Tour em Moto O Melhor de Portugal
O Coração de Portugal

Portugal

Maio 8 — 19, 2021 | Outubro 17 — 28, 2021
A única forma de conhecer realmente Portugal é de moto e este país fantástico tem muito para
oferecer! A nossa tour “Best of Portugal” percorre tudo o que pode desejar ver num país tão bonito
e impressionante como a antiga Lusitânia Romana: As suas praias fantásticas, altos penhascos,
folclore, fado, uma gastronomia incrível, vinhos reconhecidos em todo o mundo, cidades com
séculos de história, e claro abundantes estradas com curvas perfeitas para motos.
Neste tour de 12 dias em Portugal, irá dormir em antigos palácios e renovados castelos em Lisboa,
Porto e Évora, à noite irá jantar especialidades Portuguesas como Bacalhau e Cataplana. Irá seguir o
serpenteado do rio Douro, através das vinhas usadas para produzir o vinho do Porto. Irá desfrutar
de tudo isto e muito mais num dos segredos mais bem guardados da Europa, Portugal!

Resumo do Tour em Moto O Melhor de Portugal
Início/Fim Lisboa
Duração total 12 dias

Distância total 2.387 km / 1.483 milhas
Dias de Condução 10 dias

Dias de descanso 1 em Porto

Pequenos-almoços 11 pequenos-almoços

Jantares 10 jantares
Noites de Hotel: 11 noites
Destaques: Cascais, Sintra, Lisboa, Porto,
Óbidos, Serra da Estrela, Algarve, Costa
Atlántica

Distância diária 250-350 km / 160-220 milhas
Temporada Outono, Primavera
Alojamento: Hotéis impressionantes. Primeira classe Pousadas e Paradors
históricas.
*Todos os alojamentos IMTBIKE são escolhidos a dedo por sua qualidade
de serviço, o charme local e locais estratégicos.

Preços do Tour em Moto O Melhor de Portugal
Piloto*:

4.100 €

Passageiro:

3.300 €

Quarto individual:

560 €

BMW F800GT
BMW R1250GS ADV
BMW K1600GT

+ 325 €
+ 650 €
+ 1.020 €

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

Upgrade de Moto:
BMW F750GS
BMW R1250GS
BMW S1000XR

tours@IMTBIKE.com

+ 170 € BMW F850GS
+ 520 € BMW R1250RS
+ 650 € BMW R1250RT

+ 325 €
+ 520 €
+ 650 €
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