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Ważne Informacje: Wyprawy Na 
Zamówienie 

 
Dziękujemy za wybranie MOTOBIRDS do zaplanowania samodzielnej motocyklowej wyprawy. 

 
Ten dokument ma na celu dostarczenie Ci przydatnych informacji w związku z podróżą, którą dla Ciebie 
organizujemy. Będziesz bez przewodnika i może to być Twój pierwszy raz w tej części świata. Mamy 
nadzieję, że poniższe informacje pomogą Ci w przygotowaniach. 

 

Trasa i tracki GPX 

Otrzymasz od nas zestaw plików GPX, których będziesz używać do nawigacji podczas podróży. 
Wraz z trackami GPX dostrczymy Ci także współrzędne GPS wybranych zabytków i atrakcji na 
trasie.  

Jeśli poprosiłeś nas o zorganizowanie hoteli, track zaprowadzi Cię bezpośrednio do Twojego 
hotelu. W przeciwnym razie poprowadzi Cię do miasta lub miejsca, w którym możesz 
samodzielnie znaleźć zakwaterowanie.  

Upewnij się, że dobrze znasz urządzenie do nawigacji, z którego będziesz korzystać i 
swobodnie nim operujesz. Przed podróżą koniecznie przetestuj, czy track działa prawidłowo 
na Twoim urządzeniu. 

Sugerujemy posiadanie planu awaryjnego na wypadek awarii GPSa podczas podróży (może to 
być zapasowe urządzenie, telefon z odpowiednią aplikacją do nawigacji, etc.). Zaopatrz się 
również w mapy papierowe rejonów, po których będziesz podróżwał. Poleganie wyłącznie na 
urządzeniach elektronicznych może czasem być złudne. 

Noclegi 

Jeśli poprosiłeś/aś nas o zarezerwowanie hoteli, prześlemy Ci odpowiednią listę rezerwacji, z 
wyszczególnieniem które hotele są z góry opłacone. W ramach noclegów będą również 
śniadania. 

Zarezerwowane przez nas hotele będą w standardzie, o który nas prosiłeś/aś. Wybieramy 
miejsca, które pozwolą Ci poczuć się wyjątkowo, nie przekraczając wybranego przez Ciebie 
budżetu. 

Jeśli zdecydowałeś/aś się wybrać własne zakwaterowanie podczas podróży, pamiętaj, że w 
niektórych lokalizacjach dostępność pokoi może być ograniczona. 
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Atrakcje 

Jeśli na Twojej trasie znajdują się atrakcje podlegające dodatkowym opłatom, wyraźnie je 
wskażemy. Jeśli to możliwe, możemy zarezerwować je z wyprzedzeniem, na Twoje życzenie. 
Jednak koszt tych atrakcji nie będzie wliczony w cenę wyprawy. 

Bagaż i opcjonalny samochód wsparcia 

Na życzenie możemy zorganizować samochód wsparcia z kierowcą, który będzie Ci 
towarzyszył podczas wyprawy. Koszt ten zostanie uwzględniony w cenie Twojej wyprawy. Na 
miejscu będziesz musiał/a jednak na bieżąco rozliczać się z kierowcą za paliwo. 

Możesz używać samochodu wsparcia m.in. do transportu bagażu. Jednak MOTOBIRDS nie 
ponosi odpowiedzialności za utracone lub uszkodzone przedmioty.  

Codzienna jazda 

Zalecamy rozpoczęcie dnia jazdy nie później niż o 8:30, ale im wcześniej, tym lepiej. Będziesz 
mieć wystarczająco dużo czasu, aby bez pośpiechu dotrzeć do celu i cieszyć się widokami oraz 
atrakcjami na trasie.  

Jeśli w ciągu dnia na tracku nie ma miejsca, w którym można zamówić lunch, powiadomimy 
Cię o tym w przygotowanych materiałach, abyś mógł/a zorganizować „lunch na wynos” na 
poprzednim noclegu.  

Na trasach, na których dostępność restauracji nie stanowi problemu, nie podajemy 
rekomendacji, chyba że zostaniemy o to poproszeni. 

Bezpieczeństwo na drodze 

Jesteś odpowiedzialny za swoje bezpieczeństwo. Pamiętaj, że Twoim obowiązkiem jest 
przestrzeganie lokalnych przepisów. Powinieneś/aś także prawidłowo oszacować swoje 
umiejętności jazdy motocyklem. Przygotowując dla Ciebie trasę, będziemy bazować na 
podanych przez Ciebie informacjach i wytycznych. Warunki pogodowe podczas Twojej 
podróży mogą się jednak diametralnie zmieniać, co ma zasadniczy wpływ na stan dróg.  

MOTOBIRDS nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Twoje umiejętności, wytrzymałość czy stan 
fizyczny okażą się niewystarczające na pokonanie przygotowanej trasy. Nie ponosi także 
odpowiedzialności za motocykl, usterki mechaniczne, pogodę, konflikty społeczne lub 
jakiekolwiek inne okoliczności niezależne od MOTOBIRDS, które mogą uniemożliwić Ci 
przejechanie części lub całości trasy. 

Opłaty drogowe i promy 

Koszt opłat drogowych, promów itp. Nie jest wliczony w cenę wyprawy. 
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Kontakt bezpieczeństwa 

Udostępnimy Ci numer, z którym możesz się kontkatować w razie problemów na trasie. 
Zawsze będziemy się starali Ci pomóc. 

MOTOBIRDS numer alarmowy: +48 739 299 907 

 
Dodatkowe informacje 

Wraz z opisem trasy i trackami otrzymasz:  

- Najważniejsze informacje dotyczące krajów przez które będzie przebiegała Twoja 
podróż; 

- Wskazówki dotyczące pakowania;  
- Dostępne warsztaty i punkty serwisowe dla Twojego motocykla na trasie. 

 

Ubezpieczenie podróżne i wizy 

Ubezpieczenie podróżne i wizy, jeśli są wymagane, organizujesz we własnym zakresie. 
Upewnij się, że masz wystarczająco dużo czasu na uzyskanie tych dokumentów.  

Na życzenie możemy pomóc w organizacji wiz oraz zaproponować Ci ubezpieczenie podróżne. 

Dodatkowe informacje 

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub e-mailem, jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji 
przed lub w trakcie podróży. 
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