluzywne butiki tuż obok typowych dla wyspy 
zabudowań. Znajdziecie tu też miejsce karnawału – Plaza de Espana.







Gran Canaria

wyspa na Oceanie Atlantyckim należąca 
do Hiszpanii, będąca częścią archipelagu 
Wysp Kanaryjskich. 

Leży nieopodal północno-zachodnich 
wybrzeży Afryki, wraz z całym 
archipelagiem zaliczana jest do 
Makaronezji. 

Razem z wyspami Lanzarote i 
Fuerteventura tworzy prowincję Las 
Palmas.



Gran Canaria to wspaniała wyspa gdzie można zobaczyć m.in. :

– Puerto de Mogan – Puerto de Mogán to malownicza wioska rybacka i popularna marina w gminie Mogán, położona u 
ujścia stromej doliny na południowo-zachodnim wybrzeżu wyspy Gran Canaria. Kanały łączące marinę z portem 
rybackim sprawiły, że zyskała ona przydomek „Mała Wenecja” lub „Wenecja Wysp Kanaryjskich”.

– Playa de Amadores – Przepiękna plaża, rajski kolor wody, delikatny piasek - jednym słowem rewelacja! Nasz numer 
jeden wśród innych plaż Gran Canarii.

– Tejeda – Gmina Tejeda leży w centrum wyspy Gran Canaria. Depresja w Tejeda powstała z wulkanicznej kaldery, na 
której wznosi się góra zwieńczona skalistymi wzniesieniami jak Roque Nublo, ogromna bazaltowa skała, symbol Gran 
Canarii, oraz Roque Bentayga, gdzie znajduje się Cuevas del Rey, święte, przedhiszpańskie miejsce, w którym można 
podziwiać malowidła naskalne..

– Vegueta - Vegueta jest zabytkowa sama w sobie. Znajdziecie tam niezwykle klimatyczne miejsca, które pokażą Wam i 
uzmysłowią, jak żyło się na Gran Canarii kilkanaście lat temu. Możecie tam podziwiać niesamowitą, charakterystyczną 
architekturę. Co jednak najważniejsze, znajdziecie tam zabytki, które są niepowtarzalne i oryginalne.







Oferujemy zakwaterowanie w kilku

miejscach w zależności od ilości

uczestników.

Są to wille z basenami, z kilkoma

pokojami i łazienkami.

W każdym domu znajduje się duży

salon, kuchnia, kilka łazienek i

basen.

ZAKWATEROWANIE



CENNIK

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

- 2400 € (pokój 1-osobowy)

- 500 € - pasażer

Powyższa cena obejmuje:
– Najem motocykla Harley Davidson
– Noclegi w willi oraz w hotelach
– transport lotniskowy z/do lotniska TFS na Teneryfie
– promy Teneryfa – Gran Canaria – Teneryfa
– 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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