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Do 13 ao 17 de xuño na chaira da Oficina de Turismo de Arteixo

O REPSOL RACING TOUR VISITA ARTEIXO
• A exposición interactiva recolle os case 50 anos de historia de Repsol
nas distintas competicións e deportes de motor

• O espazo consta de preto de 150 metros cadrados, con contidos
interactivos, ademais dun circuíto de minimotos para nenos, de 15
metros de longo

• A visita do Repsol Racing Tour tamén se inclúe dentro das
actividades da XII Concentración Moteira Internacional organizada por
Moto Turismo Coruña que terá lugar o fin de semana

A subdirectora de Persoas e Organización da refinería de Repsol na Coruña, Dácil
Suárez, o tenente alcalde de Arteixo, José María Sánchez Novo, e o presidente do
motoclub Moto Turismo Coruña, Francisco Bouza, visitaron esta mañá en Arteixo o
Repsol Racing Tour.
Esta exposición interactiva recolle os case 50 anos de historia e presenza de Repsol
nas competicións e deportes de motor e está situada ata o domingo, 17 de xuño, na
chaira da Oficina de Turismo (Praza Sabon, 31 C). O horario de visitas é de 10:00 a
14:00 horas e de 16:00 a 20:00 horas os dias laborables, e de 12:00 a 20:00 horas
todo o fin de semana e é totalmente gratuíta.
Os visitantes poderán coñecer de preto ao Equipo Repsol nas distintas disciplinas
nas que participa ou participou ao longo da historia: Mundial de Motociclismo, Dakar,
trial, automobilismo, voo acrobático. Ademais, no Repsol Racing Tour móstrase o
apoio de Repsol ao deporte base, aos mozos que empezan a competir, e o
compromiso coas causas sociais.
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Esta exposición, na súa cuarta tempada de xira por España e Portugal, foi visitada
por máis de 500.000 persoas e consolidouse como un plan de lecer perfecto para
todas as familias.
Preto de 50 anos de historia do motor
Con esta iniciativa, Repsol quere achegar á sociedade a súa traxectoria e o seu
labor impulsando e apoiando as distintas competicións e deportes de motor, un
ámbito no que conta con case 50 anos de historia. A alta competición converteuse
no mellor banco de probas para desenvolver os carburantes e lubricantes que a
compañía enerxética ofrece aos máis dun millón de clientes que entran a diario nas
súas estacións de servizo en España.
O espazo consta de case 150 metros cadrados, con contidos interactivos, ademais
dun circuíto de minimotos para nenos, de 15 metros de longo, o que fai que a
experiencia para os visitantes, especialmente os máis pequenos, resulte moi amena
e divertida.
Os visitantes tamén poden contemplar material exclusivo, como a moto coa que
Marc Márquez, seis veces Campión do Mundo de MotoGP, gañou o Mundial de
2016 na categoría reina; un mono de competición do seu compañeiro de equipo,
Dani Pedrosa; o equipamento de trial de Toni Bou, o deportista máis laureado do
mundo en todas as disciplinas de motor; e outros moitos accesorios que pertencen a
pilotos que formaron parte da historia do Equipo Repsol, como un casco de Anxo
Neto, o gran pioneiro do motociclismo en España.
XII Concentración Moteira Internacional
O Repsol Racing Tour tamén se inclúe dentro do programa da XII Concentración
Moteira Internacional organizada por Moto Turismo Coruña e que terá lugar os días
15, 16 e 17 de xuño en Arteixo.
O motoclub coruñés reúne cada ano por estas datas no campo da festa de Arteixo
aos afeccionados das dúas rodas que chegan dispostos a compartir un fin de
semana de exhibicións de motor, rutas turísticas, concertos e máis actividades.
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