
Nej, nej, vi ska inte bada i floder ute i vild
marken upp med våra motorcyklar med vatten 
upp till midjan eller bära hojen upp för slänter 
genom buskar och snår. Inte heller ska vi själva 
laga maten under bar himmel eller bo  
i timmerstugor. 

 Det är förstås en häftigt mcupplevelse – 
men vi har valt ett upplägg för dig som kanske 
hellre söker ett äventyr som är lite av ”light 
edition” och vill kombinera kul åkning med 

att njuta av vad denna del av Europa 
har att erbjuda av mat, dryck och 

kulturhistoria. 
 
Lasse är inte certifierad som 
”grus instruktör” utan förstås 

mer känd från sin tid inom road
racingen. Bättre guide kan du 

dock inte få, för Lasse är lika  
hemmastadd i motorcrossen, med bland 
annat femton starter i stadiumVM. 

 

Alltid något nytt på gång!  
Följ oss på Facebook! Du är förstås alltid 
varmt välkommen till vår butik i Kumla! Norra Mosvägen 1, Kumla. Telefon 019–57 07 01. www.carlbarks.se

Möt fantastiska mcvägar av asfalt och grus i ett makalöst vackert landskap, 
rikt på historia och kultur. Häng med oss i en härligt annorlunda mcåkning 
i vårt helt nya event ”Andalusien, där asfalt möter grus”! Och du får göra 
det på Yamahas underbart roliga nya Ténéré 700!

carlbarks mc-event

Grusbus i Spanien
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• 3 dagars mcåkning 

Vad ingår? 
• Transfer Málaga flygplats
• Fabriksny svenskreg mc inkl bensin och försäkring
• Svenska guider
• Fyra nätter på hotell inkl frukost (del i dubbelrum)
• Välkomstmiddag och alla våra luncher

Vad som inte ingår?
• Flygresa
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Lite praktisk info:

• Vi kör på en mix av fina grusvägar och asfalt

• Lämplig klädsel är allväderställ, rejäla stövlar, 
handskar och hjälm med visir eller glasögon

• Du bor på fyrstjärniga hotell IPV Palace & SPA  
i Fuengirola vid Medelhavets strand.

Kul på hjul!Kul på hjul!


