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SELF GUIDED - TOUR EM MOTO - Sardenha, Sicília e Calábria, Sul da Itália e Costa Amalfitana

Sardenha e Sicília, as maiores ilhas do Mediterrâneo, um verdadeiro paraíso para os

motociclistas com uma cozinha fabulosa e praias espetaculares. A Calábria será a

surpresa deste passeio, uma região que está fortemente enfiada entre as águas do

mar Jónico e do Tirreno, na costa de Amalfi, com a visita ao sítio arqueológico de

Pompeia.

A partir de

  4000,00 

Confira

  ROMA 

chegada

  ROMA 

habilidade

  Fácil / Médio 

Km / milhas

  2,789 

dias

  13 

Horas de condução por dia

  6-8 

Estradas turísticas

  80 

Estradas difíceis

  20 

Paisagem

  9.5/10 

História / Cultura

  9/10 

Detalhes

SELF GUIDED - TOUR EM MOTO - Sardenha, Sicília e Calábria,

Sul da Itália e Costa Amalfitana

A Sardenha e a Sicília são as maiores ilhas do Mediterrâneo, um verdadeiro paraíso

para os motociclistas, onde existem estradas bem conservadas, com pouco

tráfego, muitas vezes com asfalto perfeito, cozinha fabulosa e praias espetaculares.

A Sardenha é uma terra de herança antiga e misticismo fascinante, conhecida por

seu esplêndido litoral recortado com estradas com vista para o mar, a paisagem

natural espetacular de seu interior, seus numerosos tesouros arqueológicos e seus

habitantes francos, orgulhosos, mas extremamente hospitaleiros. . Na Sicília você

encontrará surpresas em cada esquina, maravilhosas estradas secundárias e

vistas panorâmicas para forçar os olhos !! Aproveite o esplêndido Palermo, as

magníficas ruínas do Vale dos Templos em Agrigento, o requinte dos mosaicos da

Villa Romana del Casale, a grandeza dos vestígios gregos de Siracusa, a beleza

absoluta de Taormina e a comida para dizer o menos incrível. Dirigir deixando o azul

do mar para trás e indo em direção ao Etna, escalando o vulcão mais alto da
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Europa é uma experiência que só vale a viagem. A Calábria será a surpresa

inesperada desta incrível jornada, uma região que está fortemente enfiada entre as

esplêndidas águas do mar Jônico e do Tirreno, lambendo a Sicília, separada apenas

pelo Estreito de Messina, que cruzaremos nesta experiência fantástica. O clima

acolhedor, as cores esplendorosas do mar, as costas rochosas alternadas com

margens arenosas, a sua natureza selvagem e misteriosa, os sabores intensos e

genuínos da gastronomia local, fazem dela um local único, a anos-luz das habituais

rotas turísticas. E as ruas, uma maravilha! E, finalmente, você aproveitará a

oportunidade para enriquecer ainda mais a sua experiência de viagem, que já é

única e inesquecível, conduzindo suas bicicletas em uma das paisagens mais

famosas do mundo, a famosa Costa Amalfitana, sem esquecer a visita guiada para

o sítio arqueológico de Pompéia. Muita coisa, um projeto ambicioso. Pronto ?? O

coração latejante, vital e misterioso do Mediterrâneo espera por você.

 

1º dia: bem vindo a Roma!

2º dia: de Roma a Civitavecchia km 231 / milhas 143

Destaques: Fara in Sabina, Lago Bracciano, ferry-boat

3º dia: de Olbia a Alghero 276 km / 171 milhas

Destaque: Tempio Pausania, Vale da Lua, Castelsardo, Stintino, Alghero

4º dia: de Alghero a Sugologone km 234 / milha 145

Destaque: Estrada costeira de Alghero - Bosa, Losa nurago, Bosa, Gennargentu,

murais de Orgosolo, Sugologone

5º dia: de Sugologone a Cagliari 259 km / 161 milhas

Destaque: SS125 Orientale Sarda, Costa Rei, embarque em balsa

6º dia: de Palermo a Agrigento, 196 km / 122 km

Destaque: Catedral de Monreale, Palácio Ficuzza, Corleone, Palazzo Adriano, Prizzi

Dia 7: de Agrigento a Siracusa, 236 km / 146 km

Destaque: Vale dos Templos, Villa Romana del Casale, Siracusa

Dia 8: de Siracusa a Taormina 183 km / milhas 114

Destaque: excursão para a cratera do Monte Etna

Dia 9: de Taormina a Cosenza km 301 / milhas 188

Destaque: Scilla, Tropea, Pizzo Calabro, La Sila

10º dia: de Cosenza a Maratea km 246/153 milhas

Destaque: ss107, Morano Calabro, Mormanno, Scalea, Maratea

Dia 11: de Maratea a Positano km 270 / miles 168

Destaques: ss18, Palinuro, Parque Nacional de Cilento, Costa Amalfitana, Positano

Dia 12: 359 km / 223 km de Positano a Roma
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Destaque: Costa Amalfitana, escavação arqueológica de Pompeia, rodovia

Nápoles-Roma

Dia 13: Saudações!

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

• 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, 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.

 Motorcycle Tour Sardinia and Sicily, Italian Islands Tour, Calabria and
Amalfi Coast 13 days/12 nights (11 riding days)

Month suggested to
travel

April 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

€ 4.000,00 € 950,00 € 2.700,00
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2 BMW F850 GS – GUZZI V85TT – DUCATI
SCRAMBLER 800– BMW F900XR

€ 4.300,00 € 950,00 € 2.700,00

3 BMW 1250GS – BMW NINET – BMW R1250R -
BMW R1250RS – DUCATI MONSTER 797  -
DUCATI MULTISTRADA 950/V2 – DUCATI
SUPERSPORT

€ 4.700,00 € 950,00 € 2.700,00

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

€ 4.750,00 € 950,00 € 2.700,00

5 DUCATI MULTISTRADA V4 - DUCATI DIAVEL € 4.850,00 € 950,00 € 2.700,00
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