RMoto Academy

Španielsko
Malaga

Španielsko
Malaga
Príďte si oddýchnuť od chladného slovenského
počasia do slnečnej Malagy na juhu Španielska.
Spoznajte krásy Andalúzie zo sedla motocykla!
Počas 4 dní si pozrieme pamiatky Malagy, spoznáme
miestnu kultúru, ochutnáme tradičné jedlá, dáme si
kávičku v Marbelle, navštívime spolu Gibraltár a raj
pre wind surferov, Tárif.
Okrem miest nezabúdame ani na prírodné
rezervácie, veľkolepé prírodné útvary a
archeologické náleziská.
Toto všetko zo sedla motorky, na výber je z BMW R
1250 GS, R 1250 GSA, S 1000 XR a R 1250 RT.
Skupina minimálne 6 jazdcov na 2 inštruktorov.
Zažite prémiový servis a o nič sa nestarajte. V cene
máte ubytovanie, plnú penziu (raňajky a večere v
hoteli, obedy na výjazdoch), BMW motocykel podľa
vlastného výberu, plnú nádrž na každý deň, 24/7
asistenciu v prípade poruchy, občerstvenie na
zastávkach počas dňa, inštruktáž + tourguiding, atď.
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1. deň
V pondelok ráno odlet z Viedne, pred obedom prílet do
Malagy.
Check in v hoteli, spoločný obed a návšteva mesta.
Zo zaujímavostí by sme si pozreli býčiu arénu s názvom
La Malagueta, potom môžeme prejsť do parku Parque
de Málaga, ktorý sa tiahne okolo prístavu.
Na pobrežnej promenáde sa nachádzajú lokálne Tapas
bary, okrem iných aj EL Pimpi, ktorého spoluvlastníkom
je aj herec Antonio Banderas, a kaviarne, kde si dáme
kávičku s výhľadom na more.
Podvečer si preberieme motorky z požičovne.
V hoteli spoločná večera a welcome drink.
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2. deň
V provincii Cádiz, kde nájdeme aj slávny Gibraltár, je
nepoškvrnený kúsok prírody, ktorý láka najmä surferov
a windsurferov, dedinka Tarifa.
Zaujímavosťou na pláži je však aj 30-metrová „Duna
de Bolonia“, ktorá bola v roku 2001 vyhlásená za
prírodnú pamiatku. Počas slnečného dňa z nej dokonca
uvidíte aj na africké pobrežie!
Denný nájazd okolo 300 km po asfaltových cestách.
Obed na výjazde + zástavky na kávičky.
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3. deň
3. deň nás čaká 100 km vzdialená dedinka Antequera
a v nej obhliadka dolmenu de Menga a pevnosť
Alcazaba. Neďaleko dedinky sa nachádza aj prírodná
rezervácia El Torcal de Antequera.
Denný nájazd 350 km, obed a kávičky počas dňa sú
samozrejmosťou ☺
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4. deň
Posledný deň sa pozrieme do prímorského mestečka
Marbella. Z jednej strany obmýva Marbellu
Stredozemné more, zatiaľ čo z tej druhej ju
obklopuje pohorie Sierra Blanca.
Za necelých 100 km prejdeme do mesta Ronda. Okolo
neho sa nachádzajú pozostatky pravekého osídlenia,
vrátane skalných malieb v jaskyni Cueva de la Pileta.
Priamo v meste môžete objavovať rad obdivuhodných
pamiatok ako aj El Balcon del Coño či Jardines de
Cuenca.
O 18.00 odovzdávame motorky a ideme sa odhlásiť z
hotela. Večer nasleduje spoločná večera.
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5. deň
Ráno odlet z Malagy do Viedne.
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Motocykle na výber
Motocykel - modelový rad 2021

24/7 asistencia v prípade porúch

denný nájazd 300 km

plná nádrž a motocykel na každý deň

skupina minimálne 6 jazdcov na 2 inštruktorov

Informácie o akcii
V cene balíčka
inštruktáž vhodná pre začiatočníkov,
pokročilých ale aj skúsených jazdcov
cestovné poistenie pre každého
účastníka

ubytovanie v hoteli

odvoz z letiska v Malage

plná penzia (raňajky a večere v hoteli,
obedy na výjazdoch)
občerstvenie počas dňa

foto z akcie
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* hlavný inštruktor Radek Matoška profesionálny motocyklový pretekár (3.miesto Rallye Dakar, kategória Rookie)

ŠPECIÁLNA PONUKA
zvýhodnený motoset od PSí Hubík
Bežná cena 526 €
Akciová cena 473 €
Pri online nákupe cez eshop www.psihubik.cz stačí
uviesť do poznámky zľavový kód “RMoto Academy”,
prípadne ústne spomenúť pri platbe v kamennej
predajni v Tlumačove a Plzni, CZ.

Multifunkčná Šatka Nivala ●

Akcia platí do 30.04.2022

Kožené Rukavice PSí Rigel ●

● Nohavice Kevlar Jeans Army
Peňaženka Falcon ●

Podkolienky Rider ●

Topánky Daytona AC Classics GTX ●
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Termíny na výber
22. - 26. 11. 2021 pon - pia ( 3 dni jazdenia)
jazdec 2. 299,00 €
spolujazdec 699,00 €
26. - 29. 11. 2021 pia - pon ( 2 dni jazdenia)
jazdec 1. 999,00 €
spolujazdec 599,00 €
Ďalšie termíny pridáme podľa záujmu jazdcov.
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Kontaktujte nás
E-Mail: info.acedemy@rmoto.sk
Telefón: +421 905 348 099

Partneri
BMW MOTORRAD
SLOVENSKO
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