
Rota

DOURO 
OFF-ROAD 

TOUR
(Portugal)

Dia 1 – Chegada ao Porto ; Jantar de boas-vindas

Dia 2 – Porto – Mondim de Basto (118 kms ; cerca 4 
horas condução)

Dia 3 – Mondim de Basto – Lamego (170 kms ; cerca de 
5h30 condução)

Dia 4 – Lamego – Porto (160 kms : cerca de 4h00 
condução)

Dia 5 – Porto (voo de regresso)

3 

dias 

em 

moto

TELF: + 351 309 968 534 ; + 351 96 753 44 37 INFO@NORTHROAD.PT

Rota: As estradas são de uma forma geral largas e fáceis, com piso duro e sem areia. Temos 
alguns pontos desafiantes como ribeiras e pequenos morros que serão superados 
facilmente com a ajuda do guia. Não é necessário ser um piloto avançado em off-road para 
realizar o tour, mas convém sentir-se confortável em estradas de terra.

Alojamentos: Hotéis de 4 e 5 estrelas.

Total Kms: cerca de 450kms  (70% off-road)     Duração: 5 dias de viagem ; 3 dias em moto



Inclui Não Inclui

POLÍTICA DE RESERVA E CANCELAMENTO

Para assegurar a sua reserva, deverá proceder ao
pagamento de 30% do valor total.
A nossa política de cancelamento é a seguinte:
Até 30 dias antes do início do tourr: devolução de 
100% do depósito.
Após o período mencionado: sem devolução do 
depósito

950€ N/AROYAL ENFIELD HIMALAYAN

1.000€ N/AYAMAHA XT660

1.200€ N/A
HONDA CRF1000 AFRICA 

TWIN

1.500€ N/AAJP PR7 ADVENTURE 650

800€ N/AMOTO PROPRIA

300€Suplemento Quarto single

• Voos e transfers

• Almoços e bebidas

• Combustível e Portagens

• Despesas pessoais

• Seguro de viagem

• Moto equipada c/ soft bag traseiro

(excepto no caso de moto própria)

• Tour Leader Português

• 4 noites alojamento em Hotéis 4 

estrelas ou superior (quarto duplo)

• Todos os pequenos almoços

• 4 jantares (s/ bebidas)

• Tour Book, contendo mapa c/ descrição  

detalhada etapa a etapa

• T-shirt do Tour

•Todos os impostos

TELF: + 351 309 968 534 ; + 351 96 753 44 37 INFO@NORTHROAD.PT


