
  

På motorcykel i Spanien 

kørsel, og at vi gør alt for, 

at du kommer hjem med en 

unik køreoplevelse.  

 

Specialture for grupper 

Frontera tilbyder også 

gruppeture tilpasset særlige 

ønsker og behov. 

 

Datoer for road-trips 
Se under ’Tour Dates’ på 

www.frontera.dk for en 

opdateret oversigt over 

planlagte road-trips. 

Spanien. Uovertruffen for 

MC-kørsel 
Spaniens klima, topografi 

og infrastruktur er perfekt 

til motorcykelkørsel. Vide 

sletter og adskillige bjerg- 

kæder af varieret størrelse 

præger landet, og giver 

deltagerne på Fronteras 

ture en unik køreoplevelse i 

et anderledes og for de 

fleste ukendt Spanien.  

 

Hvad tilbyder Frontera? 

Frontera tilbyder guidede 

motorcykelture af 7 og 5 

dages varighed i Spanien.  

Der køres ad smukke, 

naturskønne og utrafi- 

kerede veje, der besøges 

maleriske landsbyer og  

større monumentale byer, 

hvoraf flere er på 

UNESCOs verdensarvs-

liste. 

 

Hotellerne er nøje udvalgt 

og ofte er de placeret i 

fortidige fæstningsværker 

eller paladser. 

Restauranterne er som 

regel de samme, som de 

lokale beboere benytter - 

enkel mad af høj kvalitet.  

 

Lad der ikke være tvivl 

om, at Fronteras road-trips 

handler om motorcykel- 

Er du vild med at køre på motorcykel? Er du til road-trips?  

Vil du køre i et af Europas smukkeste lande med en uovertruffen natur 

og et superbehageligt klima?  

”Det her er verdens- 

klasse” - Peter Schwensen, 

Fredensborg, tidligere Frontera-

deltager. 

Frontera 
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Fronteras ruter i Spanien 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Standard-ture 
Frontera tilrettelægger og 

gennemfører guidede motor-

cykel road-trips i Spanien. Der 

gives et indblik i landets histo-

rie undervejs.  

 

Deltagerne kan vælge mellem 

at køre på lejede, næsten nye 

BMW MC eller på egen mo-

torcykel. 

 

Turene tager form af rund-

rejser med start og afslutning i 

samme by. Sikkerhed har 

topprioritet, og der køres ty-

pisk på gode veje langt væk 

 

fra den daglige pulserende 

trafik. Standard-turene varer 

7 dage.  

 

Week-end Breaks 

På disse deltager man i 4-5 

dages-ture typisk hen over en 

lang week-end.  

 

Tilpassede ture 

Frontera  tilbyder ligeledes  

rejser tilpasset deltagernes 

specifikke behov. 

www.frontera.dk 

Nordspanien og Pyrenæerne –

Kyst og  bjerge 

Andalusien -  

I maurernes fodspor 

Det centrale Spanien -

Spaniens hjerte 

Turbeskrivelser og -datoer 

Se turbeskrivelser og -datoer 

under ’Road Trips og ’Tour 

Dates’ på www.frontera.dk. 



  
Hvad er inkluderet? 

 
 

 
 

Motorcykel - der kan vælges blandt følgende BMW modeller: 

www.frontera.dk 

Hvordan kommer du 

med? Benyt formularen på 

’Contact’-siden på 

www.frontera.dk eller 

kontakt Frontera på tel: +45 

4085 3162 og hør hvordan 

du komme rmed. 



  
Frontera Teamet 

Han har kørt på en lang række 

forskellige motorcykler siden 

han var helt ung og elsker 

køreturene i det centrale 

Spanien, hvor han bor.  

 

Juan Carlos er medejer af en 

apoteker-kæde, og bag sig har 

han en karriere som leder i en 

række spanske virksomheder.  

 

 

 

José Luís Alaña, Bilbao 
José Luís er passioneret mo-

torcyklist og har sin BMW 

R1200GS som sit kæreste eje. 

  

José Luís er født og opvokset i 

Baskerlandet og har over årene 

lagt over 100.000 km bag sig 

på motorcykel i de nordspan-

ske provinser og ikke mindst i 

Pyrenæerne og langs den 

biskaiske kyst.  

 

José Luís er ejer af en 

køreskole, hvor han bl.a. 

underviser i sikker kørsel på 

motorcykel.  

Claus Berner, København 

Fronteras road-trips tilrette-

lægges af Claus Berner, der 

også indtager rollen som den 

primære guide.  

Claus har opholdt sig 4 år i 

Madrid og fik dermed mulig-

heden for at lære det spanske 

sprog, folk, kultur, og historie 

godt at kende. 

 

Claus har lige siden sin tilba-

gevenden til Danmark fra 

Spanien besøgt landet 4 - 6 

gange om året, og der er snart 

ikke den afkrog af landet, han 

ikke har besøgt.  

 

Siden han var i starten af 

20’erne, har Claus kørt 

motorcykel, og han har i de 

seneste år arrangeret flere MC 

road-trips i Spanien med stor 

succes. 

 

 

Lokale guider 

For at kunne give turdeltager-

ne den bedste oplevelse har 

Frontera tilknyttet en række 

spanske motorcykelentusias- 

ter, der fungerer som hjælpe-

guider samt som rådgivere i 

forbindelse med ruteplanlæg-

ning mm. 

 

 

 

Alfonso Antolínez, Madrid  

Alfonso har gennemført Paris 

- Dakar rallyet ikke mindre 

end 4 gange heraf de 2 på 

motorcykel. Fra sine udlands-

ophold, bl. a. fra ansættelse på 

den spanske ambassade i 

London, har Alfonso lært et 

perfekt engelsk.  

Alfonso er uddannet på 

universiteterne i Norfolk 

(USA) og Madrid. Han er vidt 

berejst og har arbejdet på 

flere kontinenter, bl.a. i Nord 

- og Sydamerika og i Asien.  

 

 

 

Juan Carlos Álvarez, 

Valladolid 

Når Juan Carlos ikke kører på 

mountainbike, er han på tur 

på sin BMW R1200GS.  

 

 

José Luís Alaña 

Alfonso Antolinez 

Claus Berner 

www.frontera.dk 

Juan Carlos Álvarez 



  Galleri 
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 Claus Berner 

clausberner@frontera.dk 

Tel.: +45 4085 3162 
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Frontera Motorcycling In Spain 

"Frontera leverer optimal balance 

mellem MC-kørsel, naturindtryk 

og historisk indsigt" - Henrik Frøsig, 

København, tidligere Frontera-deltager. 
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