
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!

Sept. 01 — 08,  2018  |  Ago. 31 —  Sept. 07, 2019

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 Sallent Pequenos-almoços 7 incluídos

Jantares 6 incluídos Distância diária 250-350 kms / 160-220 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 F700GS, só piloto e quartos partilhados

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

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

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


