
Tour em Moto Sardenha Serpenteante
O verdadeiro Nirvana motociclista
Espanha | Itália 

Upgrade de Moto

Tel (USA) (412) 468-2453

Junte-se a nós e desfrute do último reduto na Europa onde se pratica a essência do motociclismo, 
a indomável ilha de Sardenha. Oito dias do mais puro motociclismo, traçando curvas sem fim 
numas estradas que parecem ter sido desenhadas para os amantes da moto. Um asfalto impecável, 
montanhas agrestes e praticamente inabitadas, onde quase não há tráfego e carros ou camiões. Ali, 
uma cuidadosa selecção das melhores estradas vão nos levar aos recantos mais extraordinários 
da ilha, destacando aquelas zonas que permitem desfrutar melhor da nossa paixão. Desde o 
coração do agreste Natural del Gennargentu e do Golfo de Orosei, até às águas cristalinas da Costa 
Esmeralda, esta rota não o deixará indiferente e conseguira que se sinta para sempre apaixonado 
pela ilha de Sardenha.

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

www.IMTBike.com

Início/Fim  Barcelona Distância total  1.705 km / 1.059 milhas
Duração total 11 dias Dias de Condução 9
Dias de descanso   1 Parque Natural Gannargentu Pequenos-almoços 9 incluídos
Jantares 9 incluídos Distância diária 250-350 kms / 160-220 milhas
Noites de hotel 10 noites Temporada  Primavera, Outono
Destaques: Barcelona, cruzeiro pelo Mediterrâneo, Parque 
Nacional de Gennargentu, Costa Esmeralda e Golfo di Orosei. 
Algumas das melhores estradas para moto do mundo!

Alojamento: Hotéis de 4 estrelas de alta qualidade 
especialmente selecionados e alguns pequenos 
hotéis de charme estrategicamente situados.

Resumo do Tour em Moto Sardenha Serpenteante

Preços do Tour em Moto Sardenha Serpenteante
Piloto*: 4.280 € Passageiro: +3.150  € Quarto individual: +900 €

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

BMW F750GS + 210 € BMW F850GS + 370 € BMW F800GT/F900XR + 370 € 
BMW R1250GS + 525 € BMW R1250RS + 525 € BMW R1250GS ADV + 630 €
BMW S1000XR + 630 € BMW R1250RT + 630 € BMW K1600GT + 910 €
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