
 
 
 

Zapraszają 
 

 
 
 
 
 
 
Drodzy bracia motocykliści ,  
 
Mamy teraz ofertę na „tłusty czwartek”, …   
Łapcie linki i kto pierwszy ten lepszy… 
 

Nasza „tłusta” oferta ważna przy rejestracji dzisiaj i w miarę dostępnych miejsc. 
 

 
 

Oferta specjalna 1 – Cartagena 25 marca – 1 kwietnia – cena wyjazdu dla Was 3000 PLN  

( w tym transport motocykla, hotel, opieka „przewodnika”) 
 
Oferta 1a – Tor Cartagena – 3 dni na torze po 7 sesji w każdym dniu- cena dla Was 330€  
Opis wyjazdu  macie tutaj http://motorraid.pl/cartagena/.  
 
Wyjazd Marbella 18-25 marca – już niestety brak miejsc 
Wyjazd Cartagena 25 marca 01 kwietnia – 2 dostępne miejsca.  
(No chyba że dostaniemy 12 zgłoszeń to wtedy puszczamy drugą ciężarówkę) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
 

Oferta specjalna 2 – Tor Brno 
 
Specjalnie dla Was – mega cena „tłusto-czwartkowa” – Ważna do 31 marca i przy zakupie pełnych wyjazdów … 
160€/dzień, TANIEJ NIŻ U FIALI …. 
2a – 8/9 maja 2017 teraz tylko 320€  
2b – 3-5 lipca 2017 teraz tylko 480€  

http://motorraid.pl/cartagena/
http://motorraid.pl/cartagena/
http://motorraid.pl/treningi-na-torze-w-brniehttpmotorraid-plwp-adminpost-phppost487actionedit-2016/


2c – 23-25 sierpnia 2017 teraz tylko 480€  
 
Najlepsze to, że dla naszych klientów tylko i wyłącznie dla Was cena za miejsce w boksie teraz to tylko 50€ …. za cały 
pobyt!!!! Pomiar czasu, napoje i przekąski w cenie. 
 
Promocja ograniczona do 10 miejsc na każdy z terminów!!! 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

 
 

Oferta specjalna 3 
 
Opis tej turystycznej wyprawy znajdziecie po kliknięciu w powyższe obrazki ale … każdy kto zapisze się teraz tj. do 31 
marca (liczba miejsc promocyjnych ograniczona do 5) otrzyma od nas: 

1) Zniżkę specjalną na ten wyjazd 100€ a także… 
2) Voucher zniżkowy 10% na treningi w Brnie lub  
3) voucher -10% na imprezę turystyczną Malaga 2017 (szczegóły jeszcze w przygotowaniu, termin 11-26 listopada 

2017, oficjalnie do oferty wejdzie w kwietniu) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Na koniec najważniejsze:  

Mamy nadzieję że przekonacie do nich swoich przyjaciół i dlatego też oferta 
powyższa będzie dotyczyć również osób przez Was zaproszonych na wspólny wyjazd. 
 
Tak więc … carpe diem bo wiosna już za rogiem … 
 
A nasz pełny kalendarz znajdziecie tutaj     
 
 

 

 

 

 

Pozdrawiam, 

Artur Urbański 
  
kom: 602 420 405 

 
artur@motorraid.pl 
 
www.motorraid.pl 
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