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Turismo em moto com guia Sturgis Estados unidos
Sturgis Bike Week

Não deixe outro Sturgis Black Hills Rally passar sem você. É hora de fazer suas próprias
memórias e
deixar sua marca no maior rali de motocicletas do mundo! Consulte nossa equipe e tenha todas as
facilidades de estar no evento que desde 1938, é símbolo de liberdade e surpreende a cada ano.
9 dias/8 noites - Distancia -888 km - Estação - verão
Dia 1: Denver- Denver (0 km)
Bem-vindo à cidade de Denver, CO, famosa por estar a uma milha acima do nível do mar. Hoje se
dá início ao primeiro dia do tour, com a sua chegada ao maravilhoso hotel localizado no centro da
cidade de Denver. À noite, enquanto você desfruta do Jantar de Boas Vindas, você terá a chance
de conhecer seus companheiros de viagem e conversar sobre a jornada a nossa frente..
Dia 2: Denver- Casper (448 km)
Este é o momento que a maioria dos motoqueiros do mundo todo apenas sonham: colocamos
nossas motos na estrada em direção ao norte e começamos a nossa incrível jornada com destino
ao Sturgis Black Hills Rally. A grande cidade de Denver, localizada nas Rocky Mountains , logo
estará refletida nos nossos espelhos retrovisores à medida que as cheias estradas interestaduais
dão lugar a espaços abertos e estradas de mão duplas, que parecem feitas para o nosso grupo.
Esse é o começo de uma viagem de moto épica!
Dia 3: Casper - Rapid City (404 km)
É difícil para algumas pessoas pensarem sobre o passeio de hoje porque Sturgis está nos
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esperando a apenas 242 milhas (389 quilômetros) de distância, entretanto, a nossa viagem é tão
boa quanto o nosso destino final. Nós seguiremos em direção ao leste e cruzaremos uma vasta
extensão do Thunder Basin National Grassland, 572.000 acres de exuberantes colinas verdes e
planícies que no passado abrigaram as grandes manadas de Búfalo. À medida que o nosso
passeio de hoje vai chegando ao fim entraremos na Black Hills National Forest. O nome “Black
Hills” (Colinas Negras) vem das palavras Paha Sapa de origem Lakota, o que significa “colinas
que são negras”. Impregnado com o sol quente e o misticismo de “Paha Sapa”, esse é um lugar
tão rico em história indígena e americana que parece que você voltou ao passado.
Dia 4: Rapid City - Sturgis Black Hills Rally

Vamos sacudir a poeira da nossa primeira noite em Sturgis e vamos sair para dar uma volta de
moto. Há muitas opções de passeios de moto com duração de um dia para você escolher. Você
pode pegar um dos passeios organizados, sair passeando por conta própria, ou simplesmente
fazer um passeio curto de volta ao centro de Sturgis para absorver tudo que está cidade tem.
Dia 5: Sturgis Black Hills Rally
Desfrute de um passeio ou as "loucuras" oferecidas pela cidade
Dia 6: Sturgis Black Hills Rally - Rapid City
Passeio durante o dia com o grupo ou mais um dia "louco" na cidade.
Dia 7: Rapid City - Cheyenne
Este é o último dia para curtir Sturgis. Deixe sua imaginação correr solta!
Dia 8: Rapid City - Cheyenne (436 km)
Vamos dormir um pouco e pegaremos a estrada no final da manhã logo após o café. A boa notícia
é que vamos começar a jornada para Cheyenne, uma última viagem através das Black Hills em
Dakota do sul. O passeio para Cheyenne é tão bonito quanto qualquer uma das viagens que
fizemos ao longo dos últimos quatro dias. Hoje à noite vamos desfrutar da hospitalidade de um
verdadeiro cowboy e um dos melhores bifes de Montana.
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Dia 9: Cheyenne - Denver (236 km)
O trajeto final da nossa jornada não é longo, mas definitivamente será inesquecível. Daremos a
nossa última volta de moto pelo coração das Rocky Mountains do Colorado antes de iniciarmos
nosso retorno à vida urbana, a qual nos últimos nove dias parecia estar a milhões de milhas de
distância . Hoje à noite celebraremos juntos e faremos um brinde a “Sturgis”, por termos realizado
o que é, para muitos motoqueiros, o sonho de uma vida.
Dia 10: Denver
Nos vemos no Proximo ano!!!

Itens Inclusos
09 noites em hotéis de categoria turística com café da manhã diário, taxas e
estacionamento;
08 diárias de locação de motocicleta escolhida;
Quilometragem livre,
Cadeados de segurança e capacetes (motorista e acompanhante);
Traslados entre hotel e locadora;
Van de apoio para bagagens e motocicletas extras;
Refeições de boas-vindas e despedida;
Guia profissional acompanhando o grupo durante todo o percurso;
Imposto Americano sobre a locação da motocileta (Sales Tax) e taxa ambiental;
Entradas do Parque e as taxas (consulte-nos para detalhes);
Taxa de devolução da motocicleta (quando aplicável);
Combustível e óleo;
Jaqueta personalizada;
GPS - Pré programado (solicitar)

Valores da parte terrestre por pessoa (US$)*

Apto
Apto Duplo + 1 Apto Duplo + 2
Individual + 1 moto c/ garupa
motos
moto

6.670

3.793

4.512

* Valores de acordo com a opção escolhida. Consulte-nos para maiores detalhes e outros roteiros.
Saídas 2018 - Agosto: 04
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Condições Gerais:
SUBSTITUIÇÃO DE MOTOCICLETA - A EagleRider reserva-se ao direito de substituir o modelo
de motocicleta confirmado ao cliente diante de situações como atraso na entrega por parte da
Fábrica ou outro passageiro, falha mecânica, avaria por colisão e roubo, entre outros. Caso a
EagleRider não seja ser capaz de fornecer motocicleta confirmada, um modelo similar, ou superior
será fornecido ao cliente. Isto constitui a máxima responsabilidade da EagleRider.
REQUISITOS PARA LOCAÇÃO - O condutor deverá ter idade acima de 21 anos e ser portador
de carteira de motorista categoria “A” (é indispensável a apresentação o documento original).
Também é necessário informar os detalhes do cartão de crédito para bloqueio de segurança do
seguro opcional.
NÃO ESTÃO INCLUSOS NO VALOR DO PACOTE – Despesas de caráter pessoal (refeições,
gorjetas etc), taxas e seguros opcionais da motocicleta (escolhido localmente). Caso o cliente opte
por não viajar com seguro, o mesmo deverá efetuar um depósito de segurança da motocicleta no
valor de USD 1000,00 (reembolsável).
Observações Gerais
Valores de acordo com a opção escolhida em Dólares Americanos (US$), convertidos em Reais
(R$) no dia do fechamento do pacote de acordo com o Câmbio do Dia;
Pagamento em até 6x nos cartões de crédito; ou consulte-nos para formas de financiamentos.
Hotéis e valores apenas cotados, estando sujeitos à disponibilidade e reajustes sem aviso prévio;
IRRF 6,38% para as despesas pagas no exterior não estão inclusas.
ATENÇÃO: Vistos e documentação necessária para entrada nos Estados Unidos são de inteira
responsabilidade do passageiro. Para informações, consulte nossa equipe de vendas para que
possamos ajudá-los. Temos as mehpores opções na obtenção de vistos e passagens aéreas.
Monte seu grupo, operacionalizamos o roteiro personalizado dos seus sonhos, consultenos.
email: carla@abratour.com.br
WhatsApp SP (11)-98202-3760 |

PR (41) 99983-9956
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