
 

 

 

 

 

 

 

HARLEY-DAVIDSON® DISCOVER MORE 2015 -KIERTUE VIERAILEE 17 MAASSA 

TÄNÄ KESÄNÄ 

 

Ranskalainen Luis Castilla vie kiertueen kohti Euroopan parhaita moottoripyöräteitä. 

Kymmenviikkoisen retken aikana Castillan kuljettaman Harley-Davidson Street Glide™ -

pyörän matkamittariin kertyy yli 12 000 kilometriä. 

 

Harley-Davidsonin Discover More 2015 -kiertue käynnistyi Lontoossa 26.5.2015. 

Kiertuekuljettaja Luis Castillan tehtävänä on etsiä ja löytää Euroopan parhaimmat tiet 

moottoripyöräilyyn matkatessaan mantereen halki tänä kesänä. Kiertue vierailee muun muassa 

Norjan vuonoilla, Ranskan Rivieralla ja Iso-Britannian legendaarisella Cat and Fiddle -

tieosuudella. Discover More 2015 -kiertueen viimeinen etappi päättyy Harley-Davidsonin 

Euroopan pääkonttorille Oxfordissa 4.8.2015. Lisätietoja kiertueen reittisuunnitelmasta ja 

aikataulusta osoitteessa http://blog.greatestrides.eu/.  

 

Keväällä 2015 julkistettuun kiertuekuljettajan tehtävään saapui yli 10 000 hakemusta 27 eri 

maasta, mukaan lukien Suomesta. Unelmatyöhön valittiin lopulta ranskalainen Luis Castilla, joka 

erottui joukosta asenteellaan ja kokemuksellaan. Castilla saa matkasta mm. kiertueella ajamansa 

Harley-Davidson Street Glide™ -moottoripyörän seikkailun päätyttyä. 

 

“Tämä on varmasti elämäni uskomattomin kokemus. Olen saanut lukuisia onnitteluviestejä 

kanssamotoristeilta ympäri maailmaa. Monet ovat jakaneet Euroopan matkavinkkejään, jotka ovat 

inspiroineet omaa reittiäni tänä kesänä. Jaan elämyksiäni tien päältä rohkaistakseni kaikkia 

motoristeja lähtemään itse samanlaiseen seikkailuun”, sanoo Castilla. 

 

Castilla bloggaa matkastaan kiertueen ajan. Lisäksi häntä seuraa ammattilaisista koostuva 

kuvausryhmä, joka dokumentoi ja jakaa taipaleen parhaita paloja sosiaalisessa mediassa sekä 

matkablogissa osoitteessa www.greatestrides.eu. Yleisö voi lähettää GreatestRides.eu-sivustolle 

omia Eurooppaa, Lähi-itää ja Afrikkaa koskevia matkavinkkejä ja -kokemuksiaan. Sivustolle 

kootut reittivinkit palvelevat kaikkia matkailusta kiinnostuneita moottoripyöräilijöitä merkistä ja 

mallista riippumatta. 

 

Seuraa Luis Castillan matkaa kuvin ja videoin osoitteessa www.greatestrides.eu ja sosiaalisessa 

mediassa hashtagilla #discovermore2015. 

 

Liitteet: 

Kuvat (2) – Luis Castilla kuvattuna Lontoossa kiertueen ensimmäisenä päivänä 
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Lisätiedot, kuva- ja materiaalipyynnöt: 

Panu Alanko 

Republic of Communications 

panu.alanko@republic.fi  

 

 
Tietoja Harley-Davidson Motor Companysta 

Harley-Davidson Motor Company valmistaa Custom-, Cruiser-, Touring- ja Street-moottoripyöriä ja tarjoaa kattavan 

valikoiman Harley-Davidson® -moottoripyörien osia, varusteita, ajotarvikkeita ja -vaatteita sekä erilaisia 

keräilyesineitä. Lisätietoja Harley-Davidsonin verkkosivustolla www.h-d.com, http://www.harley-davidson.fi/ ja 

Facebookissa. 
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