
Valencia MotoGP
MotoGP & Mar Mediterrâneo
Espanha

05 nov. 2018 — 14 nov. 2018

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  Valência Pequenos-almoços 9 incluídos

Jantares 7 incluídos Distância diária 250-350 kms / 160-220 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: 2156 € Quarto individual: 425 €

* O preço base de cada tour é baseado na BMW F700GS, só piloto e quartos partilhados

BMW F700GS + 0 € BMW F800GS + 250€ BMW F800GT + 250€

BMW R1200R + 370€ BMW R1200GS LC + 370€ BMW R1200GS ADV + 460€

BMW S1000XR + 460€ BMW R1200RT + 460€ BMW K1600GT + 765€


