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Balkans e Turquia, em duas rodas!

Pela Península Balcânica, entre montanhas, rios, mosteiros, locais 
remotos, desfrutando das mais espetaculares estradas da Europa. 
Istambul será um dos pontos altos da nossa viagem. Iremos fazer 
dela uma jornada inesquecível!

Com início em Roma, de ferry chegaremos à Albânia.

A costa da Albânia e a riviera Albanesa leva-nos por estradas 
soberbas e surpreendentes, vilas isoladas e um traçado de cortar a 
respiração de tão belo!

Na Grécia, o complexo de mosteiros de Metéora projeta-nos para 
outra dimensão! Os mosteiros construídos nos pilares da rocha de 
arenito, são de uma beleza única e memorável.

Istanbul, uma das mais belas, cosmopolitas e interessantes cidades 
mundiais, a antiga Constantinopla, repleta de história e monumen-
tos religiosos ancestrais.

Iremos de seguida até à Bulgária.Eclética e exótica, Sofia, é a sua 
capital! Aqui iremos pernoitar, após visita turística por bares, 
museus, galerias e restaurantes locais!

Na Macedónia, Ohrid é uma cidade encantadora. O seu lago divide 
a Albânia da Macedónia e é um dos mais profundos do mundo. 
A igreja de St. John at Kaneo, construída no sec. XV é a atracção 
principal, a sua localização é surpreendentemente magnífica!

Balkans e Turquia com a Glocal Adventure Tours. A não perder!

GLOCAL TRAVEL EXPERIENCES
EUROPA



Pagamentos locais - Cartão débito / crédito. Levantamentos em ATMs.

Moeda - Euro na maioria dos Países.Trocas com câmbio local.

Hora - GMTC/UTC mais uma , duas ou 3 horas.

Temperatura prevista - 25° - 30°

Comunicação - GSM 900. Normal.

Corrente eléctrica - 220v / 50 Hz. Europlug.Não é necessário adaptador.

Línguas - Russo, alemão, inglês. Línguas locais.

INFORMAÇÃO GERAL

DIFERENÇAS CULTURAIS:

Hábitos e gastronomia com algumas

diferenças, fácil adaptação.  

ESFORÇO FÍSICO:

Médio/Baixo - Transporte: Mota.

Algumas caminhadas em visitas turísticas. 
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Asfalto - 100%

 
Quilómetros Totais (aprox.) - 3.500 

Duração - 12 dias

 

Horas de condução por dia (média) - 3/4 

PERFIL DO PERCURSO

ITINERÁRIO (PREVISTO) 

Dia 18 - Roma > Bari > Durres (Albânia) | 440 Km | 5h + barco à noite (10h45) 

Dia 19 - Durres > Ksamil (Riviera Albanesa) | 262 Km | 4h30

Dia 20 - Ksamil >  Kalabaka > Tessalonika (Grécia) | 450 Km | 6h30 + fronteira

Dia 17 - Chegada a Roma (Itália)

Dia 22 - Istambul

Dia 23 - Istambul > Veliko Tarnovo (Bulgária) | 472 Km | 6h + fronteira

Dia 24 - Veliko Tarnovo > Plovdiv > Sofia (Bulgária) | 337 Km | 5h

Dia 21 - Tessalonika > Istambul (Turquia) | 600 Km | 7h30 + fronteira

Dia 25 - Skofia > Ohrid (Macedónia) | 435 Km | 6h

Dia 26 - Ohrid > Tirana  > Durres > Bari (Itáliia) | 171 Km | 3h + fronteira + barco (10h45)

Dia 27 - Bari > Roma | 440 Km | 5h

Dia 28 - Regresso
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NÃO ESQUECER, ALGUMAS NOTAS:

- Pneus e mota (revisionada) em boas condições. 

   Recomendamos pneus novos (estrada).

- Ferramenta básica para a mota.

- Lanterna.

- Impermeável.

- Kit luzes suplente.

- Óculos de sol.

- Seguro de acidentes pessoais (recomendado).

- Duplicado das chaves.

- Ferramenta para furos / Spray. Chaves para as rodas.

- Equipamento completo, com proteções (temperaturas 

   podem variar significativamente).

- Protector solar.

- Aloquete.

- Medicamentos: Aconselhamos trazer receita médica 

   dos medicamentos a tomar durante a viagem. 

ALOJAMENTO E HOTELARIA 

Esta escolha é da nossa inteira responsabilidade. O projecto “GLOCAL Travel Experiences” utiliza aloja-

mentos criteriosos. A interacção e harmonia com as gentes e costumes locais é uma prioridade, assim 

como o convívio! Apostamos no apoio às comunidades dos Países, sustentando o seu desenvolvimento 

social e cultural. Acreditamos que as experiências “GLOCAL” contribuem para o enriquecimento pessoal 

de cada viajante.
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VALOR 2.460€ (IVA INCLUÍDO)

Condutor + transporte da mota (Porto - Roma - Porto)
- Sem transporte da mota 1845€ (iva incluído).

- Acompanhante 1600€ (iva incluído).

- Pagamento: Um terço do valor até 31 Junho 2022, um terço 

   até 31 Julho 2022, um terço até 25 Agosto 2022, com envio 

   do comprovativo para nunduarte@glocal.pt.

- Iban: Glocal Lda. PT50 0007 0000 0036 5115 1792 3

INCLUÍDO

- Transporte e acondicionamento da mota Porto > 

   Romaz > Porto, em camião.

- Travessia em ferry: Bari (Itália) > Durres (Albânia) 

   > Baria ( Itália).

- Alojamento (11 noites): ex. hoteis, casas de 

   montanhas, albergues, guest houses, contactos 

   locais, alojamentos locais (quartos duplos, twin 

   ou triplo c/ wc). Suplemento quarto individual: 

   200€ + IVA.

- Pequenos almoços + jantar (bebidas alcoólicas 

   excluídas, preferência por restaurantes locais).

- Estacionamento em parques privados, vigiados, 

   seguros.

- Acompanhante em moto / contactos locais.

- Organização, logística e preparação da expedição.

- Reportagem Fotográfica.

- Vídeo Reportagem.

- T-Shirt oficial da Expedição.

- Viatura de apoio (+15 participantes).

- Seguro.

EXCLUÍDO

- Extras pessoais.

- Voos.

- Alimentação fora das refeições estipuladas (jantar 

   + peq. almoço). 

- Entradas em monumentos e atrações turísticas.

- Actividades locais.

- Estadia em Roma (a indicar local).

- Gasolina.

- Portagens.

- Seguros pessoais.

- Tudo o que não estiver definido em “Incluído”.
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SAÚDE

BAGAGEM

É aconselhável levar mochila confortável para passeios a pé. Trazer o mínimo essencial e indispensável, 

pois normalmente o peso é inimigo do conforto. O serviço de lavandaria estará disponível em alguns 

locais do nosso alojamento.

DINHEIRO

MB e caixas para levantamento disponíveis, assim como pagamentos com cartão débito / crédito.

Sugestão: consulta do viajante. Para obter marcações e locais de consulta, aceder ao portal saúde do 

Ministério da Saúde.

DOCUMENTAÇÃO

- Carta de condução válida.

- Registo de propriedade. Caso a moto não esteja no nome do condutor ou pendura, sugerimos uma 

   declaração de autorização de circulação da viatura, traduzida em Inglês, autenticada pelo proprietário.

- Seguro/Carta Verde válidos e com extensão territorial para os Países que iremos atravessar.

- Seguro de acidentes pessoais.

- Passaporte, com validade superior a seis meses após a data de saída do País.
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TOUR LÍDER: 
NUNO DUARTE

Nuno Duarte é o “Tour Líder” desta viagem e mentor 

adeste projeto. Tem 42 anos, Engenheiro Mecânico 

de formação, é um apaixonado por viagens e veículos 

motorizados. Normalmente combina ambos nas 

aventuras que organiza. Percorreu já mais de meio 

milhão de km, e conta com mais de 100 países visitados. 

Destacou-se também na participação e organização de 

várias Expedições, em 2 e 4 rodas, na América do Sul, 

de Portugal à Mongólia, de Portugal ao Quirguistão, do 

Quirguistão à Georgia, em Marrocos, Mauritânia, 

Senegal e do Porto a Bissau. É ele o acompanhante de 

todos os grupos “Glocal OnRoad/OffRoad” em 2022.
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Nuno Duarte - Tlm. +351 938 330 134 | Email. nunoduarte@glocal.pt 

A GLOCAL Travel Experiences, enquanto entidade organizadora, não assume qualquer responsabilidade, 

designada- mente civil, por eventuais infortúnios que possam ocorrer durante as viagens 

realizadas, seja nas viagens propriamente ditas, estadias ou outros percursos, como sendo o caso de 

circunstâncias de força maior, catástrofes naturais ou outros intempéries de natureza semelhante, roubos, 

ou outros que sejam alheios à vontade e intervenção da GLOCAL Travel Experiences. Também não será 

a GLOCAL travel experiences responsável por quaisquer danos pessoais ou ofensas à integridade física 

dos seus clientes e viajantes, sendo da inteira responsabilidade destes e a suas expensas a contração dos 

seguros pessoais, de viagem, de saúde ou outros que entendam ser necessários para protecção de 

pessoas e bens (*).

Em caso de cancelamento ou alteração de itinerário ou horários de qualquer viagem, designadamente por 

parte de companhias aéreas ou terrestres, a única intervenção da GLOCAL travel experiences será no 

sentido de, junto das companhias em causa, auxiliar na documentação necessária e demais 

informação por esta solicitada, escusando-se, todavia, a assumir qualquer custo inerente a tais 

alterações ou cancelamentos.

Todos os clientes terão o aconselhamento e apoio necessário para tratamento destes assuntos, por parte 

da GLOCAL Travel Experiences, nomeadamente no contacto directo com as entidades competentes, 

nacionais ou estrangeiras, capazes de ajudar a minimizar todo e qualquer tipo de infortúnio, sendo que 

nunca qualquer cliente será abandonado no tratamento de um problema, seja este de que natureza ou 

complexidade for.

Para qualquer outra dúvida ou questão, deverá a GLOCAL Travel Experiences ser contactada - para os 

contactos + 351 938330134 / nunoduarte@glocal.pt - antes da adjudicação de qualquer serviço ou pacote 

de viagem, prestando esta, de imediato, todo e qualquer esclarecimento que repute por necessário.

(*) Em caso de catástrofes naturais, por motivos de segurança ou de força maior, é da responsabilidade 

da Glocal Travel Experiences a decisão de alteração do plano/itinerário previsto, inicial, de maneira a 

salvaguardar a integridade física, o bem estar e a segurança dos seus clientes durante toda a expedição.

A GLOCAL Travel Experiences, enquanto entidade organizadora, poderá aconselhar e indicar aos seus 

clientes, que manifestarem oportunamente e sempre com a antecedência mínima de 2 semanas face à 

data de início da viagem, uma Companhia de Seguros para cobertura dos riscos inerentes.

Politica de cancelamento: Em caso de desistência, até 45 dias antes do início da Expedição, será devolvido 

todo o valor pago. A partir de 45 dias antes do inicio da Expedição , a devolução será de metade do valor 

liquidado até á data.

CONTACTOS

Glocal Adventure Tours | www.glocal.pt


