
Aventura em Marrocos
A Essência de Marrocos
Espanha | Marrocos

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

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

Duração total 10 dias Dias de Condução 9

Dias de descanso  Erfoud, Fez Pequenos-almoços 9 incluídos

Jantares 7 incluídos Distância diária 250-350 kms / 160-220 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 F700GS, só piloto e quartos partilhados

Mar. 10 — 19, 2018 | Oct. 06 — 15, 2018  | Mar. 09 — 18, 2019 | Oct. 05 — 14, 2019

BMW F700GS + 0 € BMW F800GS + 275€ BMW F800GT + 275€

BMW R1200GS LC + 420€ BMW R1200R + 420€ BMW R1200GS ADV + 500€

BMW S1000XR + 500€ BMW R1200RT + 500€ BMW K1600GT + 875€


