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Szanowne  Koleżanki  i  Szanowni  Koledzy ! 

Chciałabym zainteresować Was aktywnym spędzaniem wolnego czasu na 

rowerach z naszym klubem oraz z firmami współpracującymi z nami. 

Szczególnie polecam wyjazd do Calpe w Hiszpanii na tzw. trening kondycyjny 

dla pasjonatów wycieczek rowerowych przed sezonem 2017 r. zorganizowany 

przez MJPro Tour 

 

 

MJPro Tour zaprasza:  

Wyjazd kolarski do Calpe- styczeń2017 

Na dobry początek ruszamy w rejony wśród wielu osób dobrze znane i kochane.  

Calpe - to tam chcemy Was zabrać . Gładkie szosy, epickie podjazdy, jeszcze 

bardziej epickie zjazdy, błękit morza i szum wiatru - trudno o lepsze miejsce do 

rozpoczęcia szosowego sezonu. 

Nasz inauguracyjny wyjazd pozwoli Ci szlifować formę przed sezonem bez 

martwienia się o irytujące drobiazgi. Organizujemy Ci transport roweru, 

kupujemy bilet lotniczy, ubezpieczenie, zakwaterowanie i załatwiamy transfery. 

Wsiadasz w samolot w Krakowie, a w Alicante już czeka na Ciebie nasz 

samochód którym zabieramy Cię do kolarskiej bazy wypadowej. W trakcie 

pobytu cały czas do dyspozycji pozostaje komfortowy, 9 – o miejscowy nowy 

Ford Tourneo Custom, który w razie potrzeby będzie pełnił zarówno rolę 

samochodu serwisowego, jak i środka transportu jeśli najdzie nas ochota na 

wycieczkę podczas klasycznego rest day – np. do Walencji. Nie musisz też 

martwić się o trasy treningowe, zaproponujemy wariant na każdy dzień, dla 



każdego – niezależnie od poziomu zaawansowania. Proponujemy dwa warianty 

dojazdu: samochodem lub samolotem.  

Cena: 

samochód: 1600 zł 

samolot: 2200 zł 

Cena obejmuje: 

– transport rowerów 

– zakwaterowanie w Calpe w przestronnych apartamentach blisko plaży 

– przelot/przejazd z Krakowa na miejsce 

– transfer z lotniska w Alicante do Calpe i z powrotem 

– ubezpieczenie 

– opieka pilotów na miejscu 

Wyjazd: 11.01.2017 (samolot) 9.01.2017 (samochód) 

Powrót: 23.01.2017 (samolot) 25.01.2017 (samochód) 

Zgłoszenia przyjmujemy do 20.12.2016 

tel: 661416136 

e-mail: maciej.proficz@gmail.com 

Przy zgłoszeniu prosimy o wpłatę zaliczki w wysokości połowy kwoty za cały 

wyjazd w wybranej wersji dojazdu. 

Numer konta wysyłamy w odpowiedzi mailowej na zgłoszenie. 

 

 

MJPro Tour- wyjazdy kolarskie zima/wiosna 2017 

Chcesz przygotować się do kolarskiego sezonu? A może zależy Ci po prostu na 

poznaniu nowych szos, zachwycie nad widokami i spędzeniu czasu z innymi 

pasjonatami kolarstwa? Chcesz zaliczyć na żywo kultowe wyścigi World 

Touru? Nieważne jak bardzo ambitne masz cele, przygotowaliśmy dla Ciebie 

ofertę, która spełni te oczekiwania. Zapraszamy na zimowe i wiosenne wyjazdy 

kolarskie z MJPro Tour! Terminy i miejsca: 

https://nowy.tlen.pl/d/


- 11-21.02.2017- Vieste (Apulia, Płw. Gargano, Włochy)- 2150zł 

 

- 2-6.03.2017- Strade Bianche (Toskania, Włochy)- 1400 zł (razem z pakietem 

startowym Gran Fondo Strade Bianche) 

 

- marzec 2017 Calpe (wkrótce więcej informacji odnośnie terminu i ceny) 

 

- 15-23.04.2017- „Tryptyk Ardeński” , czyli Amstel Gold Race, Walońska 

Strzałą, Liege-Bastogne-Liege (Ardeny, Belgia/Holandia) cena wkrótce 

 

- 21-28.05.2017- Giro d'Italia (Alpy, Wenecja Euganejska, Włochy) cena 

wkrótce. 

 

Na każdym wyjeździe zapewniamy: 

–transport rowerów 

–przejazd/przelot z Polski i z powrotem 

–zakwaterowanie w apartamentach 

–opiekę pilotów na miejscu 

–ubezpieczenie 

–propozycje tras na każdy dzień 

Informacje i zapisy: 

maciej.proficz@gmail.comlub telefonicznie: 661416136 

Nie czekaj i zarezerwuj już dziś! 

Lista wydarzeń: 

https://www.facebook.com/pg/mjprotour/events/ 

 

 

Obecnie klub przygotowuje weekendowe wyjazdy rowerowe z cyklu „Piękna 

nasza Polska cala 2017” o czym będę informować na bieżąco . Zapraszam 

również osoby słabo jeżdżące na rowerach i bez kondycji .Może te wyjazdy 

https://nowy.tlen.pl/d/
https://www.facebook.com/pg/mjprotour/events/


przyczynią się do zainteresowania wyprawami rowerowymi  jako sposobem 

spędzania wolnego czasu . 

                                                                 Pozdrawiam 

          M. Skarżyńska  

          

                                         

Galeria zdjęć z wyjazdów rowerowych „Piękna nasza Polska cała 2016’’.        
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