
Riding 
Experience - 
Spain

RMoto Academy



2

Majte seba a svoj motocykel stále pod kontrolou, 
buďte vždy pripravení či už jazdíte v meste, 
spoznávate krásy domoviny po okreskách, alebo ste 
cestovateľ ktorý badá po púšťach. 

Naučíme Vás, ako si vybudovať zmysly a samostatne 
a presne reagovať v každej jazdnej situácii. 

V RMoto Academy veríme, že nezáleží ako dlho máte 
vodičský preukaz na motocykel, aký typ motocykla 
vlastníte, ale ako sa dokážete zachovať v krízovej 
situácii. 

Na cestách sa stretávame s veľkým množstvom 
motorkárov, ale koľkí z nich vedia kde majú svoje 
limity, aké majú svoje silné a naopak svoje slabé 
stránky?  

Vytvorili sme si pre Vás program s názvom RMA 
Riding Experience, kde Vám pomáhame zdokonaliť 
jazdecké schopnosti podľa vašich potrieb, či už je to 
jazda na ceste alebo jazda v teréne. 

Na týchto akciách máte na výber z najnovších 
modelov BMW R 1250 GS alebo BMW R 1250 GSA.

RMoto Academy 
Riding Experience
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4* hotel v lokalite Vera, Almeria, v jednej 
z oblasti kde je najviac hodín denného 
svetla v Španielsku

2-lôžková izba v základe (za príplatok 
možnosť byť na izbe sám)  

vzdialenosť k moru od hotela je 15min 

hotel má vlastný Spa & Wellness 
centrum, ideálne v kombinácií s 
jazdením a následným relaxom

Valle del Este Resort
Ubytovanie

priemerná denná teplota v oblasti 20°C

možnosť urobiť si PCR test na návrat 
domov (nie je zahrnuté v cene)
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Comfort, Touring & Dynamic paket 

možnosť zníženia motocykla

poistenie - spoluúčasť 10% alebo 330€

farebný TFT displej s Connectivity

jazdné režimy Pro a ECO

BMW R 1250 GS/ GSA
Motocykel - modelová rada 2021

denný nájazd  
terén 100km - 150km alebo  
cesta 200km - 300km
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inštruktáž vhodná pre začiatočníkov, 
pokročilých ale aj skúsených jazdcov 

max 10 jazdcov na 2 inštruktorov 

plná nádrž  a motocykel na každý deň 

odvoz z letiska 

ubytovanie v 4* hoteli 

plná penzia (raňajky, večera na hoteli, 

obedy na výjazdoch) 

občerstvenie počas dňa 

SPA & Wellness na hoteli 

cestovné poistenie pre každého 

účastníka 

foto z akcie

Informácie o akcii
V cene balíčka
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* hlavný inštruktor Radek Matoška profesionálny motocyklový pretekár (3.miesto Rallye Dakar, kategória Rookie)
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event - 03.-06.04.2021 (2,5 dňa jazdenia) 
      jazdec 1.899,00 € 

doprovod 599,00 €

Program GS2 
event - 06.-10.04.2021 (3,5 dňa jazdenia) 

jazdec 2.199,00 € 
doprovod 649,00 €

sobota 03.04.2021  prílet na letisko (Alicante) 

    preprava na hotel 

    check in 

    krátky moto výjazd 

    večera (welcome drink) 

nedeľa - pondelok raňajky na hoteli 

    celodenné jazdenie 

    obed na výjazdoch 

    večera na hoteli 

utorok 06.04.2021  raňajky na hoteli 

    check out 

    preprava na letisko 

    odlet z letiska (Alicante)

utorok 06.04.2021  prílet na letisko (Alicante) 

    preprava na hotel 

    check in 

    krátky moto výjazd 

    večera (welcome drink) 

streda - piatok  raňajky na hoteli 

    celodenné jazdenie 

    obed na výjazdoch 

    večera na hoteli 

sobota 10.04.2021  raňajky na hoteli 

    check out 

    preprava na letisko 

    odlet z letiska (Alicante)

Program GS3
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BMW MOTORRAD
SLOVENSKO

Partneri

Kontaktujte nás 
 E-Mail: info.acedemy@rmoto.sk 

 Telefón: +421 905 348 099

mailto:info.acedemy@rmoto.sk
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