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SELF GUIDED - TOUR EM MOTO - Melhor Sul da Itália e Costa Amalfitana

Um passeio de moto inesquecível no sul da Itália, com uma incrível cozinha

mediterrânea e uma história emocionante. Branqueada pelo sol e banhada pelos

mares circundantes, esta é a mais antiga Itália, rica em história e arte, complexa e

contraditória, uma terra com alma.

A partir de

  2350,00 

Confira

  ROMA 

chegada

  ROMA 

Km / milhas

  1,388 

dias

  8 

Horas de condução por dia

  6-8 

Estradas turísticas

  80 

Estradas difíceis

  20 

Paisagem

  9 / 10 

História / Cultura

  8/10 

Detalhes

Um passeio de moto inesquecível no sul da Itália com uma incrível cozinha

mediterrânica e uma história emocionante. Branqueada pelo sol e banhada pelos

mares circundantes, esta é a mais antiga Itália, rica em história e arte, complexa e

contraditória, uma terra com alma. Partindo de Roma, a rota entra no coração dos

Apeninos italianos ao longo de estradas sinuosas, desertas e sinuosas que cortam

essas montanhas afiadas como navalhas, a "espinha dorsal" do sul da Itália. Pare

em Montecassino, cenário de uma das batalhas mais famosas da Segunda Guerra

Mundial e sede de uma das abadias mais famosas do mundo, antes de continuar

em direção a Basilicata. O New York Times define-o como "o mais secreto jardim

secreto da Itália, reverenciado por suas belas praias e cidades antigas, a ser

visitado antes que o mundo o descubra". Você vai visitar e pernoitar em Matera, a

cidade da "Sassi", Capital Europeia da Cultura 2019, Património Mundial da UNESCO,

uma reputação merecida devido a uma história difícil, mas ganhou graças à beleza

indiscutível do site. Você então continuará em uma paisagem não contaminada,

entre montanhas e povoados despovoados que seguem um ao outro ao longo do

caminho até a costa do Tirreno até chegar a Maratea, onde fica a imponente

estátua do Cristo Redentor, no topo de uma rocha para dominar um dos os trechos

mais espetaculares do Mar Tirreno. A partir daqui, ao longo de uma das mais belas
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estradas costeiras da Itália, você entrará no Parque Nacional de Cilento, a

verdadeira surpresa desta jornada, com a SS18, para dar paisagens selvagens,

curvas de tirar o fôlego, em um asfalto quase perfeito e com quase tráfego

inexistente, quanta beleza para um lugar que poucos conhecem, se preparam para

o extraordinário! Precisamos apenas de Positano, na Costa Amalfitana, para visitar.

Você também visitará as belas aldeias com vista para o mar e a antiga cidade de

Pompéia, antes de retornar a Roma, a "Cidade Eterna".

 

Dia 1: Bem-vindo a Roma!

Dia 2: de Roma a Cassino km257 / milhas 160

Destaques: altipiani di Arcinazzo, monti Simbruini, Montecassino

Dia 3: de Cassino a Matera km 318 / milhas 198

Destaques: ss90, le Murge, Gravina di Puglia

Dia 4: de Matera a Maratea km 268 / milhas 166

Destaques: ss7, Dolomiti Lucane, Accettura, Sinnica, Maratea

Dia 5: de Maratea a Positano km 270 / miles 168

Destaques: ss18, Parco Nazionale Cilento, Acciaroli, casei

Dia 6: Positano Loop Pompei km 117 / milhas 73

Destaques: Pompeia

Dia 7: de Positano a Roma km 359 / milhas 223

Destaques: penisola Sorrentina

Dia 8: boa sorte!

Destaques: Roma

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
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• 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

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

• acessórios para motocicletas (capacetes, roupas, luvas 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.

 

 Best Southern Italy and Amalfi Coast - Self Guided
8 days/7 nights (6 riding days)

Month suggested to
travel

March to October 

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

€ 2.350,00 € 600,00 € 1.700,00

2 BMW F850 GS – BMW F800GT – DUCATI
SCRAMBLER 800– BMW F900XR– MOTO GUZZI
V85TT

€ 2.550,00 € 600,00 € 1.700,00

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

€ 2.750,00 € 600,00 € 1.700,00

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

€ 2.800,00 € 600,00 € 1.700,00

5 DUCATI MULTISTRADA V4 - DUCATI DIAVEL € 2.900,00 € 600,00 € 1.700,00

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

€ 3.100,00 € 600,00 € 1.700,00
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