
Tour em Moto Pirinéus de Costa a Costa
De Barcelona até San Sebastián
Espanha | Andorra | França

Se você é do tipo que gostaria de passar 10 dias inesquecíveis, intensos e emocionantes em cima de uma 
moto, este é o tour para você! Nesta rota, cuidadosamente planeada pelos nossos especializados guias locais, 
estão algumas das mais famosas estradas de motociclismo do mundo, bem como muitas seções menos 
conhecidas, que certamente irão surpreendê-lo. A combinação excecional de estradas magníficas com asfalto 
perfeito, curvas intoxicantes, paisagens de montanha e costeiras tiradas diretamente dos seus sonhos mais 
selvagens, fazem deste tour um banquete requintado para verdadeiros motociclistas. O tour começa e acaba 
na atraente cidade cosmopolita de Barcelona, passa pela acidentada Costa Brava, os imponentes parques 
naturais nos Pirenéus, belas seções na França, incluindo passos de montanha famosos do Tour de France, 
uma visita a Pamplona e um dia de descanso na mais bela cidade do norte da Espanha, mundialmente 
famosa pela sua gastronomia, este passeio é um 10 de 10 em todos os sentidos. Você não vai querer perder!

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 2.211 km / 1.373 milhas
Duração total 12 dias Dias de Condução 10 dias
Días de descanso 1 em San Sebastián Pequenos-almoços 7 pequenos-almoços
Jantares 8 jantares Distância diária 250-350 km / 160-220 milhas
Noites de hotel 11 noites Temporada  Final de Primavera, Verão, Início de Outono
Destaques: Barcelona, Costa Brava, San Sebastián, Pamplona, 
passos de montanha usados na Volta a França em bicicleta 
(Tour de France), Costa a Costa do Mar Mediterrâneo ao Mar 
Cantábrico, as melhores estradas na Europa.

Alojamento: Hotéis de alta qualidade. Usamos principalmente 
Pousadas históricas e hotéis de 4 estrelas com um toque local. 
As Pousadas são Castelos, Fortalezas e Palácios convertidos em 
alojamentos de alta qualidade e “motorcycle friendly”.

Resumo do Tour em Moto Pirinéus de Costa a Costa

Preços do Tour em Moto Pirinéus de Costa a Costa
Piloto*: 4.725 € Passageiro: 3.450 € Quarto individual: 990 €

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

Jun. 20 — Jul. 01, 2023| Jul. 25 — Aug. 05, 2023

BMW F750GS + 270 € BMW F850GS + 425 € BMW F800GT/F900XR + 425 €
BMW R1250GS + 620 € BMW R1250RS + 620 € BMW R1250GS ADV + 750 €
BMW S1000XR + 750 € BMW R1250RT + 750 € BMW K1600GT + 1.120 €


