
 

          

Uma incrível viagem de mais de 1.700 Km pelas montanhas com estradas sinuosas, a costa do 

Mediterrâneo, deslumbrantes praias, cidades medievais e modernas.  Além da aventura sobre 

duas rodas a natureza, história, cultura e rica gastronomia nos esperam neste sensacional roteiro!! 

As melhores opções de motos 1200 cc:               

 

11 a 22 de maio de 2016                   VISITANDO: 

MADRID – ALCAÑIZ - BARCELONA -  TORTOSA - MEDITERRÂNEO - VALENCIA – CUENCA  

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

 Passagem aérea TAM – BH / Madrid / BH 

 Transporte cortesia Divinópolis / Confins / Divinópolis 

 09 noites de hotel em apartamento duplo 

 7 dias de aluguel de motocicleta com taxas e seguro(franquia de 1000 Euros) 

 Acompanhamento da Equipe Voyager Turismo com guia em moto e vans de apoio 

 Seguro assistência médica internacional 

 Roteiro detalhado com rotas, pontos de interesse e informações de cada cidade. 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

Tudo isto por apenas: € 3.684,00 por pessoa em apto duplo 
Entrada de 15% + taxas de embarque e saldo em até 9X fixas no cartão 
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¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

Tarifas válidas para grupo - Valores e condições sujeitas a variação e disponibilidade 

Obrigatório passaporte c/ validade mínima 6 meses – Carteira AB – Cartão de crédito Internacional 

Taxas de embarque não incluídas no valor de € 134 a ser paga na entrada 

Consulte valor para garupa ou viagem nas vans de apoio à partir de € 2.384,00 + Taxas 

http://www.voyagerturismo.com/


 
 

Roteiro previsto: 
 

Quarta-feira - 11 May - Saída de Divinópolis com destino a Madrid. Pernoite a bordo. 

Quinta-feira - 12 May - Chegada a Madrid às 14:05. Traslado ao hotel. Hospedagem e tarde/noite livres. 

Sexta-feira - 13 May.- Dia de visita a Madrid com guia local. Retirada das motos no final da tarde. Hospedagem. 

Sábado - 14 de May - Saída de Madrid com destino a Alcaniz. Hospedagem. 

Domingo - 15 May - Saída de Alcaniz com destino a Barcelona. Hospedagem. 

Segunda-feira - 16 May - Descanse em Barcelona. Hospedagem 

Terça-feira - 17 May - Saída de Barcelona com destino a Tortosa. Hospedagem. 

Quarta-feira - 18 May - Saída de Tortosa para Valencia. Hospedagem. 

Quinta-feira - 19 May - Saída de Valencia com destino a Cuenca. Hospedagem. 

Sexta-feira - 20 May - Saída de Cuenca à Madrid. Devolução das motos em Madri. Hospedagem. 

Sábado - 21 May - Dia de compras em Madrid. À noite, traslado do hotel com destino ao aeroporto para embarque 

no voo internacional com destino ao Brasil. Chega a Confins e transfer para Divinópolis. 
 

Nosso pacote inclui: 
 

- Transporte cortesia Divinópolis / Confins / Divinópolis 

- Passagem aérea TAM – Confins/Guarulhos/Madrid/Guarulhos/Confins 

- 08 dias de motocicleta 1.200 cc – NÃO GARANTIMOS MODELOS DE MOTOS 

- Cadeados de segurança - Alforje para guardar itens pessoais - Capacetes para piloto e acompanhante 

- Seguro básico – com franquia e depósito de € 1.000  

- Guia personalizado com informações e dicas da rota que será realizada. 

- 09 noites de hospedagem em hotéis categoria superior com café da manhã incluso 

- Seguro Assistência Médica Internacional 

- Assistência completa de nossa equipe na Espanha com Guia em moto e vans de apoio 

 

Nosso pacote não inclui: 
 

- Transportes e tudo o mais que não constar como incluído no roteiro 

- Despesas pessoais como lavanderia, alimentação, telefonemas, etc... 

- Chip Telefônico/Internet  a ser adquirido na Espanha para comunicação entre o grupo 

- Aluguel de GPS (recomendado para a rota) 
 

Documentação exigida: 
 

- Carteira de motorista categorias A e B – Tirar a Autorização Internacional no site: 

https://www.detran.mg.gov.br/habilitacao/habilitacao-internacional/permissao-internacional-para-dirigir-pid 

- Passaporte com validade mínima de 6 meses na data da viagem 

- Cartão de crédito internacional para depósito de garantia da moto e para despesas extras nos hotéis 
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