
Portugal & Sul de Espanha
Tesouros Escondidos do Sul
Espanha | Portugal 

Faça uma viagem extraordinária para o verdadeiro Sul da Europa. Percorra Espanha e Portugal através 
das regiões da Andaluzia e do Algarve. Você irá visitar cidades encantadoras cheias de história e 
experimentar o inesquecível encanto do sul de Málaga, Ronda e Évora. Também terá ter dias de descanso 
em Sevilha, Granada e Lisboa, três cidades incríveis que são um festival para os sentidos. Percorra 
estradas perfeitas e deixe-se levar pela beleza natural de cadeias de montanhas perdidas, das pequenas 
aldeias brancas e pelo azul intenso do Mediterrâneo e do Atlântico. Dias quentes e ensolarados são a 
norma nesta partes do globo e o clima perfeito é complementado por uma gastronomia incrível, as 
mundialmente famosas “tapas” e inesquecíveis pratos regionais. Por último, mas certamente não menos 
importante, são os simpáticos moradores que vão recebê-lo de braços abertos e partilhar os segredos 
das suas terras e da sua cultura. Marque no seu calendário como uma aventura de moto a não perder!

Upgrade de Moto

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

www.IMTBike.com

Início/Fim  Málaga Distância total  2400 kms. / 1500 milhas

Duração total 15 dias Dias de Condução 13

Dias de descanso  Granada, Sevilha e Lisboa Pequenos-almoços 14 incluídos

Jantares 11 incluídos Distância diária 250-350 kms / 160-220 milhas

Noites de hotel 14 noites Temporada  Primavera, Outono, Inverno

Destaques: Costas do Mediterrâneo e Atlântico, Málaga, 
Granada, o Palácio de Alhambra, Aldeias Brancas, Ronda, 
Sevilha, Lisboa, Cascais, Sintra, o Algarve.

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

Preços
Piloto*: 4420 € Passageiro: 3520 € Quarto individual: 720 €

* O preço base de cada tour é baseado na BMW F700GS, só piloto e quartos partilhados

Feb. 25 — Mar. 11, 2018  | Oct. 21 — Nov. 8, 2018  
Feb. 24  —  Mar. 10, 2019  | Oct. 20—  Nov. 3, 2019

BMW F700GS + 0 € BMW F800GS + 400€ BMW F800GT + 400€

BMW R1200GS LC + 625€ BMW R1200R + 625€ BMW R1200GS ADV + 780€

BMW S1000XR + 780€ BMW R1200RT + 780€ BMW K1600GT + 1185€


