
(Prawdopodobnie najpiękniejszy tor na świecie. Raz tu przyjedziecie 
będziecie chcieli wracać tu w każdym możliwym terminie.)

Track Day 3 dni 03-05 maja 2017 490€ (2 dni 360€, 1 dzień 
190€, ale środa 05-y lipca 130€)
Transport motocykla 99€
Transport osoby 45€
Box 60€/trzy dni
Hotel 28€/dzień/1os w pokoju dwuosobowym (w tym pyszne 
śniadanie i zamknięty parking)
Pomiar czasu wliczony w cenę
Wyścigi wliczone w cenę

Poranne paczki z kawą a w przerwie kiełbaski z grilla i piwo 
wliczone w cenę.

Brno
03-05 lipca 2017

(Prawdopodobnie najpiękniejszy tor na świecie. Raz tu przyjedzie-
cie będziecie chcieli wracać tu w każdym możliwym terminie.)
Uwaga – limit tylko 20 dostępnych miejsc
na 25 sierpnia.
Track Day 3 dni 23-25 sierpnia 2017 490€ (2 dni 360€, 1 dzień 
190€, ale środa 23 sierpnia tylko 130€)
Transport motocykla 99€
Transport osoby 45€
Box 60€/trzy dni

Hotel 28€/dzień/1os w pokoju dwuosobowym (w tym pyszne 
śniadanie i zamknięty parking)
Pomiar czasu wliczony w cenę
Wyścigi wliczone w cenę
Poranne paczki z kawą, a w przerwie kiełbaski z grilla i piwo 
wliczone w cenę.

Brno
23-25 sierpnia 2017

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScC6ZmUyx0wmV9dXNBtM6QY8HGi67fY2YILkqKmhDGBmbTz5Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtQ5cMiyu9PG-u7O5pO7gA0mns334_awqgjNa5CRKjoW3BTA/viewform


(Sport + optional tourism Barcelona)
Track-Day Alcarras 3dni 24 - 26 września 330€ 
Transport moto sport 275€
Box 50€ / 3dni
Fun Race 25€
Hotel 25€/dzień (1os w pok. 2os)
Pomiar czasu i napoje wliczone w cenę
Turystyka region Katalonia 23-30 September 
780€ (7 dni, hotel, przewodnik, transport moto)

Alcarras
24-26 wrzesnia 2017

,

(Organizator zapewnia kiełbaski, piwo, 
muzykę i … doborowe towarzystwo)
Track Day 27-28 września 2017 360€
Transport motocykla 119€
Transport osoby 45€
Box 50€/oba dni
Hotel 28€/dzień/1os w pokoju dwuosobowym 
Pomiar czasu wliczony w cenę
Wyścigi wliczone w cenę
Poranne paczki z kawą a w przerwie
kiełbaski z grilla i piwo wliczone w cenę.

Most
27-28 wrzesnia 2017

,

Track Day 10-12 października 2017 500€
Transport moto 330€
Box 50€ / 3 dni
1 Fun Race 25€
Hotel 35€/dzień/1os
w pokoju dwuosobowym
Pomiar czasu i napoje wliczone w cenę
Turystyka Malaga lub Portugalia 07-14
października 900€ (7 days, hotel, przewodnik, 
transport moto)

 Jerez
10-12 pazdziernika 2017

,

Track-day Almeria 3 dni na torze za 390€
(wszystkie poziomy – 4 grupy)
Open-Track Cartagena 3 dni za 500€
Tylko dla profesjonalistów (open track, jeździsz 
ile chcesz – 48 motocykli max)
Transport moto 300€
Hotel 35€/dzień/1os
w pokoju dwuosobowym
Box 50€ za 3 dni Almeria /
50€ 3 dni Cartagena
Pomiar czasu i napoje wliczone w cenę
Turystyka Andaluzja 18-25 listopada 870€
(7 dni, hotel, przewodnik, transport moto)

Almeria + Cartagena
24-29 listopada 2017

www.motorraid.pl

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrumyR3PYPVevkwKwei9mz5NHKc3ljNuTcMikLHsIJFnvnuw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsSasJvDQGYCKArFJbn-WllYsTf7G1Oh85cKaDHl0CJ-Qp9g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpAlpDyt0TuNbspQrcbzx3Yj6RoYiAMdns4_-R8i2OgiPqbQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU-7dmGs5aiJfIkehwcUHTwaqV29RxZFR0w0va6JlQEMNNXg/viewform
http://motorraid.pl
http://motorraid.pl/alcarras/
http://motorraid.pl/circuito-de-jerez/
http://motorraid.pl/almeria-cartagena-24-29-11-2017/

