
Nasz pierwszy dzień w USA i na Florydzie. Od razu zaczynamy z „grubej 
rury” - poznamy się wspólnie podczas pierwszej nocy mającej charakter 
integracyjny, przy znanej na całym świecie ulicy Oceans Drive w Miami!

Zwiedzamy Miami! Przed nami całe mnóstwo atrakcji, które oferuje perła 
wschodniego wybrzeża USA. Rejs łodzią po Bahamach? Spotkanie z 
aligatorami w Everglades? A może specjały kubańskiej kuchni i Little 
Havana? 

1.11.2019

2.11.2019

Odbieramy nasze motocykle i kierujemy się na słynny Key West. Tej 
trasy nie zapomnicie nigdy - zapewniamy. Wieczorem wyjdziemy 
zobaczyć zachód słońca, który ponoć tutaj właśnie wygląda najpiękniej 
na świecie.

3.11.2019

Wracamy na stały ląd i piękną, prosta pełną zieleni (teren Everglades) 
autostradą kierujemy się do Naples. Po drodze parę atrakcji.. na pewno 
nie omieszkamy skorzystać z usług najmniejszej poczty w USA i rejsu 
łodzią do indiańskiej wioski! 

4.11.2019

Kolejny dzień i kolejny gorący Highway prosto do miasta rozrywki, 
Orlando! Przyjeżdżając do tego miasta nie można się nudzić – 
tygodniowy urlop może nie wystarczyć na zabawę, którą oferują wielkie 
parki rozrywki o zróżnicowanej tematyce.

5.11.2019

Dzisiaj czas na zabawę! Przed nami  mnóstwo miejsc, których nie 
będzie sposób zapomnieć: Sea World, Universal Orlando Resort z 
prawdziwym Hogwartem, a park wytwórni Universal przeniesie nas 
także w świat innych filmów wyprodukowanych przez Universal Pictures 

6.11.2019

Wracamy na motocykle i po nowe wrażenia. Jedziemy do słynnej 
Daytona Beach, gdzie czekają na nas niekończące się festiwale przy 
najsłynniejszej motocyklowej plaży świata. Następnie stacja kosmiczna 
Kennedy Space Center w Canaveral. 

7.11.2019

Ostatni dzień na motocyklach - przed nami trasa wzdłuż wybrzeża. Po 
południu zdajemy motocykle i powracamy na plażę i ulice Miami, 
ciesząc się wszystkim, co oferują.8.11.2019

11dni / 5 dni jazdy / 1700 km

FLORYDA
1-11.11.2019

Co zwiedzimy: Miami, dzielnica Kubańska, Bahamy, Park Narodowy Everglades, Key West, najmniejszy na świecie urząd 
pocztowy, Naples, Orlando - Parki Rozrywki, Daytona Beach, Stacja Kosmiczna Cape Canaveral i wiele innych!

Standard Hoteli 3* i 4*

Start/Koniec w Miami, USA



Dzień wolny w Miami - w zależności od preferencji grupy - możemy 
pokusić się na zwiedzanie konkretnej atrakcji lub spędzić czas na plaży, 
czy na zakupach. Kolejnego dnia wracamy do domu.

W cenie: Wynajem motocykla z ubezpieczeniem, noclegi w hotelach 3*+, śniadania, opracowanie i wgranie trasy na nawigację, asysta busa 
bagażowego, opieka polskojęzycznego przewodnika na trasie, Ubezpiecznie KL i NNW na 1 mln zł, składka na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny. Cena nie zawiera: Posiłków innych niż śniadania, paliwa do motocykli, wejść na atrakcje dodatkowe, lotu do i z USA, wizy

Organizatorem wypraw motocyklowych BMW PNT jest: 
2WHEELS TRAVELS Spółka z o.o., 

Sękowo 4, 64-300 Sękowo  
KRS 0000728121, REGON: 36999397200000, 

NIP: 7882021171, która:
-  jest wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki prowadzonego 
pprzez Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod numerem 843

- oświadcza, że posiada zabezpieczenie finansowe w postaci gwarancji 
ubezpieczeniowej nr M209989 wydanej przez SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A

- odprowadza składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
Oferujemy więc produkt w postaci wyprawy będący organizowanym przez legalne biuro podróży motocyklowych.

BMW K1600 GTL 
BMW R1200 GSA
Ducati Multistrada
Harley D. Electra

WYBRANY MOTOCYKL
BMW R1200 GS
BMW R1200 RT
Triumph Explorer

9-10.11.2019

POMOŻEMY: 

Harley Davidson 
Triglade Ultra

Jeden uczestnik w pokoju dwuosobowym

Przy zakupie biletu lotniczego, zdobyciu wizy, wybraniu odpowiedniego ubioru na wyjazd

NA MIEJSCU: Jesteśmy do Twoje zawołanie w każdym temacie, jaki tylko przyjdzie Ci do głowy

CENY 
WYCIECZKI
Ceny podane w $

5680                 5500             6500

7880                 7700             8700Para uczestników w pokoju dwuosobowym

POTRAFIMY: Dostosować plan wycieczki do kondycji i zainteresowań grupy

JESTEŚMY: 

KONTAKT: info@bmw-pnt.pl, + 48 502 696 934 lub +48 511 047 249 www.bmw-pnt.pl

Elastyczni i wyrozumiali, ale i dokładni. Wiemy że to ważny trip i przywiązujemy uwagę do szczegółów. 


