




Sul de Espanha - Andaluzia
O Espírito da Andaluzia
Espanha

Descubra o charme da Andaluzia e visite Sevilha, Ronda, Córdoba e Granada. Veja as famosas 
“Aldeias Brancas” e descubra a cozinha Andaluza, famosa pelo seu “Jamón Serrano” (Presunto 
Ibérico) e tapas deliciosas. Desfrute do sol, conheça pessoas simpáticas e experimente a alegria 
de viver Andaluza. Uma boa dose de curvas esperam por si em Grazalema e nas Montanhas 
da Serra Nevada, onde vai percorrer asfalto perfeito desde as altas montanhas até ás costas do 
Mediterrâneo.

O nosso Tour do Sul de Espanha – Andaluzia está cheio de grandes dias de condução e é perfeito 
para aqueles com agendas ocupadas. Você merece uma escapada Espanhola!

Abr. 16 — Abr. 24, 2016

BMW F700GS + 100 € BMW F800GS + 250 € BMW R1200RT LC + 460 €

BMW F800GT + 250 € BMW R1200GS LC + 370 € BMW K1600GT + 765 €

BMW S1000XR + 460 €

Upgrade de Moto:

Tel (USA) (412) 468-2453
Tel (España) (+34) 91 633 72 22tours@IMTBike.com

www.IMTBike.com

Início/Fim  Málaga Distância total  1770 kms. / 1100 milhas

Duração total 9 dias Dias de Condução 7

Dias de descanso   Sevilha Pequenos-almoços 8 incluídos

Jantares 7 incluídos Distância diária 250 kms. / 155 milhas

Noites de hotel 8 noites Temporada  Primavera, Outono, Inverno

Destaques: Málaga, o Mar Mediterrâneo, o Palácio/
Fortaleza de Alhambra, as montanhas da Serra Nevada, 
Ronda, Sevilha, as Aldeias Brancas, a Serra de Cádis.

Alojamento: Hotéis de alta qualidade. Usamos 
principalmente Pousadas históricas que são ex-palácios 
e castelos convertidos em alojamentos “motorcycle 
friendly”.

Resumo do tour

Preços
Piloto*: 2680 € Passageiro: 2175 € Quarto individual: 400 €

* O preço base de cada tour é baseado na BMW G650GS, só piloto e quartos partilhados





BMW MOA Castelos & Montanhas
Terra de Don Quixote 
Espanha

E se nós lhe dissesse-mos que havia um paraíso esquecido para motos, com belas cadeias de montanhas, 
vales verdejantes, riachos cristalinos e sem trânsito? Que tal passar as suas noites como a realeza em 
palácios históricos, castelos e fortalezas, todos convertidos em hotéis “motorcycle-friendly”? Bem, você 
está com sorte, o TOUR CASTELOS E MONTANHAS BMW MOA da IMTBike é tudo isso e muito 
mais! A rota levá-lo-á a curvar em estradas perfeitas através de quatro cadeias de montanhas e seis zonas 
Património Mundial da UNESCO.

Você vai-se deleitar com as vistas e os cheiros de flores da primavera, as flores de cerejeira e aldeias 
medievais com casas em estilo enxaimel. Durante o dia você vai percorrer partes pouco conhecidas de 
Espanha, durante a noite você irá desfrutar de refeições gourmets e vinhos Espanhóis encorpados. A 
IMTBike projetou este tour especial com os membros da BMW MOA em mente!

Abril 30 — Maio 08, 2016

tours@IMTBike.com
Tel (USA) (412) 468-2453

Tel (España) (+34) 91 633 72 22

www.IMTBike.com

BMW F700GS + 100 € BMW F800GS + 250 € BMW R1200RT LC + 460 €

BMW F800GT + 250 € BMW R1200GS LC + 370 € BMW K1600GT + 765 €

BMW S1000XR + 460 €

Upgrade de Moto:

Início/Fim  Madrid Distância total  1730 kms. / 1080 milhas

Duração total 9 dias Dias de Condução 7

Dias de descanso   1 Toledo Pequenos-almoços 8 incluídos

Jantares 7 incluídos Distância diária 280 kms. / 175 milhas

Noites de hotel 8 noites Temporada  Primavera

Destaques: 6 locais Património Mundial da UNESCO. 
Segóvia, Ávila, Cidade Rodrigo, Trujillo, Cuenca, 
Toledo. O tour começa e termina na vibrante Madrid.

Alojamento: Hotéis de alta qualidade. Usamos 
principalmente Pousadas históricas que são ex-palácios e 
castelos convertidos em alojamentos “motorcycle friendly”.

Resumo do tour

Preços
Piloto*: 2675 € Passageiro: 2170 € Quarto individual: 400 €

* O preço base de cada tour é baseado na BMW G650GS, só piloto e quartos partilhados





O Verdejante Norte de Espanha
Descubra a elegância do Norte de Espanha
Espanha

Este tour inicia-se em Santiago de Compostela, uma cidade galega famosa pela peregrinação do 
Caminho de Santiago. Galiza é famosa por suas montanhas verdejantes e a sua costa rica em marisco. 
Você vai percorrer as províncias de Astúrias, Cantábria e País Basco e experimentar a mistura perfeita 
da costa rochosa do norte da Espanha com as majestosas Montanhas dos Picos da Europa. Duas noites 
na elegante San Sebastián vão-lhe dar tempo para desfrutar de alguns pintxos e Txakoli (tapas bascas 
e vinho branco) e de relaxar na Praia de La Concha. Depois é tempo para percorrer mais estradas de 
montanha, enquanto nos dirigimos para Oviedo e depois voltamos para o Oceano Atlântico e Las Rias 
Baixas. O último dia de condução será espetacular, serpentearemos a costa ao longo das falésias e da 
rebentação de volta até Santiago. Marque esta na sua lista como uma das maiores aventuras de moto 
que você vai ter!

Junho 11 —  24, 2016 

Tel (USA) (412) 468-2453
Tel (España) (+34) 91 633 72 22tours@IMTBike.com

www.IMTBike.com

Upgrade de Moto:
BMW F700GS + 165 € BMW F800GS + 355 € BMW R1200RT LC + 710 €

BMW F800GT + 355 € BMW R1200GS LC + 565€ BMW K1600GT + 1115 €

BMW S1000XR + 710 €

Início/Fim  Málaga Distância total  2860 kms. / 1785 milhas

Duração total 14 dias Dias de Condução 12

Dias de descanso   2, San Sebastián e Oviedo Pequenos-almoços 13 incluídos

Jantares 12 incluídos Distância diária 300 kms. / 186 milhas

Noites de hotel 13 noites Temporada  Início de Verão

Destaques: Santiago de Compostela, a costa Cantábrica, 
as Montanhas dos Picos da Europa, San Sebastián, 
Oviedo. Ficamos em alguns dos melhores hotéis Parador 
de Espanha.

Alojamento: Hotéis de alta qualidade. Usamos 
principalmente Pousadas históricas que são ex-palácios e 
castelos convertidos em alojamentos “motorcycle friendly”.

Resumo do tour

Preços
Piloto*: 5195 € Passageiro: 4150 € Quarto individual: 930 €

* O preço base de cada tour é baseado na BMW G650GS, só piloto e quartos partilhados



Pirinéus Perfeitos
A Alma dos Pirinéus
Espanha | Andorra | França

As poderosas montanhas dos Pirenéus são conhecidas como um dos melhores paraísos para 
motos do mundo. Nosso Tour Pirenéus Perfeitos é um tour para Motards, a qualidade do 
asfalto é de alto nível, a rota é 99% de curvas, e não há quase nenhum tráfego em todo o 
percurso. Agora adicione um cenário incrível a tudo isso e você terá uma experiência de 
condução excelente!

Os Pirenéus são as belas montanhas que separam a França e Espanha. Este tour de sete dias 
serpenteia ao longo da fronteira seguindo o fluxo natural da serra para tirar o máximo proveito 
de todas as estradas sinuosas. Este é o verdadeiro paraíso do motociclista!

Setembro 03 — Sep 10, 2016 

BMW F700GS + 100 € BMW F800GS + 250 € BMW R1200RT LC + 460 €

BMW F800GT + 250 € BMW R1200GS LC + 370 € BMW K1600GT + 765 €

BMW S1000XR + 460€

Upgrade de Moto:

Tel (USA) (412) 468-2453
Tel (España) (+34) 91 633 72 22tours@IMTBike.com

www.IMTBike.com

Início/Fim  Barcelona Distância total 1600 kms. / 1000 milhas

Duração total 8 dias Dias de Condução 6

Dias de descanso   1 Sallent Pequenos-almoços 7 incluídos

Jantares 6 incluídos Distância diária 315 kms. / 195 milhas

Noites de hotel 7 noites Temporada  Final de Primavera, Verão, Início de Outono

Destaques: A cosmopolita Barcelona, passos de 
montanha usados na Volta a França em bicicleta (Tour de 
France), paisagens incríveis em França e Espanha.

Alojamento: Hotéis de alta qualidade. Usamos 
principalmente Pousadas históricas que são ex-palácios 
e castelos convertidos em alojamentos “motorcycle 
friendly”.

Resumo do tour

Preços
Piloto*: 2515 € Passageiro: 1925 € Quarto individual: 350 €

* O preço base de cada tour é baseado na BMW G650GS, só piloto e quartos partilhados



Pirinéus Selvagens
Paixão pela montanha
Espanha | Andorra | França

Se você é do tipo que gostaria de passar 10 dias inesquecíveis, intensos e emocionantes em cima de uma 
moto, este é o tour para você! Nesta rota, cuidadosamente planeada pelos nossos especializados guias locais, 
estão algumas das mais famosas estradas de motociclismo do mundo, bem como muitas seções menos 
conhecidas, que certamente irão surpreendê-lo. A combinação excecional de estradas magníficas com asfalto 
perfeito, curvas intoxicantes, paisagens de montanha e costeiras tiradas diretamente dos seus sonhos mais 
selvagens, fazem deste tour um banquete requintado para verdadeiros motociclistas. O tour começa e acaba 
na atraente cidade cosmopolita de Barcelona, passa pela acidentada Costa Brava, os imponentes parques 
naturais nos Pirenéus, belas seções na França, incluindo passos de montanha famosos do Tour de France, 
uma visita a Pamplona e um dia de descanso na mais bela cidade do norte da Espanha, mundialmente 
famosa pela sua gastronomia, este passeio é um 10 de 10 em todos os sentidos. Você não vai querer perder!

Jul. 09 — Jul. 20, 2016 

Upgrade de moto:

Tel (USA) (412) 468-2453
Tel (España) (+34) 91 633 72 22tours@IMTBike.com

www.IMTBike.com

BMW F700GS + 150 € BMW F800GS + 325 € BMW R1200RT LC + 650 €

BMW F800GT + 325 € BMW R1200GS LC + 520 € BMW K1600GT + 1020 €

BMW S1000XR + 650 €

Início/Fim  Barcelona Distância total 1600 kms. / 1000 milhas

Duração total 12 dias Dias de Condução 6

Dias de descanso   1 San Sebastián Pequenos-almoços 7 incluídos

Jantares 8 incluídos Distância diária 315 kms. / 195 milhas

Noites de hotel 11 noites Temporada  Final de Primavera, Verão, Início de Outono

Destaques: Barcelona, Costa Brava, San Sebastián, 
Pamplona, passos de montanha usados na Volta a França 
em bicicleta (Tour de France), Costa a Costa do Mar 
Mediterrâneo ao Mar Cantábrico, as melhores estradas 
na Europa.

Alojamento: Hotéis de alta qualidade. Usamos 
principalmente Pousadas históricas e hotéis de 4 estrelas 
com um toque local. As Pousadas são Castelos, Fortalezas 
e Palácios convertidos em alojamentos de alta qualidade e 
“motorcycle friendly”.

Resumo do tour

Preços
Piloto*: 4100 € Passageiro: 3300 € Quarto individual: 560 €

* O preço base de cada tour é baseado na BMW G650GS, só piloto e quartos partilhados





Este tour combina o melhor do nosso “Best All Round” Tour Castelos e Montanhas BMW MOA 
com Portugal, um pequeno país com um grande coração! Portugal nunca deixa de impressionar 
com o seu povo acolhedor, terras férteis e costa rica em marisco. Há uma abundância de 
curvas reviradas e de curvas suaves e abertas por toda a Espanha central e Portugal. Além de 
excelentes estradas para o motociclismo, este tour passa por cidades históricas surpreendentes, 
como Toledo, Ávila, Lisboa, Porto, Óbidos e Cuenca. Todos os hotéis são de alto nível, com uma 
enorme variedade de requintada cozinha local. Desfrute de sardinhas assadas no momento e de 
um copo de vinho do porto branco gelado na Ribeira do Porto ou de Bacalhau e bom vinho tinto 
Português no Bairro Alto de Lisboa, seja como for, é impossível errar! Venha explorar Portugal 
e a Espanha Central e você verá porque estas regiões são um paraíso para os apreciadores de 
grandes estradas e de boa cozinha.

Out. 08 — Out. 22, 2016 

Upgrade de Moto:

Tel (USA) (412) 468-2453
Tel (España) (+34) 91 633 72 22

BMW F700GS + 220 € BMW F800GS + 400 € BMW R1200RT LC + 780 €

BMW F800GT + 400 € BMW R1200GS LC + 625 € BMW K1600GT + 1185 €

BMW S1000XR + 780 €

tours@IMTBike.com

www.IMTBike.com

Portugal & Espanha Central
Terra de Conquistadores 
 Espanha | Portugal 

Início/Fim  Madrid Distância total  2880 kms. / 1800 milhas

Duração total 15 dias Dias de Condução 13

Dias de descanso   3 Porto, Lisboa e Toledo Pequenos-almoços 14 incluídos

Jantares 11 incluídos Distância diária 275 kms. / 165 milhas

Noites de hotel 14 noites Temporada  Outono

Destaques: 6 sítios Património Mundial da UNESCO em Espanha: 
Segóvia, Ávila, Cidade Rodrigo, Trujillo, Cuenca e Toledo, e 2 em 
Portugal: Porto e Lisboa. Cozinha local requintada! O tour começa 
e acaba na vibrante Madrid. Nós ficamos em alguns dos melhores 
Paradores e Pousadas na Península Ibérica.

Alojamento: Hotéis de alta qualidade. Usamos 
principalmente Pousadas históricas e hotéis de 4 
estrelas com um toque local. As Pousadas são Castelos, 
Fortalezas e Palácios convertidos em alojamentos de 
alta qualidade e “motorcycle friendly”.

Resumo do tour

Preços
Piloto*: 4820 € Passageiro: 3920 € Quarto individual: 770 €

* O preço base de cada tour é baseado na BMW G650GS, só piloto e quartos partilhados



Portugal & Sul de Espanha
Tesouros Escondidos do Sul
Espanha | Portugal 

Faça uma viagem extraordinária para o verdadeiro Sul da Europa. Percorra Espanha e Portugal através 
das regiões da Andaluzia e do Algarve. Você irá visitar cidades encantadoras cheias de história e 
experimentar o inesquecível encanto do sul de Málaga, Ronda e Évora. Também terá ter dias de descanso 
em Sevilha, Granada e Lisboa, três cidades incríveis que são um festival para os sentidos. Percorra 
estradas perfeitas e deixe-se levar pela beleza natural de cadeias de montanhas perdidas, das pequenas 
aldeias brancas e pelo azul intenso do Mediterrâneo e do Atlântico. Dias quentes e ensolarados são a 
norma nesta partes do globo e o clima perfeito é complementado por uma gastronomia incrível, as 
mundialmente famosas “tapas” e inesquecíveis pratos regionais. Por último, mas certamente não menos 
importante, são os simpáticos moradores que vão recebê-lo de braços abertos e partilhar os segredos 
das suas terras e da sua cultura. Marque no seu calendário como uma aventura de moto a não perder!

Fev. 27 — Mar. 12, 2016  |  Out. 29 — Nov. 12, 2016 

BMW F700GS + 220 € BMW F800GS + 400 € BMW R1200RT LC + 780 €

BMW F800GT + 400 € BMW R1200GS LC + 625 € BMW K1600GT + 1185 €

BMW S1000XR + 780 €

Upgrade de Moto:

Tel (USA) (412) 468-2453
Tel (España) (+34) 91 633 72 22tours@IMTBike.com

www.IMTBike.com

Início/Fim  Málaga Distância total  2400 kms. / 1500 milhas

Duração total 15 dias Dias de Condução 13

Dias de descanso   3 Granada, Sevilha e Lisboa Pequenos-almoços 14 incluídos

Jantares 11 incluídos Distância diária 260 kms. / 165 milhas

Noites de hotel 14 noites Temporada  Primavera, Outono, Inverno

Destaques: Costas do Mediterrâneo e Atlântico, Málaga, 
Granada, o Palácio de Alhambra, Aldeias Brancas, Ronda, 
Sevilha, Lisboa, Cascais, Sintra, o Algarve.

Alojamento: Hotéis de alta qualidade. Usamos principalmente 
Pousadas históricas e hotéis de 4 estrelas com um toque local. 
As Pousadas são Castelos, Fortalezas e Palácios convertidos em 
alojamentos de alta qualidade e “motorcycle friendly”.

Resumo do tour

Preços
Piloto*: 4420 € Passageiro: 3520 € Quarto individual: 720 €

* O preço base de cada tour é baseado na BMW G650GS, só piloto e quartos partilhados





Marrocos Mágico
Montanhas, Oasis & Casbahs
Espanha | Marrocos 

Marrocos é mágico! Marrocos é muito amigável para os turistas e tem paisagens que mudam 
a cada esquina e que variam desde colinas verdes e montanhas com neve no seu pico até às 
misteriosas dunas de areia vermelha do deserto do Sahara. Neste tour você vai visitar a maior 
Medina do mundo, conhecer casbahs, ver oásis e ter oportunidades para comprar tapetes feitos 
à mão, beber chá de menta e andar de camelo nas dunas de areia do Sahara ao pôr-do-sol! Você 
vai saborear pratos suculentos como o cuscuz e o tagine. Durante os dias do tour vai-se ver a 
sorrir conforme faz o seu caminho através de curvas largas, suaves e serpenteando ao redor 
dos passos de montanha em estradas pavimentadas com excelente manutenção. Marrocos é 
realmente mágico!

Início/Fim  Málaga Distância total  2880 kms. / 1800 milhas

Duração total 15 dias Dias de Condução 13

Dias de descanso   3 Fez, Erfoud y Marrakech Pequenos-almoços 14 incluídos

Jantares 11 incluídos Distância diária 305 kms. / 190 milhas

Noites de hotel 14 noites Temporada  Primavera, Outono, Inverno

Destaques: Chefchouaen - vila azul nas Montanhas do 
Rif, tour à Medina de Fez, dunas de areia de Erg Chebbi, 
praça Djemaa el Fna em Marrakech.

Alojamento: Hotéis de alta qualidade com 4-5 estrelas e 
algumas Riads Marroquinas. As Riads são antigos palácios 
Marroquinos convertidos em pequenos e exóticos hotéis 
de primeira-classe.

Resumo do tour

Feb. 06 — Feb. 20, 2016  |  Nov. 05 — Nov. 19, 2016

Preços
Piloto*: 3895 € Passageiro: 2995 € Quarto individual: 560 €

BMW F700GS + 220 € BMW F800GS + 400 € BMW R1200RT LC + 780 €

BMW F800GT + 400 € BMW R1200GS LC + 625 € BMW K1600GT + 1185 €

BMW S1000XR + 780 €

Upgrade de Moto:

Tel (USA) (412) 468-2453

* O preço base de cada tour é baseado na BMW G650GS, só piloto e quartos partilhados

Tel (España) (+34) 91 633 72 22tours@IMTBike.com

www.IMTBike.com



Aventura em Marrocos
A Essência de Marrocos
Espanha | Marrocos

Mar. 12 — Mar. 21, 2016  |  Out. 08 — Out. 17, 2016

Upgrade de Moto:

Tel (USA) (412) 468-2453

Se sempre quis visitar o encantador Marrocos, mas não têm tempo suficiente para fazer 
o nosso Tour Marrocos Mágico, a IMTBike tem o orgulho de apresentar o nosso Tour 
Aventura em Marrocos. Este tour inclui todos os pontos turísticos que você sempre 
visitar neste país exótico. Irá desfrutar das colinas verdes, das Montanhas do Atlas com 
neve no seu topo e das misteriosas dunas de areia vermelha do deserto do Sahara; tudo 
em estradas pavimentadas e bem conservadas. Você vai explorar casbahs, ver oásis e ter 
oportunidades de comprar tapetes feitos à mão; beber chá de menta, provar a deliciosa 
cozinha marroquina e fazer um passeio a camelo! Marrocos é realmente especial e o nosso 
Tour Aventura em Marrocos vai partilhar toda a sua beleza em nove dias de condução.

Tel (España) (+34) 91 633 72 22tours@IMTBike.com

www.IMTBike.com

BMW F700GS + 130 € BMW F800GS + 275 € BMW R1200RT LC + 500 €

BMW F800GT + 275 € BMW R1200GS LC + 420 € BMW K1600GT + 875 €

BMW S1000XR + 500€

Início/Fim  Málaga Distância total  2240 kms. / 1400 milhas

Duração total 10 dias Dias de Condução 9

Dias de descanso   2 Erfoud, Fez Pequenos-almoços 9 incluídos

Jantares 7 incluídos Distância diária 295 kms. / 185 milhas

Noites de hotel 9 noites Temporada  Primavera, Outono, Inverno

Destaques: Praça Marrakech Djemaa el Fna, montar a 
camelo nas dunas do Deserto do Sahara, visita à Medina 
de Fez, as Montanhas do Atlas.

Alojamento: Hotéis de alta qualidade com 4-5 estrelas e 
algumas Riads Marroquinas. As Riads são antigos palácios 
Marroquinos convertidos em pequenos e exóticos hotéis 
de primeira-classe.

Resumo do tour

Preços
Piloto*: 2615 € Passageiro: 1965 € Quarto individual: 360 €

* O preço base de cada tour é baseado na BMW G650GS, só piloto e quartos partilhados



Marrocos & Sul de Espanha
O Antigo Reino Muçulmano
Espanha | Marrocos 

Abr. 02 — Abr. 17, 2016 

BMW F700GS + 240 € BMW F800GS + 430 € BMW R1200RT LC + 840 €

BMW F800GT + 430 € BMW R1200GS LC + 675 € BMW K1600GT + 1280 €

BMW S1000XR + 840 €

Upgrade de Moto:

Tel (USA) (412) 468-2453

Descubra o antigo reino muçulmano enquanto atravessa Andaluzia e Marrocos nesta divertida aventura de 
15 dias em duas rodas. Começamos a viagem no sul da Espanha desfrutando de um asfalto em excelente 
estado enquanto atravessamos as famosas “Aldeias Brancas”, fazendas de touros e bosques de sobreiros. Você 
encontrará vestígios de Al-Andalus evidente em toda a parte Espanhola do tour, como o palácio / fortaleza de 
Alhambra e os Minaretes Almohad. 

Chegou a vez de Marrocos! Cruzaremos o estreito de Gibraltar para África onde atravessaremos paisagens em 
constante mudança, desde as montanhas do Atlas até incríveis desfiladeiros, prados verdejantes e o deserto do 
Sahara. O festival para os sentidos chegará nas cidades imperiais de Fez e Marrakech e reviveremos a história 
dos antigos Kasbahs. Saboreemos excelentes pratos como cuscuz ou o tagine. O antigo reino muçulmano está 
à espera que você o venha descobrir, e você vai estar feliz por o ter feito!

N
O
V
O
 T

O
U
R

Tel (España) (+34) 91 633 72 22tours@IMTBike.com

www.IMTBike.com

Início/Fim  Málaga Distância total  3040 kms. / 1900 milhas

Duração total 16 dias Dias de Condução 14

Dias de descanso   2 Sevilha, Fez Pequenos-almoços 15 incluídos

Jantares 13 incluídos Distância diária 280 kms. / 175 milhas

Noites de hotel 15 noites Temporada  Primavera

Destaques: O Mar Mediterrâneo, Granada, 
O Palácio/Fortaleza de Alhambra, Ronda e 
outras “aldeias brancas”, Sevilha, Gibraltar, 
Fez, Marrakesh, Deserto do Sahara, 
Chefchoauen.

Alojamento: Em Espanha, principalmente Pousadas históricas. Pousadas 
são Castelos, Fortalezas e Palácios convertidos em alojamentos de alta 
qualidade e “motorcycle friendly”. Em Marrocos, hotéis de 4-5 estrelas e 
algumas Riads Marroquinas. As Riads são antigos palácios Marroquinos 
convertidos em pequenos e exóticos hotéis de primeira-classe.

Resumo do tour

Preços
Piloto*: 4725 € Passageiro: 3675 € Quarto individual: 675 €

* O preço base de cada tour é baseado na BMW G650GS, só piloto e quartos partilhados





Provença & Toscana
A Provença Aromática & a Bela Toscana
Espanha | Andorra | França | Itália 

Maio 21 — Jun. 06, 2016 | Set. 10 — Set. 26 2016

tours@IMTBike.com
Tel (USA) (412) 468-2453

Este tour único começa em Barcelona, a cosmopolita capital da Catalunha. O nosso primeiro 
dia de condução vai-nos levar até às imponentes Montanhas do Pirenéus em direção a Andorra 
e França. A cidade amuralhada de Carcassonne está logo depois dos picos dos Pirenéus e é a 
introdução perfeita à França do Sul! A beleza da Provença Francesa e o seu festival de cores e 
aromas nos seus campos de lavanda esperam-nos. A grandiosidade do Grande Desfiladeiro 
de Verdon vai-nos deixar às portas dos Alpes Marítimos, que visitaremos brevemente antes de 
chegar ao coração da Costa Azul, em Nice. Os montes Alpi Apuane levar-nos-ão levar até San 
Gimignano, em plena Toscana, onde desfrutaremos de quatro dias em moto para visitar a arte, a 
história e a gastronomia de Lucca, Florença, Siena ou a região do Chianti. Depois, já só nos falta 
um agradável cruzeiro noturno pelo Mediterrâneo até Barcelona, após de ter percorrido o melhor 
de quatro países do Sul Europeu: Espanha, Andorra, França e Itália!

Tel (España) (+34) 91 633 72 22

www.IMTBike.com

BMW F700GS + 235€ BMW F800GS + 430 € BMW R1200RT LC + 835 €

BMW F800GT + 430 € BMW R1200GS LC + 675 € BMW K1600GT + 1270 €

BMW S1000XR + 835 €

Upgrade de Moto:

Início/Fim  Barcelona Distância total  2720 kms. / 1700 milhas

Duração total 17 dias Dias de Condução 15

Dias de descanso   5, Avinhão, Nice, Portovenere (Cinque Terre), 
e 2 em San Gimignano

Pequenos-almoços 16 incluídos

Jantares 11 incluídos Distância diária 240 kms. / 150 milhas

Noites de hotel 16 noites Temporada  Primavera, Outono

Destaques: Barcelona, Andorra, Carcassonne, Avinhão, Riviera 
Francesa, Mónaco, Cinque Terre, San Gimignano, e Florença. 
Muitas curvas e excelente cozinha Italiana e Francesa.

Alojamento: Hotéis de 4 estrelas de alta qualidade 
especialmente selecionados e alguns pequenos 
hotéis de charme estrategicamente situados.

Resumo do tour

Preços
Piloto*: 3895 € Passageiro: 2995 € Quarto individual: 560 €

* O preço base de cada tour é baseado na BMW G650GS, só piloto e quartos partilhados



Sardenha & Córsega
As jóias secretas do Mediterrâneo
Espanha | Itália | França | Andorra

Set. 18 — Out. 02, 2016

BMW F700GS + 220 € BMW F800GS + 400 € BMW R1200RT LC + 780 €

BMW F800GT + 400 € BMW R1200GS LC + 625 € BMW K1600GT + 1185 €

BMW S1000XR + 780 €

Upgrade de Moto:

Tel (USA) (412) 468-2453

Venha conquistar com a IMTBike as indomáveis ilhas da Sardenha e Córsega, e deixe-se conquistar pelos 
seus encantos. Uma exuberante natureza virgem, uma topografia surpreendentemente montanhosa e uma 
costa de beleza indescritível, fazem delas um dos melhores lugares no mundo para desfrutar da moto. 
Chegaremos depois de um confortável cruzeiro noturno desde Barcelona e percorreremos os recantos 
mais bonitos de ambas as ilhas através de uma magnífica rede de estradas locais, ideais para as duas rodas. 
Desde a beleza dos seus Parques Nacionais até às águas de cor turquesa das suas praias, da sua deliciosa 
gastronomia até à autenticidade das suas gentes e das suas povoações. Nada nos vai escapar nas ilhas 
Sarda e Corsa! De volta ao continente, regressaremos através da Provença, visitando a cidade medieval 
de Carcassonne e cruzando os Pirenéus até chegar de volta à jovial e moderna Barcelona. Marque esta 
incrível experiência sobre duas rodas no seu calendário e desfrute connosco deste paraíso para a moto!

Tel (España) (+34) 91 633 72 22tours@IMTBike.com

www.IMTBike.com

Início/Fim  Barcelona Distância total  2880 kms. / 1800 milhas

Duração total 15 dias Dias de Condução 14

Dias de descanso   2, Su Gologone, Ajaccio Pequenos-almoços 14 incluídos

Jantares 10 incluídos Distância diária 240 kms. / 150 milhas

Noites de hotel 14 noites Temporada  Primavera, Outono

Destaques: Barcelona, cruzeiro pelo Mediterrâneo, 
Parque Nacional de Gennargentu, Cabo Corse, a 
Provença, Carcassonne, Pirenéus, Andorra. Incríveis 
estradas para moto e paisagens de sonho.

Alojamento: Hotéis de alta qualidade, principalmente de 
4 estrelas, especialmente selecionados e alguns pequenos 
hotéis de charme estrategicamente situados.

Resumo do tour

Preços
Piloto*: 4820 € Passageiro: 3920 € Quarto individual: 770 €

* O preço base de cada tour é baseado na BMW G650GS, só piloto e quartos partilhados



Serpenteando por Sardenha
O verdadeiro Nirvana motociclista
Espanha | Itália 

Maio 15 — 25, 2016 

Upgrade de Moto:

Tel (USA) (412) 468-2453

Junte-se a nós e desfrute do último reduto na Europa onde se pratica a essência do motociclismo, 
a indomável ilha de Sardenha. Oito dias do mais puro motociclismo, traçando curvas sem fim 
numas estradas que parecem ter sido desenhadas para os amantes da moto. Um asfalto impecável, 
montanhas agrestes e praticamente inabitadas, onde quase não há tráfego e carros ou camiões. Com 
início e despedida na fantástica cidade de Barcelona, percorreremos também algumas das estradas 
favoritas dos veteranos motociclistas Espanhóis antes de embarcar num cómodo ferry que durante a 
noite nos levará através do azul Mediterrâneo, até às costas Sardas. Ali, uma cuidadosa selecção das 
melhores estradas vão nos levar aos recantos mais extraordinários da ilha, destacando aquelas zonas 
que permitem desfrutar melhor da nossa paixão. Desde o coração do agreste Natural del Gennargentu 
e do Golfo de Orosei, até às águas cristalinas da Costa Esmeralda, esta rota não o deixará indiferente e 
conseguira que se sinta para sempre apaixonado pela ilha de Sardenha.
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Tel (España) (+34) 91 633 72 22tours@IMTBike.com

www.IMTBike.com

BMW F700GS + 150 € BMW F800GS + 280 € BMW R1200RT LC + 540 €

BMW F800GT + 280 € BMW R1200GS LC + 435 € BMW K1600GT + 820 €

BMW S1000XR + 540 €

Início/Fim  Barcelona Distância total  1600 kms. / 1000 milhas

Duração total 10 dias Dias de Condução 8

Dias de descanso   1 Su Gologone Pequenos-almoços 8 incluídos

Jantares 7 incluídos Distância diária 160 kms. / 100 milhas

Noites de hotel 8 noites Temporada  Primavera, Outono

Destaques: Barcelona, cruzeiro pelo Mediterrâneo, Parque 
Nacional de Gennargentu, Costa Esmeralda e Golfo di Orosei. 
Algumas das melhores estradas para moto do mundo!

Alojamento: Hotéis de 4 estrelas de alta qualidade 
especialmente selecionados e alguns pequenos 
hotéis de charme estrategicamente situados.

Resumo do tour

Preços
Piloto*: 3440 € Passageiro: 2795 € Quarto individual: 550 €

* O preço base de cada tour é baseado na BMW G650GS, só piloto e quartos partilhados





Jerez MotoGP
A Meca do Motociclismo
Espanha

Data por determinar, Abril 2016

BMW F700GS + 100 € BMW F800GS + 250 € BMW R1200RT LC + 460 €

BMW F800GT + 250 € BMW R1200GS LC + 370 € BMW K1600GT + 765 €

BMW S1000XR + 460 €

Upgrade de Moto:

Tel (USA) (412) 468-2453

Espanha é o único país no mundo com quatro Grandes Prémios de motociclismo! 
Pode ser porque os Espanhóis adoram motos ou talvez porque Espanha tem um clima 
perfeito para o motociclismo! O nosso tour é a combinação entre o tour Sul de Espanha 
– Andaluzia, uma rota que destaca o melhor das serras, a tradição e os povoações da 
Andaluzia, com a emoção e a adrenalina dos treinos e das corridas de MotoGP. A 
IMTBike consegue sempre os melhores lugares nas curvas onde acontece a máxima 
acção. Venha connosco a desfrutar da emoção das corridas de MotoGP em Jerez!

Tel (España) (+34) 91 633 72 22tours@IMTBike.com

www.IMTBike.com

Início/Fim  Sevilha Distância total  1800 kms. / 1125 milhas

Duração total 10 dias Dias de Condução 8

Dias de descanso   2 Granada, Cádis Pequenos-almoços 9 incluídos

Jantares 7 incluídos Distância diária 225 kms. / 140 milhas

Noites de hotel 9 noites Temporada  Primavera

Destaques:  Sevilha, Ronda, Granada, Córdoba, Cádis, a 
primeira corrida da temporada de MotoGP na Europa!

Alojamento: Hotéis de alta qualidade. Usamos 
principalmente Pousadas históricas que são ex-palácios e 
castelos convertidos em alojamentos “motorcycle friendly”.

Resumo do tour

Preços
Piloto*: 3270 € Passageiro: 2695 € Quarto individual: 425 €

* O preço base de cada tour é baseado na BMW G650GS, só piloto e quartos partilhados



MotoGP Catalunha Tour
Pirinéus & MotoGP
Espanha | Andorra | França

Data por determinar, Junho 2016

BMW F700GS + 100 € BMW F800GS + 250 € BMW R1200RT LC + 460 €

BMW F800GT + 250 € BMW R1200GS LC + 370 € BMW K1600GT + 765 €

BMW S1000XR + 460€

Upgrade de Moto:

Tel (USA) (412) 468-2453

Espanha é o único país no mundo com quatro Grandes Prémios de motociclismo! Pode 
ser porque os Espanhóis adoram motos ou talvez porque Espanha tem um clima perfeito 
para o motociclismo! O nosso tour é a combinação entre o tour Pirenéus Perfeitos, uma 
rota com curvas sem fim pelas estradas de montanha dos Pirenéus, conhecidas como “os 
Alpes sem autocarros”, com a adrenalina dos treinos e das corridas de MotoGP. A IMTBike 
consegue sempre os melhores lugares nas curvas onde acontece a máxima acção. Venha 
connosco a desfrutar da emoção das corridas!

Tel (España) (+34) 91 633 72 22tours@IMTBike.com

www.IMTBike.com

Início/Fim  Barcelona Distância total  1920 kms. / 1200 milhas

Duração total 10 dias Dias de Condução 8

Dias de descanso   2 Sallent, Barcelona Pequenos-almoços 9 incluídos

Jantares 7 incluídos Distância diária 260 kms. / 160 milhas

Noites de hotel 9 noites Temporada  Fim de primavera

Destaques:  Andorra, passos de montanha usados na 
Volta a França em bicicleta (Tour de France), estradas 
fantásticas, corridas de MotoGP.

Alojamento: Hotéis de alta qualidade. Usamos 
principalmente Pousadas históricas que são ex-palácios e 
castelos convertidos em alojamentos “motorcycle friendly”.

Resumo do tour

Preços
Piloto*: 3270 € Passageiro: 2695 € Quarto individual: 425 €

* O preço base de cada tour é baseado na BMW G650GS, só piloto e quartos partilhados



Valencia MotoGP
MotoGP & Mar Mediterrâneo
Espanha

Datas por determinar, Novembro 2016

BMW F700GS + 100 € BMW F800GS + 250 € BMW R1200RT LC + 460 €

BMW F800GT + 250 € BMW R1200GS LC + 370 € BMW K1600GT + 765 €

BMW S1000XR + 460 €

Upgrade de Moto:

Tel (USA) (412) 468-2453
Tel (Spain) +34 91 633 72 22

Espanha é o único país no mundo com quatro Grandes Prémios de motociclismo! Pode ser porque 
os Espanhóis adoram motos ou talvez porque Espanha tem um clima perfeito para o motociclismo! 
O nosso tour inicia-se em Barcelona e faz o seu caminho através das montanhas do Maestrazgo e 
Serra de Aitana, antes de chegar a Valência para desfrutar da emoção e a adrenalina dos treinos e 
das corridas de MotoGP. Depois das corridas teremos mais dois dias cheios de curvas pelas serras 
de Cuenca na nossa rota em direção a Madrid. A IMTBike consegue sempre os melhores lugares nas 
curvas onde acontece a máxima acção. Este tour é uma forma especial de ver o final da temporada 
de MotoGP e celebrar o final do campeonato com os felizes campeões do mundo de cada categoria!

tours@IMTBike.com

www.IMTBike.com

Início/Fim Barcelona / Madrid Distância total  1920 kms. / 1200 milhas

Duração total 10 dias Dias de Condução 8

Dias de descanso   1 Valência Pequenos-almoços 9 incluídos

Jantares 7 incluídos Distância diária 240 kms. / 150 milhas

Noites de hotel 9 noites Temporada  Outono

Destaques: A última corrida de MotoGP da temporada, 
as cidades de Barcelona, Valância, Cuenca, Alicante e 
Madrid. As Montanhas de Maestrazgo, Aitana e Cuenca. 
Algumas das melhores e mais desconhecidas estradas de 
Espanha!

Alojamento: Hotéis de alta qualidade. Usamos 
principalmente Pousadas históricas que são ex-palácios e 
castelos convertidos em alojamentos “motorcycle friendly”.

Resumo do tour

Preços
Piloto*: 3270 € Passageiro: 2695 € Quarto individual: 425 €

* O preço base de cada tour é baseado na BMW G650GS, só piloto e quartos partilhados





Self Guided Tours
Se prefere a liberdade de conduzir por si mesmo mas com a comodidade de ter organizados todos os 
detalhes da sua viagem, a IMTBike orgulha-se de oferecer os seus Tours Autoguiados.

A IMTBike preocupa-se com todos os detalhes da rota, exatamente da mesma forma como nos tours guiados, 
mas poderá desfrutar da sua própria viagem à sua maneira, sem guias.
A IMTBike encarga-se de todas as reservas de hotéis e restaurantes, prepara-lhe um detalhado livro de rota 
e fornece-lhe os mapas necessários. Alem disso proporciona-lhe um moderno GPS para o tour com as rotas 
diárias e os destinos já introduzidos. Um guia da companhia vai-lhe dar as boas vindas e fará um “briefing” onde 
lhe explicará todos os detalhes da rota e responderá a todas as possíveis dúvidas que tenha. Facilitar-lhe-emos 
um número de telefone que estará sempre disponível para o caso de necessitar alguma ajuda ou tenha alguma 
dúvida.

Todos os tours da IMTBike podem converter-se em Autoguiados, descontando um 20% do preço do tour com 
piloto e passageiro.

Se conduzir por sua conta é a forma como mais gosta de percorrer quilómetros em moto, os nossos tours 
Autoguiados são exatamente o que está à procura!

Para mais informação, visite a nossa página

Tel (USA) (412) 468-2453
Tel (Spain) +34 91 633 72 22tours@IMTBike.com

www.IMTBike.com

www.IMTBike.com


