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SELF GUIDED - tour das maravilhosas Dolomitas

As Dolomitas, as montanhas por excelência, caracterizadas por um branco rosado,

que assume diferentes cores dependendo da hora do dia, são o destino desta

viagem autônoma. Uma experiência para a caça contínua de alpinas passa muitos

destes famosos, outros um pouco menos, atravessando alguns dos mais belos e

sugestivos contextos naturais, reconhecidos como Património Mundial pela

UNESCO.

A partir de

  1900,00 

Confira

  Milão 

chegada

  Milão 

habilidade

  Médio / Difícil 

Km / milhas

  1,298 

dias

  7 

Horas de condução por dia

  6-8 

Estradas turísticas

  40 

Estradas difíceis

  60 

Paisagem

  9/10 

História / Cultura

  8/10 

Detalhes

SELF GUIDED - tour das maravilhosas Dolomitas

As Dolomitas, as montanhas por excelência, caracterizadas por um branco rosado,

que assume diferentes cores dependendo da hora do dia, são o destino desta

viagem autônoma. Uma experiência para a caça contínua de alpinas passa muitos

destes famosos, outros um pouco menos, atravessando alguns dos mais belos e

sugestivos contextos naturais, reconhecidos como Património Mundial pela

UNESCO. Um itinerário de poucos dias onde o gosto e a alegria de andar de moto

tornam-se uma necessidade diária e satisfatória, que apenas parcialmente, ainda

que de uma forma um pouco impressa, pode ser atenuada pela natureza

espetacular das paisagens. É possível estender a experiência com mais alguns dias

disponíveis: um para uma das estradas mais amenas da Europa, o Stelvio Pass, ao

qual você será obrigado a incluir o Gavia Pass, nosso favorito; o outro para um

circuito panorâmico do Lago de Garda, um dos destinos turísticos mais populares,

cercado por montanhas íngremes.
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Dia 1: Chegada em Milão

Dia 2: de Milano a Merano 334 km / milhas 208

Destaques: Passo san Marco, Aprica, Tonale Birerria Forst

Dia 3: de Merano a Cortina km 214 / milhas 133

Destaques: Passo di Monte Giovo, Passo Croce de Comelico, Auronzo di Cadore, 3

cime di Lavaredo

Dia 4: de Cortina a Canazei km 209 / milhas 130

Destaques: Passo Cibiana, passo Giau, 4 Passos Dolomitici, Marmolada con il passo

Fedaia

Dia 5: de Canazei a Riva del Garda km 254 / milhas 158

Destaques: passo Costalunga, lago di Carezza, passo Manghen, monte Bondone

Dia 6: de Riva del Garda a Milano km 260 / milhas 161

Destaques: lago di Ledro, passo cristo domini, passo presolana, lago d'Iseo

Dia 7: Buon Viaggio

Destaques: Milano

Termos e Condições

Incluído no preço de uma visita auto-guiada:

• Todos os pernoites (belos hotéis com um toque regional) durante todo o passeio

com café da manhã

• Nova moto modelo totalmente equipada com 3 cases

• Um GPS Garmin, pré-carregado com as rotas diárias, pontos de interesse e

highlinghts

• Mapas Michelin destacados com a rota

• Bem-vindo ao briefing dos especialistas da HP MOTORRAD TRAVEL para conhecer

todos os aspectos da sua turnê

• Roadbook HP MOTORRAD TRAVEL com dicas de segurança, rota, informações

turísticas / atrações, hotéis reservados e lista de restaurantes recomendados

• Seguro de motocicleta de cobertura total

• Assistência telefônica 24 horas da HP MOTORRAD TRAVEL caso você tenha alguma

dúvida

• Assistência 24/7 HP MOTORRAD RENTAL Roadside

• belo gadget HP MOTORRAD TRAVEL

Serviços não incluídos:

• todos os serviços não mencionados como: passagem aérea, almoços,

combustível, bebidas, pedágios, gastos pessoais e gorjetas;

Serviços Opcionais:

•    De transporte do aeroporto;

• serviços adicionais antes ou depois do passeio, mediante solicitação (por

HP Motorrad srl Página 3/7



SELF GUIDED - tour das maravilhosas Dolomitas

exemplo, pernoites extras, outros passeios na Itália, etc.);

• acessórios para motocicletas (capacetes, roupas, etc.)

• assistência de seguro de viagem (Centro de Operações 24 horas 24 e despesas

médicas) para estrangeiros que viajam na Itália e nos países do Espaço Schengen.

A política também é válida para obter um visto para entrar na Itália.

• seguro de cancelamento de viagem;

• redução dedutível opcional no seguro de motocicleta incluído.

 Ride the Wonderful Dolomites – Self Guided
7 days/ 6 nights (5 riding days)

Month suggested to
travel

June to September

MOTORCYCLE CATEGORY Sharing double room
riding solo/Prices from

Single room supplement/
Prices from

Passenger
supplement/Prices from

1 BMW F750GS – BMW F900R
MOTO GUZZI V7

€ 1.900,00 € 500,00 € 1.470,00

2 BMW F850 GS – GUZZI V85TT – DUCATI
SCRAMBLER 800 – BMW F900XR

€ 2.150,00 € 500,00 € 1.470,00

3 BMW R1250GS – BMW NINET – BMW R1250R -
BMW R1250RS – DUCATI MONSTER 797  -
DUCATI HYPERMOTARD 950 - DUCATI
MULTISTRADA 950/ V2 – DUCATI SUPERSPORT

€ 2.300,00 € 500,00 € 1.470,00

4 BMW R1200/1250GS ADV - BMW R1200/1250RT –
BMW S1000XR – DUCATI MONSTER 1200

€ 2.400,00 € 500,00 € 1.470,00

5 DUCATI MULTISTRADA V4 - DUCATI DIAVEL € 2.450,00 € 500,00 € 1.470,00
6 BMW K1600 GLT - HARLEY-DAVIDSON MODELS:

ELECTRA GLIDE - STREET GLIDE
€ 2.650,00 € 500,00 € 1.470,00
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