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TOUR EM MOTOS “Sonho pela Itália”

Venha descobrir as melhores atrações turísticas da Itália, uma cidade de arte,

cozinha regional e mercados locais. Um passeio de sonho: passagens alpinas, Lago

de Garda e Veneza ao longo do rio Po até Cinque Terre. Você também visitará:

Lucca, Pisa, Florença, Siena e a região de Chianti. Finalmente, passaremos por San

Gimignano e Volterra para Roma, a cidade eterna.

A partir de

  5400,00 

Confira

  Milão 

chegada

  Roma 

habilidade

  Médio 

Km / milhas

  2,106 

dias

  14 

Horas de condução por dia

  6 - 8 

Número. participantes mínimos

  8 

Estradas turísticas

  80 

Estradas difíceis

  20 

Paisagem

  9 / 10 

História / Cultura

  9.5 / 10 

Detalhes

TOUR DE MOTOS “SONHO PELA ITÁLIA”

T.1 Motorcycle Tour Dream Across Italy - Top highlights
2106 km/1253 miles - 14 days/13 nights

13-26 may 2019 

MOTORCYCLE CATEGORY Sharing room riding
solo

Single room
supplement

Passenger
supplement

1 BMW G650GS – BMW F700GS – BMW F800R
MOTO GUZZI V7

€ 5.400,00 € 800,00 € 3.450,00

2 BMW F800 GS – BMW F800GT – DUCATI
SCRAMBLER 800 

€ 5.550,00 € 800,00 € 3.450,00

3 BMW R1200GS – BMW NINET – BMW R1200R -
BMW R1200RS – DUCATI MONSTER 797  -

€ 5.750,00 € 800,00 € 3.450,00
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DUCATI HYPERSTRADA 939 - DUCATI
MULTISTRADA 950 – DUCATI SUPERSPORT

4 BMW R1200GS ADV - BMW R1200RT – BMW
S1000XR – DUCATI MONSTER 1200

€ 5.950,00 € 800,00 € 3.450,00

5 DUCATI MULTISTRADA 1260 - DUCATI DIAVEL € 6.050,00 € 800,00 € 3.450,00

6 BMW K1600 GLT - HARLEY-DAVIDSON MODELS:
ELECTRA GLIDE - STREET GLIDE

€ 6.200,00 € 800,00 € 3.450,00

Se você é apaixonado por motos e quer descobrir as mais belas atrações turísticas

da Itália: as principais cidades de arte, as melhores estradas cênicas, desfrutar de

pratos gourmet com características regionais, visitar mercados locais para

descobrir um lado da Itália raramente visto pelos turistas. .. e tudo possivelmente

em uma única viagem? Bem, este tour foi feito para você! Em suma: uma "viagem

dos sonhos". Começa com alguns passos alpinos e lagos de montanha, incluindo o

Lago de Garda, para chegar à romântica cidade de Veneza. Depois de parar na

cidade da lagoa, continue em direção aos deltas dos rios italianos mais

importantes, depois ao longo da margem do rio Po', na direção de Cinque Terre,

parando na cidade medieval de Mântua. A visita às pequenas aldeias da costa da

Ligúria que fazem parte do Patrimônio Mundial da UNESCO será inesquecível, então

entraremos na Toscana, onde visitaremos as famosas cavernas de Carrara,

atravessando o impermeável Parque Regional dos Alpes Apuanos. Dirigiremos pelas

mais belas estradas da Toscana parando nas maravilhosas cidades de arte: Lucca,

Pisa, Florença, Siena e as aldeias de Chianti vão deixá-lo sem palavras. E quanto a

San Gimignano e Volterra? De lá, seguiremos para o leste, em direção à "espinha

dorsal" da Itália, os Apeninos, ao longo da bela paisagem de Creta Senesi, antes de

nos deixarmos encantar pela cidade medieval de Assis. A última etapa nos levará

ao longo das mais belas estradas consulares da Itália central, que foram ótimas e

contribuíram para a afirmação do Império Romano. E para alcançar o objetivo

desta excursão, terminaremos na única e inesquecível Cidade Eterna, Roma!

Dia 1: Chegada em Milão

Bem vindo à Milão! Tente chegar com alguns dias de antecedência para explorar

esta bela cidade, a capital do design e da moda, antes de sair de moto em direção

à Roma! Estando no hotel, você terá algum tempo livre para relaxar ou fazer

algumas visitas antes do briefing de segurança. Após o briefing, desfrutaremos de

um jantar de boas-vindas em um tradicional restaurante italiano (culinária regional

da Lombardia).

Dia 2: de Milão à Riva del Garda 260 km / milhas 162

Pronto para estas 2 semanas de paraíso de motos na Itália. Saindo de Milão,

seguiremos para o leste, um pequeno trecho de autoestrada para Sarnico, para

seguir a parte mais espetacular do Lago D'Iseo, a margem oeste. Mudaremos então
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a rota para permitir-nos passar pela subida do espetacular passe Presolana, muito

conhecido por motociclistas locais, antes de atacar as imponentes montanhas do

Parque Nacional de Adamello Brenta, através de algumas passagens de montanha,

o Domini Croce em um cenário de tirar o fôlego. Então, uma vez no vale,

passaremos nossa primeira noite nas margens do Lago de Garda.

Destaques ao longo do caminho: Lago Iseo, passe de Presolana, Croce Domini, lago

Ledro

Dia 3: de Riva del Garda a Veneza 253 km / milhas 158

O Destino do dia é Veneza, e onde ficaremos até o dia seguinte e que em si já seria

suficiente, mas se não, então nós também incluímos um dia de passeio em moto,

contornando a parte sul das Dolomitas, atravessando as colinas Hills, para chegar

ao destino por canais pitorescos e a parte meridional da lagoa veneziana, assim o

dia vai se transformar em algo extraordinário!

Destaques ao longo do caminho: Col di Castion, Passo Fugazze, colinas Euganei,

baía de Chioggia

Dia 4: Veneza, resto km 0 / milhas 0

Veneza está situada em mais de 100 pequenas ilhas dentro de uma lagoa no Mar

Adriático. Por seu passado glorioso, Veneza é conhecida por vários nomes, todos

redundantes e absolutamente merecidos, como a Serenissima, a Dominante e a

Rainha do Adriático. Paror suas características urbanas e seu património artístico,

Veneza é universalmente considerada uma das mais belas cidades do mundo e,

juntamente com sua lagoa entre os sítios do Patrimônio Mundial italiano pela

UNESCO. Nesta cidade não há estradas, mas canais, incluindo o famoso Canal

Grande, ladeado por palácios renascentistas e góticos. Não perca a visita à Piazza

San Marco, onde se ergue a maravilhosa Basílica, e a torre sineira, de onde se pode

admirar o esplêndido panorama sobre os telhados vermelhos da cidade.

Destaques ao longo do caminho: Veneza

Dia 5: de Veneza a Mantova, 254 km / milhas 159

Abandonamos a Serenissima Repubblica, observando-a do mar, enquanto um

barco nos leva à ilha de Lido. A estrada Murazzi é certamente a maneira mais

marcante e original de deixar esta cidade incrível, onde as ruas são canais, e o

asfalto é incrivelmente substituído pela água. Com dois barcos podemos chegar

em breve no porto de Chioggia, hoje o nosso itinerário terá como denominador a

água, das estradas circundadas por canais, diques e ilhotas, chegaremos ao Adige

e ao rio Po! Uma jornada lenta e paciente, para pessoas curiosas, um roteiro

labiríntico entre ruas pequenas, freqüentado por ciclistas e pouquíssimos veículos

motorizados. A chegada do dia está marcada em Mântua, uma das muitas cidades

bonitas da Itália, cercada por 3 lagos artificiais. É conhecido pela arquitetura
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renascentista dos edifícios erguidos pelos Gonzagas, entre os quais se destaca o

Palazzo Ducale.

Destaques ao longo do caminho: estrada Murazzi, delta dell'Adige, aterro do rio Po

Dia 6: de Mântua para Portovenere (Cinque Terre), k        m 234 / milhas 146

Outro dia de surpresas, o Po, com seus 652 kilometros, é, sem dúvida, o maior rio

inteiramente no território italiano, e vamos continuar a segui-lo ao longo da

margem direita através de aldeias pitorescas, para depois virar-se para Parma e

tomar a SS62, o passo della Cisa, uma das rotas mais espetaculares dos Apeninos

da Ligúria. A Pontremoli, não vamos perder nada, vamos nos aproximar de Cinque

Terre em estradas panorâmicas e descampadas, estreitas, mas tão estreitas que o

tráfego de automóveis é inexistente, até voltarmos a SS1 Aurelia, que vai levar até o

Cinque Terre.

Destaques ao longo do caminho: banco do Po, passo della Cisa

Dia 7: Portovenere (Cinque Terre), km 0 / milhas 0

O Cinque Terre é um dos pontos chave desta viagem. Formadas por antigas vilas

de pescadores, elas estão localizadas ao longo de um dos trechos mais irregulares

e pitorescos da costa italiana. Cada uma dessas aldeias é caracterizada por casas

coloridas e vinhedos agarrados aos terraços íngremes construídos na costa. Os

portos estão cheios de barcos de pesca e em restaurantes típicos você pode

experimentar as especialidades de frutos do mar, bem como o famoso condimento

da Ligúria: o pesto. O Sentiero Azzurro e uma estrada de ferro ousada, além de

passeios de barco, são alternativas muito válidas para conhecer e desfrutar deste

verdadeiro canto do paraíso.

Destaques ao longo do caminho: Cinque Terre

Dia 8: Portovenere - Florença, km 243 / milhas 151

Hoje o destino do dia será Florença. Honestamente, mesmo nós que planejamos a

rota, ficamos impressionados com quantas belezas podem ser agrupadas em uma

única experiência! Enquanto isso, tentamos combinar estradas que fazem jus a

beleza deste cenário. Condução ao longo de todo o Golfo de La Spezia, seguindo a

costa, o tráfego permitindo até a chegada em Marina di Massa, onde vamos

desviar para dentro seguindo a SP13, que corta o Parque dos Alpes Apuanos

Regional, desafiando estradas íngremes mas espetaculares. Depois, o Parque

Regional dos Altos Apeninos de Modenese nos aguarda, passando por Abetone e

mergulhando em Pistoia, onde vamos acelerar a viagem para Florença.

Destaques ao longo do caminho: o Golfo de La Spezia, a Riviera de Viareggio, o

Parque Regional Alpi Apuane, o Parque Regional dos Altos Apeninos Modeneses,

Abetone.
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Dia 9: Florença, Pisa Loop km 184 / milhas 115

De manhã sairemos de Florença tentando não ficar parados no congestionamento

do Arno. Ruas secundárias, algumas curvas, para chegar a Lucca, a primeira pérola

do dia, cercada por suas paredes intactas. No entanto, a parada rainha de hoje

pertence a Pisa e sua encantadora Piazza dei Miracoli, considerada Patrimônio

Mundial pela UNESCO há cerca de 25 anos e dominada pela famosa Torre Inclinada

que faz parte da Catedral e que na verdade representa a torre do sino . A última

parte do dia para permitir-se algum tempo em Florença, será percorrida em uma

estrada rápida, o que nos permitirá entrar na cidade da arte no início da tarde, para

dedicar um pouco mais de atenção à capital da Toscana.

Destaques ao longo do caminho: Lucca, Piazza dei Miracoli-Pisa, Livorno

Dia 10: Florença - Siena km 212 / milhas 132

Para ir para o sul e depois para Siena, existem várias possibilidades fascinantes:

para nós o que você mais gosta é, sem dúvida, o caminho que passa de

Vallombrosa, na província de mesmo nome, uma estrada esquecer que está

perdido em uma floresta antiga misteriosa, onde até os raios do sol dificilmente

conseguem penetrar. Alguns quilômetros e as colinas de Chianti se abrem para a

vista em todo o seu esplendor, que vista! Andando na paisagem verde da Toscana,

chegaremos a San Gimignano: pequena pérola e testemunho visual daqueles que

eram aldeias medievais, pontos de passagem nas ruas principais, um em toda a

Via Francigena. As casas da torre, as muralhas de Muraria, o palácio Cívico e o

museu, darão a você uma imagem bastante clara do que uma vila poderia ser em

1300 na Itália. Continue em direção a Volterra, uma vila medieval verdadeiramente

única. A chegada acontecerá ao pilotar duas estátuas, 68 e 2, asfalto perfeito,

curvas e vistas, nem vamos perceber que já estamos em Siena.

Destaques: Vallombrosa, Chianti, San Gimignano, floresta de Volterra.

Dia 11: Siena, resto km 0 / milhas 0

Siena, destaca-se pelos seus edifícios de tijolos medievais. Muito famosa pela Piazza

del Campo, com a sua característica em forma de leque, abriga o Palazzo Pubblico,

uma prefeitura em estilo gótico e a Torre del Mangia, uma esbelta torre do século

XIV de cujas ameias brancas você pode desfrutar de uma vista maravilhosa.

Dividido em dezessete bairros históricos, onde o paroquialismo explode

especialmente durante o período do Palio, espalhados pela praça. Uma cidade

para descobrir com bastante calma.

Destaques: Siena

Dia 12: Siena - Assis km 242 / milhas 152
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Senesi Creta é um território singular, uma ilha, mas sem mar: disruptivo mas sem

comprometer, e onde o sol é a pino, o vento sopra sem impedimentos, a luz é

cegueira e a visão varre impiedosamente em todos os lugares, perseguindo uma

distante linha do horizonte admirável, "a tirania dos horizontes", como descreve em

seu site oficial. O início do dia não pode ser mais brilhante, o final é uma seqüência

imperdoável de estradas cênicas.

Destaques: Senesi Creta, Asciano, Pienza, Città della Pieve, SS71, SS79, SS317

Dia 13: Assis - Roma km 225 / milhas 140

Estamos no final, o último dia de condução, e não há fim mais digno para fechar o

Tour que a "Cidade Eterna", Roma. Enquanto isso, nos direcionaremos de maneira

nada usual, como praticamente ninguém faz, a beira de estradas estreita, solitárias

e deslumbrantes. Uma vez na região de Marche, chegaremos à capital, dirigindo em

algumas das estradas mais bonitas da Itália central.

Destaques: Valnerina, Cachoeira Marmore, ss3

Dia 14: Adeus!

Destaques: Roma

Dizemos adeus depois do café da manhã de hoje, esperando que você tenha

aproveitado seu passeio de moto pelos destinos mais bonitos da Itália. Se você

quiser, pode passar mais alguns dias e explorar a bela cidade de Roma. Obrigado,

até a próxima excursão de motocicleta com a HP Official Travel Tour!
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