
Tour em Moto Marrocos Mágico
Montanhas, Oasis & Casbahs
Espanha | Marrocos 

Marrocos é mágico! Marrocos é muito amigável para os turistas e tem paisagens que mudam a cada 
esquina e que variam desde colinas verdes e montanhas com neve no seu pico até às misteriosas 
dunas de areia vermelha do deserto do Sahara. Neste tour você vai visitar a maior Medina do mundo, 
conhecer casbahs, ver oásis e ter oportunidades para comprar tapetes feitos à mão, beber chá de 
menta e andar de camelo nas dunas de areia do Sahara ao pôr-do-sol! Você vai saborear pratos 
suculentos como o cuscuz e o tagine. Durante os dias do tour vai-se ver a sorrir conforme faz o 
seu caminho através de curvas largas, suaves e serpenteando ao redor dos passos de montanha em 
estradas pavimentadas com excelente manutenção. Marrocos é realmente mágico!

Início/Fim  Málaga Distância total  2.716 km / 1.687 milhas
Duração total 15 dias Dias de Condução 13 dias
Dias de descanso  3 em Fez, Erfoud y Marrakech Pequenos-almoços 14 pequenos-almoços
Jantares 11 jantares Distância diária 250-350 kms / 160-220 milhas
Noites de hotel 14 noites Temporada  Primavera, Outono, Inverno
Destaques: Chefchouaen - vila azul nas Montanhas do 
Rif, tour à Medina de Fez, dunas de areia de Erg Chebbi, 
praça Djemaa el Fna em Marrakech.

Alojamento: Hotéis de alta qualidade com 4-5 estrelas e 
algumas Riads Marroquinas. As Riads são antigos palácios 
Marroquinos convertidos em pequenos e exóticos hotéis 
de primeira-classe.

Resumo do Tour em Moto Marrocos Mágico

Preços do Tour em Moto Marrocos Mágico
Piloto*: 5.110 € Passageiro: 3.430 € Quarto individual: 770 €

Upgrade de Moto

Tel (USA) (412) 468-2453

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

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

www.IMTBike.com

BMW F750GS + 220 € BMW F850GS + 400 € BMW F800GT + 400 €
BMW R1250GS + 625 € BMW R1250RS + 625 € BMW R1250GS ADV + 780 €
BMW S1000XR + 780 € BMW R1250RT + 780 € BMW K1600GT + 1.185 €

Fevereiro 12 — 26, 2022 | Novembro 5 — 19, 2022


