
Pierwszego dnia opuszczamy Wielkopolskie i 
jedziemy do Bielska-Białej, gdzie przywita nas 
Reksio z Bolkiem i Lolkiem.

Ten dzień w większości spędzamy na 
górskich trasach w polskich Beskidach, jak i u 
naszych sąsiadów.

17.08.2019

18.08.2019

Przekraczamy granicę z Rumunią i kierujemy 
się do klimatycznego miasteczka - Oradei, 
gdzie zwiedzimy Starówkę i zaplanujemy 
dalszą podróż.

19.08.2019

Dzisiaj jedziemy już w kierunku Transalpiny, 
ale po drodze zobaczymy piękny wąwóz 
Gorge.20.08.2019

Uczta dla każdego motocykla BMW - 
Transalpina - to atrakcja dnia dzisiejszego! 
Będzie naprawdę intensywnie!21.08.2019

Po nocy spędzonym w luksusowym hotelu 
podbijamy trasę Transfogardzką, by 
wieczorem dojechać do Bran.22.08.2019

Dzień odpoczynku. Możemy zwiedzić jedną z 
wielu lokalnych atrakcji - Braszów, Zamek 
Bran lub inny zamek lub pałac z okolicy!23.08.2019

Wybraną przez uczestników trasą - 
Transalpiną lub Transfogardzką - kierujemy się 
na zachód Rumunii.24.08.2019

Intesywny dzień - zwiedzamy zamek w 
Hundeoarze i jedziemy już na Węgry, w 
kierunku pięknego Budapesztu.

Przed nami jedynie 100 km prostej trasy ku 
stolicy Węgier. następnie zostawiamy 
motocykle i zwiedzamy miasto z polskim 
przewodnikiem.

26.08.2019

Po odespaniu intensywnej nocy w 
Budapeszcie kierujemy się do czeskiego 
Ołomuńca.27.08.2019

Ostatni dzień wycieczki. Żegnamy się o 
poranku i każdy jedzie już w stronę swojego 
domu. 28.08.201925.08.2019

12dni / 11 dni jazdy / 2700 km

TRANSYLWANIA
17-28.08.2019

Co zwiedzimy: Transalpina, trasa Transfogardzka, Zamek Bran, Zamek w Hunedoarze, Wąwóz Gorge, 
Budapeszt z polskim przewodnikiem. Poznamy romską kulturę i kuchnię, zwyczaje i tradycje.

Standard Hoteli 4*

Start/Koniec BMW Pawelec



W cenie: Wynajem motocykla z ubezpieczeniem (jeżeli wybrany), noclegi w hotelach 3*+ pensjonat na Transalpinie, 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, opłat za autostrady

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 organizowany przez legalne biuro podróży motocyklowych.

Własny motocykl Motocykl z wypożyczalni BMW PNT:
BMW R 1250GS     BMW R1250RT    BMW K1600GTL

POMOŻEMY: 

Jeden uczestnik w pokoju dwuosobowym

W organizacji i wyborze odpowiedniego ubioru na wyjazd

NA MIEJSCU: Jesteśmy do Twojej dyspozycji  w każdym temacie, jaki tylko przyjdzie Ci do głowy

CENY  WYCIECZKI
Ceny podane w Euro

990       1880          1990       2450

1650        2430              2530       3000       Para 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. Przywiązujemy uwagę do szczegółów i wymagań. 


