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

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!

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

www.IMTBike.com

Início/Fim  Barcelona Distância total  2.777 km / 1.725 milhas
Duração total 15 dias Dias de Condução 13
Dias de descanso 2 Parque Natural Orosei, Ajaccio Pequenos-almoços 14 incluídos
Jantares 11 incluídos Distância diária 250-350 kms / 160-220 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 em Moto Sardenha & Córsega

Preços do Tour em Moto Sardenha & Córsega
Piloto*: +5.945 € Passageiro: +4.395 € Quarto individual: +1.260 €

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

BMW F750GS + 350 € BMW F850GS + 530 € BMW F800GT/F900XR + 530 €
BMW R1250GS + 755 € BMW R1250RS + 755 € BMW R1250GS ADV + 910 €
BMW S1000XR + 910 € BMW R1250RT + 910 € BMW K1600GT + 1.315 €

Sep. 28 — Oct. 12, 2023 | Sep. 25 — Oct. 09, 2024


