
Tour O Verdejante Norte de Espanha
Passos do Caminho de Santiago
Espanha

Este tour inicia-se em Santiago de Compostela, uma cidade galega famosa pela peregrinação do 
Caminho de Santiago. Galiza é famosa por suas montanhas verdejantes e a sua costa rica em marisco. 
Você vai percorrer as províncias de Astúrias, Cantábria e País Basco e experimentar a mistura perfeita 
da costa rochosa do norte da Espanha com as majestosas Montanhas dos Picos da Europa. Duas noites 
na elegante San Sebastián vão-lhe dar tempo para desfrutar de alguns pintxos e Txakoli (tapas bascas 
e vinho branco) e de relaxar na Praia de La Concha. Depois é tempo para percorrer mais estradas de 
montanha, enquanto nos dirigimos para Oviedo e depois voltamos para o Oceano Atlântico e Las Rias 
Baixas. O último dia de condução será espetacular, serpentearemos a costa ao longo das falésias e da 
rebentação de volta até Santiago. Marque esta na sua lista como uma das maiores aventuras de moto 
que você vai ter!

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

www.IMTBike.com

Upgrade de Moto:

Início/Fim  Santiago de Compostela Distância total  3.008 km / 1.869 milhas
Duração total 14 dias Dias de Condução 12 dias
Dias de descanso  2 em San Sebastián e Oviedo Pequenos-almoços 13 Pequenos-almoços
Jantares 11 Jantares Distância diária 250-350 km / 160-220 milhas
Noites de hotel 13 noites Temporada  Início de Verão
Destaques: Santiago de Compostela, a costa Cantábrica, 
as Montanhas dos Picos da Europa, San Sebastián, 
Oviedo. Ficamos em alguns dos melhores hotéis Parador 
de 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*: 5395 € Passageiro: 4150 € Quarto individual: 930 €

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

BMW F750GS + 200 € BMW F850GS + 355€ BMW F800GT + 355€
BMW R1250GS + 565 € BMW R1250RS + 565€ BMW R1250GS ADV + 710€
BMW S1000XR + 710€ BMW R1250RT + 710 € BMW K1600GT + 1115€

June 06 —  19, 2020


