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Não deixe de participar de um dos maiores eventos da marca Harley Davidson.  
O evento atrai milhares de motociclistas do mundo todo a cada 5 anos na cidade de Milwaukee, com 
exposição de motos, desfile, shows musicais e muito mais. 
Nos dias livres durante o evento você tem total liberdade de fazer a sua programação do dia ou o seu 
próprio roteiro de moto.  
Nesta opção de Tour Self-Drive (auto-guiado) vamos fornecer um TourBookTourBookTourBookTourBook impresso e detalhado: 
com opções de roteiros, endereços e coordenadas de GPS dos locais para visitação, com dicas e 
sugestão de lazer como parques, museus, lojas, bares, os melhores e principais pontos turísticos. 

 

 
Tour Self-Drive: (auto-guiado) um tour pré-programado com o roteiro pronto, elaborado por nossa equipe para você pilotar sozinho ou com o seu grupo.  

(sem guia). Ideais para pessoas independentes que querem desfrutar de um tour pré-programado, sem a necessidade de planejar e lidar com a logística. 
Nesta modalidade você tem toda a liberdade de visitar somente os lugares de seu interesse, curtindo e aproveitando melhor a sua viagem. 

 
Escolha uma das 2 opções de tours Self-Drive abaixo: 

   

Chicago e Milwaukee com 115 Anos HD  -  10 dias 
Período de 27 de agosto até 05 de setembro, 2018     

Cidades:   Chicago, IL / Milwaukee, WI 

 

Rota do Rock, Blues, Jack Daniels com 115 Anos HD  -  15 dias 
Período de 22 de agosto até 05 de setembro, 2018     

Cidades: New Orleans, Memphis, Nashville, Indianapolis, Milwaukee e Chicago. 

   

Dias de viagem: 10               
Noites: 07                     
Dias de pilotagem: 06      ( retirada dia 29/08 e devolução dia 03/09 ) 
 

 Circuito:  aproximadamente: 2.200 Km 
Dias de viagem: 15               
Noites: 12                     
Dias de pilotagem: 10      ( retirada dia 24/08 e devolução dia 03/09 ) 

   

Inclui: 
- Aluguel da moto c/ quilometragem ilimitada; 
- Seguro da moto; (E-Vip Zero) 
- Cadeado de segurança para a moto; 
- Moto com alforjes; 
- Hospedagem; 
- Capacete para condutor e garupa (empréstimo a retornar); 
- TourBook impresso e detalhado: c/ opções de roteiros, endereços e coordenadas GPS. 
- Brindes (Riders Moto Turismo). 
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Imagens meramente ilustrativas 

   

Roteiro: 

 

Roteiro: 

01° Dia: (27/08) Embarque do Brasil destino Chicago, IL 
 
02° Dia: (28/08) Desembarque em Chicago, IL 

Chegada em Chicago, dirija-se ao hotel e aproveite o resto do dia para descansar da 
viagem ou conhecer um pouco da cidade. Pernoite. 
 
03° Dia: (29/08) Chicago, IL até Milwaukee, WI              Evento da Harley Davidson  
12:00hs retirar sua moto e seguir viagem sentido Milwaukee.          Pernoite em Milwaukee 
 
04° Dia: (30/08) dia livre em Milwaukee                          Evento da Harley Davidson 

Pernoite em Milwaukee 
 
05° Dia: (31/08) dia livre em Milwaukee                          Evento da Harley Davidson 
Pernoite em Milwaukee 
 
06° Dia: (01/09) dia livre em Milwaukee                          Evento da Harley Davidson 

Pernoite em Milwaukee 
 
07° Dia: (02/09) dia livre em Milwaukee ~ Chicago        Evento da Harley Davidson 
Dia livre em Milwaukke e no final da tarde retorno para Chicago, IL   130KM  
Pernoite em Chicago. 
 
08° Dia: 03/09) dia livre em Chicago, IL 

12:00hs devolução da moto na locadora e restante do dia livre em Chicago, IL 
Pernoite em Chicago. 
 
09° Dia: (04/09) Check-out do hotel e retorno para o Brasil. 

Fazer o Check-out do hotel em Chicago e seguir para o aeroporto. (retorno ao Brasil). 
 
10° Dia: (05/09) Chegada no Brasil. 
 
 
 
Observação: para os dias livres, além dos passeios que os organizadores costumam 
oferecem para os frequentadores do evento, vamos fornecer algumas opções de 
roteiros para cidades próximas e pontos turísticos importantes. 

 01° Dia: (22/08) Embarque do Brasil destino New Orleans, LA 
 
02° Dia: (23/08) Desembarque em New Orleans, LA 

Chegada em New Orleans, dirija-se ao hotel e aproveite o resto do dia para descansar da viagem ou 
conhecer um pouco da cidade. Pernoite. 
 
03° Dia: (24/08) New Orleans, LA ~ Memphis, TN – 635Km 
9:00hs Retirada da moto, conhecer o ponto inicial da Rota 66 (placa), seguir viagem para Memphis.  
( a noite aproveitar uma das cidades mais famosas para curtir muito Blues )  
 
4° Dia: (25/08) Memphis, TN ~ Nashville, TN – 350Km 
Logo cedo conhecer a cidade do Elvis Presley e toda a história do Rei do Rock.  
 
05° Dia: (26/08) Nashville, TN -      Dia livre com muitas opções de lugares para conhecer. 

Várias opções de roteiros e passeios, conhecer a destilaria Jack Daniels, Museus, restaurantes e a noite 
curtir muita música na avenida principal e muito conhecida da cidade.  
 
06° Dia: (27/08) Nashville, TN ~ Indianapolis, IN – 480Km 

Segui viagem sentido Indianápolis, mas antes conhecer o museu nacional do Corvette e uma outra 
destilaria muito famosa na região. 
 
07° Dia: (28/08) Indianapolis, IN ~ Chicago, IL – 320Km 
Cidade conhecida como o “Cruzamento da América” opções de conhecer a mais famosa pista de corrida, 
complexos esportivos e importantes museus. A noite curtir o melhor do Blues em diversos bares e 
restaurantes da cidade de Chicago. 
 
08° Dia: (29/08) Chicago, IL ~ Milwaukee, WI  - 160Km             Evento da Harley Davidson  
09° Dia: (30/08) dia livre em Milwaukee                                      Evento da Harley Davidson 
10° Dia: (31/08) dia livre em Milwaukee                                      Evento da Harley Davidson 
11° Dia: (01/09) dia livre em Milwaukee                                      Evento da Harley Davidson 
12° Dia: (02/09) dia livre em Milwaukee ~ Chicago                    Evento da Harley Davidson 
Dia livre em Milwaukke e no final da tarde retorno para Chicago, IL   160KM     (Pernoite em Chicago). 
 
13° Dia: (03/09) dia livre em Chicago, IL 
9:00hs - Devolução da moto na locadora e restante do dia livre em Chicago, IL  (Pernoite em Chicago). 
 
14° Dia: (04/09) Check-out do hotel e retorno para o Brasil. 

Fazer o Check-out do hotel em Chicago e seguir para o aeroporto. (retorno ao Brasil). 
15° Dia: (05/09) Chegada no Brasil. 

Modelos de motos para escolher: 
 

 

 
Electra Glide  /  Street Glide  /  Road King  /  Heritage Softail Classic  /  Fat Boy  /  Dyna Low Rider 

 
  Atenção:    Não inclui parte aérea, taxas de embarque, seguro viagem (pessoal), city tours, Resort Fee, café da manhã, refeições, gorjetas, combustível, gastos pessoais, nem qualquer serviço que não 

esteja explicitamente descrito como incluso. Vistos, passaportes e vacinas, entre outras possíveis exigências do país são de inteira responsabilidade do passageiro.   Recomendável que tenha experiência 
de pelo menos um ano em pilotagem de motos acima de 600cilindradas.    Reservamo-nos o direito de corrigir eventuais erros de publicação deste material. 

 

Observações:  Observações:  Observações:  Observações:  Nada reservado, somente cotado. Valores e disponibilidade sujeito a alteração sem prévio aviso. Valores na moeda informada na cotação a ser convertido em Reais no câmbio da operadora no 
dia da compra. 
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