
Tour em Moto Essência de Portugal
Alma e Tradição
Portugal 

Este tour único é o jeito perfeito de conhecer todos os encantos secretos que Portugal tem para 
oferecer. Sete dias em uma moto pelo centro de Portugal vai te dar tempo suficiente para curtir 
as tradições desse povo hospitaleiro, desde a fascinante música do Fado até a deliciosa culinária 
portuguesa e seus excelentes vinhos.

As montanhas do centro de Portugal tem algumas das melhores estradas com curvas de toda a 
Europa. Essas estradas serpentinas, que quase não tem tráfego e com um asfalto incrível, farão 
você sorrir dia após dia. Adicione a esse cenário as vistas deslumbrantes em cada curva, e você 
vai entender o que é o autêntico prazer de estar em uma moto. Partindo da costa do Estoril e dos 
vinhedos charmosos na margem do rio Douro; para cidades únicas e fascinantes como Lisboa e 
Porto, este passeio vai te deixar com um gosto de quero mais na boca!

Início/Fim  Lisboa Distância total  1.615 km / 1.003 milhas
Duração total 9 dias Dias de Condução 7 dias
Dias de descanso  1 em Porto Pequenos-almoços 8 Pequenos-almoços
Jantares 7 jantares Distância diária 250-350 km / 160-220 milhas
Noites de Hotel: 8 noites Temporada  Outono, Primavera
Destacado: Cascáis, Sintra, Lisboa, Porto, Óbidos, Serra 
da Estrela, Costa Atlántica

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.

Resumo do Tour em Moto Essência de Portugal

Outubro 15 — 23, 2022

Preços do Tour em Moto Essência de Portugal
Piloto*: 3.225 € Passageiro: 2.390 € Quarto individual 720 €

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

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

www.IMTBike.com

BMW F750GS + 110 € BMW F850GS + 250 € BMW F800GT + 250 €
BMW R1250GS + 370 € BMW R1250RS + 370 € BMW R1250GS ADV + 460 €
BMW S1000XR + 460 € BMW R1250RT + 460 € BMW K1600GT + 765 €


