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Daytona Bike Week 2018
AYTONA BIKE WEEK 2018 – período do evento: 09 a 19/03/2018
Daytona Bike Week, não é nem de perto um encontro normal de motociclistas, é o maior do
mundo e seu fascínio só aumenta a cada ano.

Normalmente reúne mais de 500 mil motociclistas – iniciado em 1937 (quando começaram as
corridas do Daytona 200 milhas, que perfaziam percursos de praia e asfalto por 5,1 km em
Daytona Beach, Florida, EUA). O evento só foi interrompido no ápice da Segunda Guerra
Mundial, sendo retomado em 1947.
Bike Week tornou-se o maior encontro motociclístico da Terra. E há razões de sobra para isso: a
festa reúne fabricantes de peças de reposição e brinda o público com exposições de máquinas
fabricadas por grifes consagradas (Harley Davidson, Honda, BMW, Ducati, Guzzi, Suzuki e
Kawasaki, entre outras), bem como test-drives dos modelos.
Muitas são as atrações – incluindo corridas realizadas no gigantesco Daytona Internacional
Speedway (a principal é a 200 Milhas de Daytona, mas outras competições ocorrem
simultaneamente em locais menores, como a New Smyrna Speedway, famosa por corridas de
pista plana).
Curtindo na MAIN STREET !

Entretanto, se sua praia não é assistir a corridas, pode-se curtir a festa de outras maneiras: por
exemplo, frequentando um dos inúmeros bares da famosa Main Street (Rua Principal); ou
observando o monumental desfile de motos e motociclistas exóticos, que sobem e descem a rua
sem parar (exibindo não apenas suas máquinas potentes, mas as lindas mulheres que levam nas
garupas).
Para tomar uma boa cerveja e engrenar um papo com a galera, a dica é dar um pulinho no Iron
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Horse Saloon, no Cabbage Patch, no Pub Gilly 44 ou no Spoke Saloon, entre outros points que
garantem a diversão (com bebida e rock de qualidade).By moto adventure

MONTE SEU PACOTE EXCLUSIVO CONOSCO.
Locação de moto requer especialistas, consulte-nos
Email: carla@abratour.com.br
WhatsApp SP (11) 98202-3760 ou PR (41) 99983-9956

Veja no Link o Site Oficial

http://officialbikeweek.com/
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