
Tour 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!

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

www.IMTBike.com

Upgrade de Moto:

Início/Fim  Madrid Distância total  1.743 km / 1.083 milhas
Duração total 9 dias Dias de Condução 7 dias
Dias de descanso   1 em Toledo Pequenos-almoços 8 incluídos
Jantares 7 incluídos Distância diária 250-350 km / 160-220 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*: 3025 € Passageiro: 2300 € Quarto individual: 440 €

* O preço base de cada tour é baseado na BMW G310R, só piloto e quartos partilhados

BMW F750GS + 110 € BMW F850GS + 250 € BMW F800GT + 250€
BMW R1250GS + 370 € BMW R1250RS + 370€ BMW R1250GS ADV + 460€
BMW S1000XR + 460€ BMW R1250RT + 460 € BMW K1600GT + 765€
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