
 

Sardynia - wakacje w raju motocyklisty na pachnącej wyspie 

Sardynia jest naszym zdaniem najlepszym miejscem na 

motocyklowe wakacje. Nie wierzycie? Wybierzcie się tam 

razem z nami, a przekonacie się na własnej skórze!    

 

 

Czyste drogi pełne doskonale wyprofilowanych zakrętów,, 

szorstki asfalt, znikomy ruch, góry, morze, pyszne jedzenie, 

wspaniałe wina i wszechobecny spokój. Myślicie, że to 

trudno to osiągnąć? Podróż tam i z powrotem zajmuje 

dużo czasu? Przekonamy Was, że jest zupełnie inaczej! 

 

Transport 

Na tydzień przed wyjazdem 

wrzucacie motocykl i wszystkie 

bagaże do naszej ciężarówki. Sami 

lecicie na Sardynię w krótkich 

spodenkach i japonkach... Poniżej 

przykładowe połączenia z 

Warszawy, Krakowa i Bratysławy. 

 

(można tez wrócić w poniedziałek i udawać w pracy że właśnie zaspaliśmy ) 

 

http://turystyka.wp.pl/kat,1036545,title,Sardynia-powinienes-to-wiedziec-przed-wyjazdem,wid,15560487,wiadomosc.html?ticaid=116668
http://booking.alitalia.com/Booking/pl_pl/Flight/Select
http://motorraid.pl/
http://booking.alitalia.com/Booking/pl_pl/Flight/Select


  

 

 

 

 

 

 

Easy Jet 

 

Tu należy liczyć się z kosztami dojazdu do Alghero (ok. 200km) 

 

Od soboty 11 czerwca rano będzie czekał na Was gotowy 

motocykl i ewentualnie instruktor / przewodnik. Uczestników 

podzielimy wg doświadczenia lub typu motocykla na kilka grup. 

Po wstępnym szkoleniu można spędzić cały pobyt w grupie, 

podgrupie lub samodzielnie. Maksymalna liczba uczestników to 

5-6 na 1 instruktora. NIE ZAWSZE WSZYSTKO TRAKTUJEMY 

POWAŻNIE 

Przygotowaliśmy jednak wcześniej doskonałe trasy, codziennie 

inne, więc nie musisz się martwić o planowanie – zrobiliśmy to 

za Ciebie. W ciągu dnia, zawsze odwiedzimy kilka ciekawych 

miejsc pobudzających nasze kubki smakowe ale zapewnimy też 

chwile relaksu na plaży. Wieczorami wszyscy razem spotykamy 

się w hotelu na kolację, grill i degustacje lokalnych specjałów i 

win. Przygotowaliśmy każdego wieczora warsztaty z tematem 

motocyklowym. 

Jeśli natomiast 

chcecie jeździć 

wokół wyspy indywidualnie, nie martwcie się w przypadku problemu 

technicznego lub (tfuu!) wypadku, jesteśmy na wyspie samochodem 

dostawczym, aby odebrać Was wraz z zepsutym motocyklem i zawieźć z 

powrotem do hotelu gdzie z odrobiną naszej wiedzy z zakresu mechaniki 

ppostaramy się przywrócić maszynę (jeśli to tylko możliwe) z powrotem 

https://www.ryanair.com/pl/pl/booking/home/


do stanu pełnej używalności. Bierzemy ze sobą nawet najczęściej używane opony. Do dyspozycji mamy dwie 

dodatkowe testówki MV Agusta, które można wypożyczyć na jazdę próbną. Jeśli chcecie zabrać ze sobą dodatkowo 

dziewczynę, żonę lub nawet całą rodzinę, nie ma problemu - płacicie tylko za zakwaterowanie i bilet, a później 

pozostaje cieszyć się przez cały tydzień słońcem, morzem i winklami (bez narzekania partnera/ki). Dokładnie tydzień 

po zakończeniu tego wspaniałego urlopu motocykle odebrać będzie można w każdej chwili z naszego pilnie 

strzeżonego magazynu w Wilczej Górze k. Warszawy.  

I co? Prawda, że to świetny plan? 

Jedź i baw się z nami! 

Termin: 11 – 18/19 czerwca 2016 

Cena: 1550 € 

Stopień trudności: łatwe, czasem szybkie 

Dystans: 1800 km (około 300 km dziennie) 

 

 
Program: 

4-06 - Załadunek pojazdów ciężarowych do Ostrawy, Pragi 

11-06 - Wylot z Warszawy 13.25, zakwaterowanie, szkolenie wstępne / wieczorek zapoznawczy 

12-06 do 18-06 - codzienne wycieczki po Sardynii, około 250-300 km dziennie 

19-06 - 07.20 wylot z Alghero do Bratysławy 

23-06 - przyjazd ciężarówki z motocyklami (możliwość podjęcia motocykli w okolicach Katowic, Częstochowy, 

Piotrkowa) 

Cena obejmuje: 

 Transport motocykla i bagaży Warszawa – Sardynia, w tym ubezpieczenie ładunku 

 transport Alghero lotnisko -> Hotele -> lotnisko Alghero (Cagliari możliwe za doplatą) 

 środki transportu w razie wypadku / awarii – powrót do hotelu / serwisu 

 7 dni zakwaterowanie w hotelu *** ze śniadaniem i obiadokolacją (pokój dwuosobowy) 

 Podstawową pomoc techniczną i mechaniczną 

Cena nie zawiera: 

 przelotu na Sardynię 

 paliwa oraz części i materiałów do jakichkolwiek napraw motocykla 

 obiady i inne indywidualne żywności i napojów poza obiadokolacją 

 Ubezpieczenie w podróży i wypadkowe (wymagane) 

 Dopłata za pokój jednoosobowy ok 200€ 

https://docs.google.com/forms/d/1bvJRtBZYOMqqvDaE8zuXNaA3WNUt5x1wJeweaiFpUhU/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1bvJRtBZYOMqqvDaE8zuXNaA3WNUt5x1wJeweaiFpUhU/viewfor


Informacje szczegółowe 

Transport motocykla / kierowcy 

Nie później niż do 2-06 musicie dostarczyć do naszego magazynu motocykle i pozostały bagaż (kombinezony, buty, 

kaski, torby, opony i inne ubrania). Jeśli zbierze się odpowiednio duża grupa to zatrzymamy ciężarówkę na doładunek 

po drodze (Jedziemy trasą Warszawa – Ostrava) Sugerujemy lot z nami linia Alitalia w sobotę, 6/11 o godzinie 13:25 z 

Warszawy. Transport z lotniska Alghero do hotelu będzie wykonywany przez minibus. Samolot może zabrać bagaż 

podręczny o wymiarach max. 55x35x25 cm max. Waga 8kg plus np. laptop. Załadunek sprzętu i motocykli na powrót 

18-06. i lot 19-06 rano z lotnisk w Alghero 12.25 do Warszawa. Motocykle są ubezpieczone w transporcie 

samochodowym, a ubezpieczenie jest wliczone w cenę. 

Noclegi 

zostaniesz zakwaterowany w hotelu *** ze śniadaniem i obiadokolacją w pokoju dwuosobowym (pokój 

jednoosobowy można zarezerwować za dopłatą 200 €). Hotel położony jest w odległości krótkiej przejażdżki nad 

morze i do miasta z licznymi sklepami. Dostępny parking na auto / moto. Śniadanie kontynentalne w formie bufetu, 

kolacja wybór potraw. 

Rodzina / partnerzy 

jeśli chcesz, aby zabrać kogoś do towarzystwa to zapłacą tylko za przelot i zakwaterowanie, i można spędzić cały 

tydzień razem. Hotel położony jest w odległości przejażdżki na plażę i do miasta, jeśli jesteś zainteresowany, 

zorganizujemy dla nich na czas pobytu samochód. 

Instruktorzy / Trasa 

Wszyscy uczestnicy (max. 25) zostaną podzieleni po przyjeździe na cztery/pięć grup w zależności od doświadczenia, 

lub w zależności od typu motocykli (oczywiście nie będziemy rozdzielać przyjaciół ). Każda grupa będzie miała 

swojego własnego przewodnika / instruktora, a każdy instruktor będzie wspierał swoją grupę na przygotowanej 

trasie przez cały dzień. Każdy uczetnik dostanie harmonogram wycieczki rano i ma możliwość zgrać swoją trasę do 

telefonu lub nawigacji. Dzięki temu w ciągu dnia możecie odłączyć się od grupy (informując wcześniej przewodnika) i 

zrealizować własny pomysł na trasę lub skrócić wycieczkę. W ciągu dnia dla każdej trasy zaplanowane są dwa punkty 

kontrolne gdzie wszyscy spotkamy się w umówionym czasie, jednym z nich będzie przerwa na lunch. Na każdej trasie 

odwiedzicie kilka atrakcji np. jaskinię Grotta di Nettuno, radar NATO - baza morska, miasto Castelsardo lub granitowe 

skały Capo di Orso. W zależności od pogody, a na Wasze życzenie możemy zawsze drugi dzienny punkt kontrolny 

przygotować w miejscu zdatnym do kąpieli na plażach po drodze. 

Uwaga: jeśli wcześniej zbierze się kilka chętnych osób to 

zorganizujemy wspólne nurkowanie – możłiwe będzie także pod 

okiem doświadczonego instruktora. 

Helpdesk / usługi 

Cała wyspa jest w zasięgu naszego mechanika. Jeśli ktoś będzie miał 

awarię techniczną lub wypadek, dotrzemy do niego w dowolnym 

miejscu na wyspie (może to zająć trochę czasu, więc w przypadku 

zagrożenia zdrowia najpierw dzwonicie po miejscową pomoc 

lekarską) i pomożemy mu usunąć awarię lub zaholujemy motocykl 

do hotelu/serwisu. Zapewniamy podstawowe wsparcie techniczne i 

drobne naprawy oraz wymianę opon. Zalecamy, aby każdy posiadał zapasową klamkę sprzęgła i hamulca 

Zdecydowanie zalecamy, żeby przed wyjazdem wymienić opony na nowe lub zabrać ze sobą rezerwę, lokalny asfalt 

jest bardzo szorstki i opony na wyspie znikają bardzo szybko! Ewentualnie podajcie nam po 

prostu rozmiar waszych opon – zabierzemy zapas i będziecie mogli kupić je na miejscu w 

normalnych a nie „turystycznych” cenach. 

Video z poprzedniego wyjazdu możecie obejrzeć klikając ten obrazek >>>>>  

http://motorraid.pl/hiszpania-zakonczenie-sezonu-2015/
https://www.google.pl/maps/place/%C5%BBwirowa+18,+05-506+Wilcza+G%C3%B3ra/@52.0690839,20.9493232,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x471930356e14a4a7:0xc5ec9dc1cc153df9?hl=pl


Test MV Agusta 

Importerem MV Agusta w Czechach firma PRO MOTO Decin, dostajemy od nich dwa motocykle, które będą 

dostępne dla uczestników wyjazdu, jako motocykle testowe – macie okazję spróbować jazdy na nich. 

Warsztaty i grill / degustacja wina 

każdego wieczora, przygotowaliśmy warsztaty motocyklowe - jak bezpiecznie i sprawnie jeździć motocyklem, 

pozycja, hamowanie, pokonywanie zakrętów, przyspieszanie, przygotowanie do jazdy, podstawowe szkolenie 

techniczne. Nie zabraknie też pysznego jedzenia wprost z grilla oraz zamierzamy skosztować lokalnych win (w 

rozsądnych ilościach tak, aby nie tracić ani jednego dnia jazdy). 

Jeśli czytacie to jeszcze to gratuluję, jesteście prawdziwymi pasjonatami motocykli. Teraz musi być już dla Was jasne, 

że chcemy Was zabrać tam gdzie są przede wszystkim wspaniałe warunki do jazdy, ale także chcemy zapewnić trochę 

integracji wśród ludzi tej samej pasji i spędzenie wieczorów z dobrym jedzeniem, winem i przyjaciółmi.  

Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas, odpowiemy na wszystko, jeśli wiesz, że chcesz iść z nami, wypełnij formularz 

z informacjami o Tobie, a my … szykujemy nasze motocykle i czekamy także na Ciebie.  

 

 

  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1bvJRtBZYOMqqvDaE8zuXNaA3WNUt5x1wJeweaiFpUhU/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1bvJRtBZYOMqqvDaE8zuXNaA3WNUt5x1wJeweaiFpUhU/viewfor
http://turystyka.wp.pl/kat,1036545,title,Sardynia-powinienes-to-wiedziec-przed-wyjazdem,wid,15560487,wiadomosc.html?ticaid=116668
http://motorraid.pl/

