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Imagens meramente ilustrativas. 

1° Dia: Fort Lauderdale, FL  /  0 Km 
Assim que desembarcar no Aeroporto de Fort Lauderdale , dirija-se para o hotel informado. A 
partir das 16hs um guia estará esperando no saguão do hotel para lhe dar todas as informações, 
apresentar o restante do grupo para a viagem do dia seguinte.  
2° Dia: Fort Lauderdale, FL – Tampa, FL  /  250 Km 
Um bom passeio pela Flórida conhecendo o famoso Alligator Alley. A costa do golfo da Flórida é 
famosa por praias de areia branca insanamente lindas, e é exatamente aonde nos dirigimos esta 
tarde, com o almoço no Six Bends HD em Ft. Meyers, então jantar e uma festa no Brandon Old-
Town HD, apenas fora de Tampa.  
3° Dia: Tampa, FL – Tifton, GA  /  270 Km 
Se você já se perguntou o que seria pilotar 200 milhas através de um interminável laranjal, bem, 
hoje suas perguntas serão respondidas. As únicas estradas terrestres, e verdes vibrantes e 
laranja, são superados apenas pelo aroma doce dos cítricos. É uma parte da Flórida que poucos 
turistas conseguem ver, enquanto atravessamos o centro do estado em nosso caminho para a 
Geórgia. Nossa parada esta noite é a pequena cidade do sul de Tifton, um jantar e uma festa na 
Tifton HD. 
4° Dia: Tifton, Ga – Murfreesboro, TN  /  400 Km  
Nós temos muito terreno para percorrer hoje, mas nossa parada para almoço no estádio de 
beisebol de Atlanta Braves nos dará um ótimo intervalo e chance de recarregar para seguir 
através de Chattanooga e Murfreesboro, no Tennessee. Nós até teremos tempo de passar pelo 
Centro de Visitantes da Destilaria de Jack Daniels e comprar em Lynchburg! 
 5° Dia: Murfreesboro, TN – Indianápolis, IN  /  300 Km 
Agora estamos com calor na "Bourbon Trail", que abriga algumas das estradas de moto mais 
subestimadas do país. Tennessee e Kentucky oferecem centenas e centenas de quilômetros de 
backroads e byways, desde grandes marcas até quintal, destilarias boutique bourbon. 
6° Dia: Indianápolis, IN – Kenosha, WI  /  290 Km 
Vamos começar o nosso dia na estrada para o sul de Illinois em nosso caminho para a famosa 
rota 66 cidade de Joliet para o almoço e compras de lembranças. Em seguida nos arredores de 
Chicago. E volte-se para as águas do Lago Michigan e o cais de Kenosha, Wisconsin. Aqui nos 
encontraremos com o que deveria ser, neste momento, milhares de pilotos de Harley 
Davidson. Amanhã, todos iremos ao nosso caminho como um grupo gigante para iniciar a 
Celebração do 115º aniversário da Harley-Davidson em Milwaukee! 

 7° Dia: Kenosha, WI – Milwaukee, WI  /  0 Km 
Que tal ao entrar em Milwaukee e no HD Museum com centenas de outros motociclistas? Nós fazemos o 
passeio curto e são recebidos pelos executivos e funcionários da Harley-Davidson, bem como líderes da 
cidade de Milwaukee. Depois de muitas milhas, você ganhou isso. Não está incluso os valores dos ingressos 
ou qualquer atividade durante o evento nos dias em Milwaukee. 
8° Dia: ( dia livre – evento 115 Anos Harley Davidson )  /  0 Km 
Opções de passeios diários ou eventos para visitar, ou uma excursão no Museu Harley-Davidson. 
Mais informações sobre os shows serão divulgadas pela Harley Davidson à medida que se aproximar do 
grande evento. Não está incluso os valores dos ingressos ou qualquer atividade durante o evento nos dias 
em Milwaukee. 
9° Dia: ( dia livre – evento 115 Anos Harley Davidson )  /  0 Km 
A festa não é apenas um aniversário histórico de uma marca que começou em um galpão de madeira muito 
antes da maioria dos nossos avós terem nascido; trata-se de celebrar um estilo de vida que não pode ser 
contido pelo tempo ou pelas fronteiras. Não está incluso os valores dos ingressos ou qualquer atividade 
durante o evento nos dias em Milwaukee. 
10° Dia: ( dia livre – evento 115 Anos Harley Davidson )  /  0 Km 
São esperadas dezenas de milhares de motociclistas de todas as classes e nações para atividades com shows 
musicais, comidas de sabor internacional, passeios, museus, shows personalizados, pacotes de cerimônia de 
casamento, desfile de motos e etc. (no 110° aniversário atraiu 6.000 motociclistas), este ano promete ser um 
sucesso. Não está incluso os valores dos ingressos ou qualquer atividade durante o evento nos dias em 
Milwaukee. 
11° Dia: Milwaukee, WI – Chicago, IL  /  96 Km 
Faça um passeio para a Windy City, admire os arranha-céus, talvez pegue um jogo Cubs ou White Sox, se o 
tempo permitir. Esta noite, nosso pequeno grupo irá desfrutar uma última refeição juntos para refletir sobre 
a incrível jornada que compartilhamos nos últimos dias.  
12° Dia: Chicago, IL  /  0Km    -  Retorno para o Brasil  
Fim da viagem, check-out do hotel e retorno para o Brasil. Caso queira ficar em Chicago e curtir a cidades e 
seus pontos turísticos, por favor solicitar valor das noites extras. 
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