
Detta event är en spännande kombination av 
riktigt kul körning, både i grupp och på egen 
hand de sträckor man vill – och att få se andra 
köra i Valencia i motorfesten MotoGP-finalen! 

 Efter första natten på vårt fina hotell i 
Fuengirola, IPV Palace & SPA, packar vi 

sidoväskorna för fem kul dagar ute 
på de spanska vägarna. På resan 
till Valencia och hem möter vi 
små charmiga byar och städer 
som El Burgo, Antequerra, 

Álora och Alharurín el Grande, 
namn som vittnar om Spaniens 

mångkulturella förflutna. 

   Vi kommer att bo i bland annat vackra 
Cazorla och Motilla del Palancar i Mojácar, en 
liten pärla till kuststad vid Medelhavets strand.

    Etapperna är 25–40 mil om dagen men 
stärkta av rejäla hotellfrukostar och på våra 
fina BMW 1250-hojar är det ingen match!

 På hemvägen passerar vi landskapet  

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

Häng med oss till MotoGP-finalen i Valencia och se giganterna Marquez, Viñales, 
Quartararo och Morbidelli göra upp om mästerskapet! Det blir en toppenfin 
mc-resa genom det vackra Andalusien och vidare genom södra Spaniens  
magnifika landskap på små slingriga vägar och med vyer som slår det mesta!

carlbarks mc-event

MotoGP i Valencia
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• 4+1 dagars mc-åkning, ca 170-180 mil 

Vad ingår? 
• Transfer Málaga flygplats
• Fabriksny svenskreg mc inkl bensin och försäkring
• Svenska guider
• Sex nätter på hotell inkl frukost (del i dubbelrum)
• Välkomstmiddag och alla våra luncher
• Entré samt läktarplats på MotoGP-finalen

Ingår inte?
• Flygresa
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 CARLBARK 
Clint Eastwood gjorde legendariskt genom 
spagetti-västernfilmerna som spelades in här.  
 Vi avslutar förstås våra mc-dagar med en öl 
och kanske ett dopp i poolen och sedan en  
gemensam middag på kvällen. 

 Mersmak? Ja, vi lär ses igen!

Toppklass!Toppklass!


