
Tour em Moto MotoGP Valência
MotoGP & Mar Mediterrâneo
Espanha

Upgrade de Moto

Tel (USA) (412) 468-2453 Tel (Spain) +34 91 633 72 22

O que você ganha quando se combina a última corrida de MotoGP da temporada com uma incrível 
rota de moto de Barcelona para Málaga? Emoção pura na sua moto! Saindo de Barcelona, este 
passeio vai percorrer em ziguezague entre montanhas e estradas costeiras lindas, seguindo o Mar 
Mediterrâneo em direção ao sul até chegar a Málaga, capital da Costa del Sol. Passaremos duas 
noites em Valência, onde a IMTBIKE reservou os melhores lugares da pista de corrida para você. 
Você vai sentir a atmosfera emocionante enquanto os fãs espanhóis aplaudem seus pilotos favoritos 
competindo nas curvas bem na sua frente. Este passeio não é só sobre motociclismo, você também 
vai desfrutar de hotéis incríveis ao longo do Mar Mediterrâneo e saborear a cozinha tradicional 
espanhola, como a paella e outros deliciosos pratos de frutos do mar. Esse tour é a prova de que de 
vez em quando é possível ter tudo! 

tours@IMTBike.com

www.IMTBike.com

Início/Fim Barcelona / Malaga Distância total  2.030 km / 1.260 milhas
Duração total 10 dias Dias de Condução 8 dias
Dias de descanso 1 Valência Pequenos-almoços 9 incluídos
Jantares 8 incluídos Distância diária 250-350 kms / 160-220 milhas
Noites de hotel 9 noites Temporada  Outono
Destaques: Barcelona, Valência, Alicante, Costa 
Mediterrânea, Sierra del Maestrazgo, Ribera del Ebro, 
Sierra de Alicante, Sierra de las Alpujarras, Desierto de 
Tabernas, Costa Tropical, Montes de Málaga, Málaga.

Alojamento: Hotéis de alta qualidade, alguns localizados 
em frente ao mar, outros em centros históricos ou em 
enclaves de montanha.

Resumo do Tour em Moto MotoGP Valência

Preços do Tour em Moto MotoGP Valência
Piloto*: 3720€ Passageiro: +2925€ Quarto individual: +810 €

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

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€

Datas pendentes


