
Várod már a következő motoros szezont? Hideg van és lehangol 
az időjárás? Szeretnél minél előbb ismét kedvenc szenvedélyed-
nek élni és ismeretlen tájakat felfedezni?

Akkor gyere velünk oda, ahol egész évben motorozhatsz: Flori-
dába! Ajándékozd meg magad egy felejthetetlen élménnyel, mely 
során megtapasztalod a floridai életérzést és a világhírű Daytona 
Bike Week fesztiváli hangulatát, míg tökéletes aszfalton Harley-
kon motorozol a kellemesen simogató, szubtrópusi időben.

A Kanyarfotó csapata jövő márciusban Amerikában szeretne ven-
dégül látni néhány kalandra vágyó jelentkezőt.
Mivel szerintünk a felfedezés és a kanyarvadászat legélveze-
tesebb módja, ha kis létszámú csoportban utazunk, egyszerre 
maximum 6 jelentkezőt tudunk magunkkal vinni. Ha szeretnél a 
csapat tagja lenni, mihamarabb foglald le a helyed.

Mi az úti cél?
Délnyugat Floridából egészen az Atlanti Óceán partjáig, Daytona 
Beach-ig motorozunk majd, ahol elvegyülünk az egyik legnépsze-
rűbb amerikai motoros találkozó, a Daytona Bike Week fesztiváli 
forgatagában. Elképesztő hangulat, több ezer különleges motor, 
megannyi őrült jármű, benzingőz, koncertek és persze egy véget 
nem érő motoros felvonulás vár ránk. Esténként a fehér homokos 
strandok egyike vagy privát házunk medencéje nyújt majd kikap-
csolódást.

Milyen időjárásra lehet számítani?
Floridában a márciusi hőmérséklet napközben 25 fok körül mo-
zog, de éjszaka sem fogunk fázni. A rengeteg napsütés mellett 
azonban egy-egy zápor előfordulhat, ezért javasoljuk, hogy a 
felszerelés részeként az esőruhát is pakold be. Fürdőruha, nap-
szemüveg és naptej viszont kötelező!

Mit nyújtunk?
Az összes részletről gondoskodunk, hogy az utazás minden pilla-
natát élvezni tudd. 
A floridai reptéren privát kisbusszal várunk, mellyel szállásunkra 
viszünk, ahol luxuskörülmények között pihenheted ki az utazás 
fáradalmait és élvezheted a következő 9 éjszakát. Különleges 
gasztronómiai élményben lesz részed, hiszen saját szakácsunk 
készíti majd el a reggelit és a vacsorát. A menüt vendégeink kí-
vánsága alapján állítjuk össze.

Segítünk a repülőjegy foglalásában, a motorfoglalásában (a kör-
nyék legnagyobb Harley Davidson kereskedése készséggel áll 
rendelkezésünkre), a beutazási engedély (ESTA) elintézésében 
és természetesen a környéket jól ismerő, tapasztalt túravezető is 
része a csomagnak.

Mindezen felül pedig a Kanyarfotózás részesei, sőt mi több ala-
nyai lesztek különleges, floridai környezetben.

Nem véletlen készítünk utazásaink során fotókat, hiszen egyrészt 
nagyszerű érzés felidézni a kalandokat, másrészt szeretnénk 
megosztani élményeinket rokonainkkal és barátainkkal.

A VIP túra résztvevőjeként nem kell foglalkoznod a fényképezés-
sel, hiszen Kanyarfotósunk végig elkísér minket az úton, hogy 
megörökítse a legszebb és legvagányabb pillanatokat. Az elké-
szült képekből minden utazónak egyénre szabott fotókönyvet ké-
szítünk, így egy profi módon dokumentált, felejthetetlen motoros 
élménnyel leszel gazdagabb. Biztosak vagyunk abban, hogy a 
képek lapozgatásakor Te is újra átélheted a kalandokat és izgal-
makat.

Természetesen az összes képet elküldjük a már megszokott digi-
tális formátumban is.

Mit várunk Tőletek?
Egy ilyen út kezdő motoros számára nagy kihívást jelent, ezért 
elsősorban több éves tapasztalattal rendelkező motorosok, moto-
ros párok jelentkezését várjuk. 
Természetesen szükség lesz érvényes útlevélre, USA beutazási 
engedélyre (ESTA), vezetői engedélyre és megfelelő balesetbiz-
tosításra. Alapszintű angoltudás segítség lehet, de nem kötelező. 
Az ár a repülőjegy és motor-bérlés költségeit nem tartalmazza, 
de minden ügyintézésben segítségedre leszünk.



Az út a budapesti Liszt Ferenc reptéren kezdődik, a túraprogram 
pedig a következő:

Első nap, 2020 Március 10
Indulás Budapestről, érkezés Fort Myers Reptérre, majd egy rövid 
autóút után elfoglaljuk házunkat Sarasota Beach-en. A kipakolást 
követő pihenés után Welcome Party amíg bírjuk.
Második nap, 2020 Március 11
Kiadós villás reggeli, majd autós kirándulás a környéken, hogy 
megszabaduljunk az utazás és az időeltolódásból adódó fáradtságtól. 
Ebéd után meglátogatjuk Sarasotát és a gyönyörű Siesta Beach-et. 
(Siesta Beach)
Harmadik nap, 2020 Március 12
Miután a helyi Harley Davidson kereskedésben átvesszük 
motorjainkat, egy kellemes, bemelegítő gurulásra megyünk. A 
legklátványosabb pontokon már az első motoros napon fotókat 
készítünk rólatok. Körülbelül 150-200 km-t teszünk meg Port 
Charlotte-tól Arcadia történelmi városán keresztül vissza az 
otthonunkig, mely során kipróbálunk egy igazi helyi jellegzetességet: 
airboat utazás és vadon élő aligátor fényképezés közvetlen közelről a 
Peace River-en. https://peacerivercharters.com/
Negyedik nap, 2020 Március 13
Egész napos motorozás Délnyugat Floridából Daytonába Daytona 
bike week. A körülbelül 350 km-es út narancsligeteken és egyéb 
tipikusan floridai tájakon át vezet majd minket. Fotósunk gyönyörű 
helyeken fog várni ránk, hogy megörökíthesse a legvagányabb 
pillanatokat. Ebédszünet Mount Dora. történelmi városában. Délután 
a lenyűgöző Ocala National Forest-en (Ocala National Forest), 
keresztül visz utunk, megállunk Alexander Springs-nél, majd 
megérkezünk daytonai szállásunkra. Este pedig több ezer motorossal 
együtt élvezzük a világhírű Daytona Bike Week fesztiváli hangulatát. 
Ötödik nap, 2020 Március 14
Strandolás Daytona Beach-en, majd ellátogatunk a híres gyorsasági 
versenyre Daytona International Speedway A verseny után lehetőség 
nyílik tesztmotorozásra, de lesz bikini verseny, iszapbirkózáshoz 
hasonló coleslaw wrestling (káposztabirkózás), bolhapiac és 
számos fesztivál program. Mielőtt a Main Street-i éjszakai bulizásba 
belekezdenénk, pihenésképpen még megmártózunk az óceánban, 
hogy felfrissülten várjuk az estét. Ezen a napon nem lesz sok 
motorozás, de sehova sem megyünk gyalog. Együtt dübörgünk a 
daytonai motoros világgal.

Hatodik nap, 2020 Március 15
Elmotorozunk északabbra, Ormond Beach-re (Ormond Beach), majd 
ráfordulunk a kanyargós, őserdei hangulatú „Loop”-ra  (“Loop”) , 
ahol a fotókon a floridai mocsár lesz a Harley-k háttere. Innen utunk 
az Egyesült Államok első városáig, St Augustine-ig (St. Augustine), 
vezet. Ebéd és rövid séta után visszatérünk Daytonába. Körülbelül 
250 km-re lehet számítani ezen a napon.
Hetedik nap, 2020 Március 16
Egész napos motorozás vissza Sarasota Beach-re immáron új 
útvonalon, hogy még több floridai élményben legyen részünk. A 
legkanyargósabb útszakaszokon természetesen fotók készülnek 
majd rólatok. Rövid kitérő egy áfonyafarmmal körbevett igazi német 
pékséghez, ahol egy presszó kávé mellett ismét európai hangulatban 
érezhetjük magunkat. Ebéd egy autentikus étteremben, mely első 
látásra nem tűnik különleges helynek, de ha szereted a BBQ-t örökre 
emlegetni fogod ezt a gasztronómiai élményt, hiszen itt készítik 
a környék legjobb füstölt bordáját. Érkezés után pihenés illetve 
strandolás. A megtett táv körülbelül 350 km lesz.
Nyolcadik nap, 2020 Március 17
Félnapos motorozás a környék trópusi szigetein (Manasota Key, 
Venice Beach, és Casey Key, ahol megnézzük a millió dolláros 
kúriákat), majd a motorok leadása után esti pihenés. Körülbelül 150 
kmtoday.
Kilencedik nap, 2020 Március 18
Strandolás után bevásárló kőrútra megyünk. Számos outlet üzlet 
található a környéken, melyek az európai turisták kedvencei 
közé tartoznak. Lehetőség nyílik további városnézésre illetve 
csónakázásra. Sofőrszolgálatunk rendelkezésetekre áll egész nap. 
Este pedig óriási záró partit csapunk, amit az addigra már megismert 
csapatunk igényei alapján rendezünk meg. 
Tizedik nap, 2020 Március 19
Kiadós reggeli után indulás a reptérre kisbuszunkkal, majd búcsú és 
hazarepülés. Ha jól érezted magad, már nézegetheted is nyári túránk 
ajánlatát, mely során a Blue Ridge Parkway végtelen kanyarjait 
látogatjuk meg illetve a híres Tail Of The Dragon-t is meghódítjuk.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Siesta_Beach
https://peacerivercharters.com/
https://www.officialbikeweek.com/
https://www.officialbikeweek.com/
https://ci.mount-dora.fl.us/
https://www.fs.usda.gov/ocala
http://www.daytonainternationalspeedway.com/
https://www.ormondbeach.org/
https://officialbikeweek.com/read-blog/ride-bike-week-loop/
https://www.visitstaugustine.com/
https://www.google.com/destination?q=manasota+key&newwindow=1&client=firefox-b-1-d&channel=tus&output=search&dest_mid=/m/0rjv1&sa=X&ved=2ahUKEwiYhJ2mhKTkAhUKhuAKHU9nCI0Qri4wHXoECA0QAw#dest_mid=/m/0rjv1&tcfs=EjIKCC9tLzByanYxEgxNYW5hc290YSBLZXkaGAoKMjAxOS0xMi0xMBIKMjAxOS0xMi0xNA
https://www.visitsarasota.com/casey-key-osprey-nokomis


A szállás és étkezés: Lakhelyünk Siesta Key-n egy minden 
igényt kielégítő, 4 hálószobás, 4 és fél fürdőszobás luxusház lesz 
hatalmas nappalival és étkezővel, medencével gyönyörű trópusi 
környezetben. Mindegyik szobában két vendég tud aludni. Két 
háló külön ágyas, kettő pedig dupla ágyas elrendezésű, mindegyik 
saját fürdőszobával. A duplaágyas szobák párok illetve barátok 
számára ideálisak. Saját szakácsunk készíti nektek a reggelit és 
vacsorát. A túra során elfogyasztott könnyű ebédeket a részvételi díj 
tartalmazza. 
Daytonán tengerre néző, Main Street-hez közeli hotelben szállunk 
meg, ahol természetesen kapunk reggelit. Itt is élvezhetjük a 
szálloda medencéjét, ráadásul még jakuzzi is lesz. Ide nem jön 
velünk szakácsunk, de az ott elfogyasztott ebéd és vacsora szintén 
benne van az árban.

Mit hozz magaddal? Minden résztvevőnek gondoskodnia kell 
megfelelő motoros felszerelésről: bukósisak, protektoros ruházat, 
kesztyű, csizma, esőruha, stb. Lehetőség van felszerelést a 
helyszínen kölcsönözni, de javasoljuk, hogy mindenki hozza 
magával a számára kényelmes és biztonságos öltözéket ezzel is 
növelve a motorozás élményét. 

Hozd magaddal érvényes útleveled, beutazási engedélyed, 
jogosítványod, bankkártyád illetve kötelező baleset és 
egészségbiztosítást kötni.

Az utazás költsége 4900 euró mely a következőket tartalmazza:
• Elhelyezés luxus környezetben Sarasota Beach-en és Daytona 

Beach-en
• Túravezetés
• Egyénre szabott fotókönyv illetve az összes utazás folyamán 

készített kép
• Az összes reggeli és vacsora valamint a könnyű ebédek a napi 

túrák alatt.
• Reptéri transzfer illetve az összes autóval megtett út az USA-ban 

(beleértve az esti szórakozásokat és múzeum látogatásokat)
• Airboat, csónakázás
• Múzeumi belépők
• Kanyarfotós póló
• Segítségnyújtás a repülőjegyek foglalásában illetve a biztosítás 

megkötésében és komplett ügyintézés a motorok bérlésénél. 

Mit nem tartalmaz az ár? A repülőjegy és a motorkerékpár 
kölcsönzés költségét az ár nem tartalmazza. A motorokra csoportos 
kedvezményt biztosítunk, mely tartalmazza a biztosítást (motorra) 
illetve meghibásodás esetére asszisztenciát. A túrára a Harley 
Davidson, Baggers típusú motorjait (Road King, Electra Glide 
és Road Glide) ajánljuk illetve foglaltuk le mindösszesen napi 
122 dollárért, de természetesen nyitottak vagyunk más igények 
kielégítésére is. A választékról itt tudhatsz meg többet (Harley 
Davidson). 

A túra sajátosságai miatt maximum 6 fő jelentkezését tudjuk 
elfogadni, ezért érdemes időben foglalni.

Az út március 10-től március 20-ig tart.
Amennyiben szeretnél egy ilyen nagyszerű élmény részese lenni, 
várjuk jelentkezésed. A foglaláshoz 1000 eurós előleg szükséges, 
melyet 2020, január 1-ig kell befizetni. Ezt az előleget csak abban az 
esetben tudjuk visszafizetni, ha az utazás miattunk nem jön létre. A 
fennmaradó összeg február 15-ig kell beérkezzen.

Reméljük, nemsokára találkozunk.

A Kanyarfoto csapata

https://www.bertsblackwidow.com/
https://www.bertsblackwidow.com/

