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Márciusban, napsütésben, bukósisak nélkül pálmafák 

között motorozni – nem álom többé! 
 
 

Motorozz télből a nyárba 
– irány Florida, a napfény állama 

 
Több mint félmillió motoros és motorrajongó, több 
mint 100.000 motorkerékpár – ez a világ legnagyobb 
motoros rendezvénye, a 

Daytona Bike Week! 
 
Daytona Bike Week túra 2015.02.28-2015.03.10 
(11 nap – kb. 2000 km motorozással) 
 

1. nap: Budapest – Miami 
Elutazás a 8.15-kor induló londoni BA járattal, majd gyors átszállás 
közbeiktatásával 18.20-ra megérkezünk a világ egyik leghíresebb 
üdülővárosába, Miamiba. Elmegyünk felvenni a bérautónkat, majd irány a 
szálloda. A szobák elfoglalása után egy welcome drink vár ránk, majd 
teszünk egy nagy kört miami Beach-en, megnézzük Miami esti fényeit és 
elfogyasztjuk első közös vacsoránkat az amerikai kontinensen is. 
 
2. nap: Miami 
Reggel nem bírunk elég későn felébredni ahhoz, hogy le ne maradjunk a 
napfelkeltéről! Ami ott hajnali 6 óra, az itthon már dél, így valószínű már 
mindenkit kidob az ágy. Érdemes lemenni az óceánhoz, reggeli sétával 
indítani a 
napot a 
homokos 

parton és gyönyörködni a felkelő nap 
sugaraiban. Reggeli után egy egész 
napos városnézés vár ránk Miamiban és 
Miami Beach-en. 

 
3. nap: Miami – Key West (260km) 
Ma délelőtt az egyik autót lecseréljük a motorokra, és délnek vesszük az irányt. 
Igen, még délebbre, pontosabban az USA legdélibb pontjára, Key West-re. 
Fantasztikus látvány tárul elénk, ahogy szigetről-szigetre, 42 végtelennek tűnő 
hídon - közöttük a 7 mérföldes - közelítünk úti célunk felé. Balról az Atlanti 
óceán, jobbról a Mexikói öböl, alattunk – körülöttünk a korallzátonyokkal 
díszített türkizkék víz…Key West-en készítünk egy pár fotót a 0-s mérföldkőnél, 
megnézzük a „Papa” Hemingway házát és ezermegegy macskáját, iszunk egy 
cocktailt a Sloppy Joe’s Bar-ban, megnézzük a naplementét a mólóról és 
megpróbáljuk magunkba szívni azt a hihetetlen nyugalmat és lazaságot, amit a 
Karib e gyöngyszeme sugall nekünk. 
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4. nap: Key West – Naples (390 km) 
Hosszú és érzékeny búcsút veszünk a szigetektől, visszamegyünk egészen Miami-ig, ahol a 41-es útra 

fordulva kettészeljük az Everglades Nemzeti Parkot. Utunk 
ciprus és mangrove fákkal szegélyezett örökzöld 
mocsárvidéken – azaz egy nagyon lassan mozgó édesvízi 
folyó által elárasztott területen – halad. Nem sietünk, 
élvezzük a táj szépségeit, és különös éberséggel figyeljük 
az úton és út mellett szabadon sütkérező aligátorokat, 
kígyókat, békákat, teknősöket… Nem lepődünk meg az 
úton átsétáló jaguárokra figyelmeztető táblától sem. Ez itt 
természetes. A kaland kedvéért részt veszünk egy Airboat 
túrán, ez az a hatalmas propeller által hajtott teknő, ami 
40-50km/h-ás sebességgel halad a náddal benőtt mocsáron 
– keresztbe. Megismerjük az érintetlen mocsár életét és 

élővilágát, majd egy aligátor show-n veszünk részt. A bátrabbak, egy élő aligátort kézben tartva is 
lefényképeztethetik magukat!  
Az izgalmas élmények után folytatjuk utunkat Naples-be, álnevén a „gazdagok és szépek üdülőhelyére”. 
 
5. nap: Naples – St. Petersburg (240 km) 
A mai nap a tudomány és a kultúra napja lesz. Első állomásunk Fort Myers, ahová olyan híres emberek 
menekültek a NewYork-i hideg tél elől, mint Thomas 
Edison és Henry Ford. Meglátogatjuk szerénynek nem 
nevezhető téli-lakukat (szomszédok voltak), pazar 
botanikus kertjüket és az életükről, találmányaikról, 
kutatásaikról szóló kiállítást. Ebéd után Velencén át 
(nem ez nem az a Velence) folytatjuk utunkat Szent 
Pétervárba (és ez sem a valamikori Sztálingrád). Egy 
kicsit elmerengünk a Salvador Dali 96 olajfestményét, 
számtalan rajzát, jegyzeteit és az életét bemutató 
múzeum látogatása közben, hogy vajon mit is 
jelképezett az a híresen hegyes, kackiás bajusz? Este sétálunk egyet a Mólón, és gyönyörködünk a 
Tampai öböl fényeiben. 
 
6. nap: St. Petersburg – St. Augustine (340 km) 
Reggel Tampán áthaladva északnak vesszük az irányt, és Florida kellemes, lankás dombjain motorozunk 
Ocala-ig. Ocala a világ lótenyésztésének a fővárosa, a környékével együtt pedig a világ egyik legnagyobb 
telivérközpontja is: több mint 1200 lovas farm és mintegy 900 telivér gazdaság üzemel mintegy 77.000 

hektár területen! De minket nem annyira a lovak, hanem a 
lóerők érdekelnek, ezért meglátogatjuk Don Garlits (álnevén 
Big Daddy) speciális Drag versenyautóinak és Veterán 
autóinak a kiállítását. Bevezetőül elég róla annyit tudni, 
hogy 17 világbajnoki, 8 US nemzeti bajnoki címet valamint 
144 nemzeti futamgyőzelmet szerzett. Sem az ember, sem a 
gyűjteménye nem kispályás! Utunk folytatásaként 
átmotorozunk a 383.000 hektáros Ocala Nemzeti Park 
területén – közel 60 km lakatlan erdőn átvezető út, figyelem 
medve veszély! -, majd végül megérkezünk St Augustine-ba. 
St Augustine, az USA legrégibb folyamatosan lakott városa, 
1565. szeptember 8-án alapítatta II Fülöp spanyol király. 

Estére sétálunk egyet a belvárosban és megnézzük a kivilágított erődöt is 
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7. nap: St. Augustine - Daytona Beach (100 km) 
Reggel még elidőzünk egy kicsit St. Augustine-ban.  
Bejárjuk a San Marcos erődöt, mely története összefonódik 
St. Augustine és a környező területek történelmével, mivel a 
lakosság védelmére épült. Ennek ellenére sok zászló lengett 
felette az idők folyamán. 
Ebéd után átmotorozunk Daytonába, a fergeteges Daytona 
Bike Week-re, ahol a bikerek fel-alá motorozgatnak a 
városban hülye ruhákban vagy épp ruha nélkül. A város 
évtizedek alatt alaposan berendezkedett a motorosok kiszolgálására, hiszen ez alatt az egy hét (tíz nap) 
alatt számtalan motorshowt, versenyt, túrát, kincsvadászatot rendeznek a résztvevőknek.  
A rendezvények 5 nagy területen, több kilométer hosszan koncentrálódnak – szinte lehetetlen bejárni, de 
megpróbáljuk. A programban motorversenyek, koncertek, bulik, utcai fesztiválok is szerepelnek. A világ 

minden égtájáról jött motorosok azért gyűlnek itt össze, hogy információkat 
cseréljenek közös szenvedélyükről, a motorozásról; hogy a legjobb motoros 
és motorfelszereléssel kapcsolatos üzleteket üssék nyélbe - hogy lássanak és 
őket is lássák. Ezen az éjszakán nem sokat fogunk aludni az biztos! 

 
8. nap: + 1 nap Daytona Beachen 
A jóból soha nem elég, ezért még egy napot maradunk 
Daytonában!  Reggel ébredezés képen motorozunk egyet azon 
a tengerparton, ami egyedül állóvá teszi Daytona-t és oly 
meghatározó képe neki. A nap többi részében fel és alá 
motorozgatva bejárjuk a különböző helyszíneket és 
rendezvényeket, vagy opciós programként elmegyünk Cape 
Canveral-ra a Kennedy Space Centerbe. Minden bizonnyal 
ismét egy hosszú és fárasztó éjszaka vár ránk  
 
9. nap: Daytona – Fort Lauderdale (420 km) 
Feltöltődve, arcunkon széles vigyorral hagyjuk el Daytona-t és tartunk Fort Lauderdale felé. Ebédelni 
megállunk Charlie bárjánál, majd az óceánparttal párhuzamosan megyünk tovább dél felé West Palm 
Beach-ig a milliomosok és politikusok (van különbség?) nyaralóhelyéig. Itt egy rövid séta erejéig 

élvezzük az igazi luxus atmoszféráját, majd tovább 
utazunk Fort Lauderdale-be, amit egyszerűen csak 
Amerika Velencéjének tartanak.  Utazásunk 
megkoronázásaképp elfogyasztjuk itteni utolsó közös 
vacsoránkat. 
 
10. nap: Fort Lauderdale – Miami (100 km) 
Hosszú utazásunk lezárásaként, teszünk még egy nagy 
kört ebben a csodálatos városban és a tengerparton. Ebéd 
után visszavisszük a motorokat, kísérő autónkat és irány 
a repülőtér. 
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Amit a részvételi kalkuláció tartalmaz: 
Túravezetést, programszervezést, magyar nyelvű 

ismertető anyagot a meglátogatandó helyszínekről 
Motorok bérleti díját adókkal együtt 
A motorok teljes üzemanyag költséget 
A motorok parkolási, híd és autópálya díjait 
A teljes szállás költséget belvárosi szállodákban

(9 éjszaka szállodákban, a 10-ik a repülőn) 
Welcome koktélt + első és utolsó napi vacsorát 
A létszámnak megfelelő méretű kísérő autót, mely 

végig kísér minket az úton, szállítja a csomagokat, 
esti programokhoz szállít minket 

Az autó(k) teljes biztosítási díját, üzemanyag 
költségét, parkolási és autópálya díjait 

Az összes viteldíjat: repülőtér, szálloda, autó- és 
motorbérlő helyek között 

A programban szereplő összes múzeumi 
belépőjegyet és az Airboat túrát. 

Minden résztvevőnek 1 db egységes túrapólót 

További, egyénileg fizetendők: 
Egyéni utas biztosítás 
Étkezési költségek (kivéve a 

reggeliket ahol kapunk, és a két 
vacsorát) 

Napközbeni üdítőket és esti egyéb 
italokat 

Ajándék és egyéb vásárlások 
költségeit 

Az út során, a helyszínen felmerült 
egyénileg választható programok 
díját 

Motorbérléshez köthető kiegészítő
biztosítás költségét: 206 v. 266 USD 
(egyéni választástól függően)  

Motorbérléshez szükséges biztosítéki 
letétet: 100 - 1000 USD (Csak zárolják a 
bankkártyán, önrészként történő 
felhasználáshoz az esetleges sérülések 
javítási költségének fedezésére.) 

11. nap: Miami – Budapest 
Reméljük időközben itthonra is beköszönt a tavasz. Fáradtan, de életre szóló élményekkel gazdagabban 
érkezünk haza, melyekről még nagyon sok helyen és nagyon sokszor fogunk beszélni! 
 

 
 
 
Költségek (Harley Davidson Electra Glide – Road King – Street Glide motor bérlésével): 

A motor vezetőjének részvételi díjából – 70 $ kedvezménnyel Harley Davidson Sportster 883 vagy 
+ 450 $ felár ellenében Honda Goldwing GL1800 / BMW R-1200RT v. R1200 GS motor is választható! 
 

Egy motorral, egy motoros plusz egy utas egy szobában elszállásolva 2.800 USD/fő 
Két motorral, két motoros, egy darab kétágyas szobában elszállásolva 3.800 USD/fő 
Egy motorral, egy motoros egyedül egy szobában elszállásolva 4.700 USD 
    

Kísérő kocsi utasa, kétágyas szobában elszállásolva (2 fő együtt jelentkezésekor) 1.800 USD/fő 
    

Repülőjegy ára (a foglalástól függően, +/- 50 USD eltérés lehetséges)  ~ 800 USD/fő 

 
A túrához már csak korlátozott számban lehet csatlakozni. Jelentkezz minél előbb! 

 

 


