
Tour em Moto Turquia Antiga
De moto através da história classica

Faça uma extraordinária viagem de moto pela Turquia. Irá percorrer 
paisagens tão diversas como os Montes Tauro ou a vulcânica Capadócia. 
Também visitará cidades cheias de história como Istambul, Éfeso e Bodrum. 
Neste percurso em moto pela Turquia, enquanto passa por estradas cheias de curvas, 
terá tempo para descobrir a beleza das aldeias de montanha, das antigas ruínas Greco-
Romanas e das águas cristalinas dos mares de Mármara, Egeu e Mediterrâneo. Os dias 
de sol, temperados e luminosos são a regra nestas terras e criam um clima agradável 
que se complementa com uma gastronomia rica e saborosa. Os simpáticos habitantes 
locais irão acolhê-lo de braços abertos e partilhar os segredos da sua terra e cultura. 
Marque esta viagem de moto pela Turquia no seu calendário como uma data a não perder!

Início/Fim  Istambul Distância total  2,250 km  / 1,400 milhas
Duração total 14 dias Dias de Condução 10 dias 
Dias de descanso 3 Istambul, 1 Sirince (Éfeso), 1 Ügrüp 
(Capadócia)

Pequenos-almoços 13 incluídos

Jantares 10 incluídos Distância diária 190 - 320 km / 125 - 200 milhas
Noites de Hotel 13 noites Temporada  Primavera
Destaques: Istambul, a costa do mar Egeu, as cidades antigas de 
Troia e Ephesus, a cidade-resort de Bodrum, a costa mediterrânea, 
os Montes Tauro, a fantástica região vulcânica da Capadócia com 
um voo opcional de balão, e comida fantástica!

Alojamento: Hotéis de classe alta de 4 e 5 estrelas, 
além de hotéis boutique com muito charme local.

Resumo do Tour em Moto Turquia Antiga

Maio 15 — 28, 2021

Preços do Tour em Moto Turquia Antiga

Tours@IMTBIKE.com
Tel (USA) (412) 468-2453

* O preço base de cada tour é baseado na BMW F750GS, só piloto e quartos partilhados.

Tel (España) (+34) 91 633 72 22

BMW F850GS: 530 € BMW R1250GS: 840 €

www.IMTBike.com

Piloto*: 5785 € Passageiro: 4095 € Quarto individual: 1050 €

Upgrade de Moto


