Speed Park: o mais moderno,
completo e seguro kartódromo
da América Latina
Localizado às margens da rodovia Marechal Rondon, em Birigui (SP), espaço tem recebido cerca de
12 mil visitantes por mês.
Com aproximadamente 1,3 quilômetros de pista, mais de 40 traçados diferentes, e área superior
a 130 mil m2 quadrados, o Speed Park Kartódromo Internacional de Birigui (SP) é um novo templo
da velocidade para pilotos profissionais, amadores e entusiastas do kart. Localizado no Km 254 da
Rodovia Marechal Rondon (SP 300), é o mais moderno, completo e mais seguro complexo da categoria esportiva na América Latina. Endereço de diversão garantida para toda a família.
Sua estrutura conta com uma pista moderna para competições, com asfalto de polímero emborrachado e curvas com ângulo de inclinação que contribuem para melhor aderência e economia de
pneus. No local, um painel digital de cronometragem e posicionamento, e o primeiro sistema de
sinalização com bandeiras de LED da América Latina proporcionam experiência ímpar em corridas
noturnas.
Além disso, o kartódromo possui cinco pistas infantis, lojas, amplo restaurante, playground, paddock (área vip) climatizado, 30 boxes para pilotos e equipes guardarem seus karts, oficina mecânica completa, além de grande salão para eventos e exposições. Para maior conforto e segurança dos
pilotos, há ainda unidade móvel de pronto atendimento.
Idealizado a partir da paixão de seus empreendedores pelo automobilismo, o Speed Park tem como
missão ingressar praticantes no esporte e realizar sonhos, com o profundo desejo de revelar novas
personalidades no segmento. Também é objetivo garantir momentos repletos de aprendizado, desafios e vitórias.

UM PARQUE COMPLETO
DIVERSÃO PARA TODA A FAMÍLIA
Com entrada gratuita e aberto de quarta (de quarta a sexta-feira, das 18h às 22h00) a domingo
(sábado, das 11h às 22h00 e domingo, das 10h às 18h30), o Speed Park possui ambientes temáticos
para todas as idades.
Sua infraestrutura foi desenvolvida para que toda a família tenha opções de lazer, com conforto e
segurança.
Público infantil – Para os pequenos, o kartódromo conta com o Dino Park, um espaço totalmente
lúdico e muito divertido. Trata-se de uma minipista para jipes, que passam por um local cheio de
grandes dinossauros.
O Speed Drift também é uma atração radical, com um super triciclo elétrico que faz drifts irados,
na pista da minicidade.
Destaque para o Senninha GP Racing, que é o primeiro degrau evolutivo do sonho para se tornar
um piloto. O programa, que leva no nome o desejo se ser campeão, conta com pista oficial do Senninha, carros elétricos, e as crianças recebem macacão e capacete. Parte da renda é revertida para
o Instituto Ayrton Senna.
Para as crianças de 7 a 12 anos, com até 1,5 m de altura, o kartódromo disponibiliza veículos da
modalidade Kart Cadete, que tem motor de 6,5 Hp, movido a gasolina.
Para os menores de 3 a 5 anos, a atração kartoon vai levar os pequenos à emoção de dirigir um carro elétrico e divertido, com monitoria e segurança. Para ficar ainda mais especial, eles vestem um
macacão temático do nosso mascote, o Speed Boy.
Vale ressaltar que todas as atrações do complexo são monitoradas por profissionais treinados, que
empenham muita dedicação na missão de orientar e desenvolver o espírito esportivo dos futuros
pilotos.

KART RENTAL
Público adolescente e adulto – A partir dos 13 anos de idade, o local oferece ainda o aluguel dos
karts de 13 Hp, com todos os equipamentos de segurança necessários, como capacete, balaclava,
protetor de costela, protetor cervical e macacão, para que todos possam vivenciar a experiência
completa de ser um piloto de kart.
O Speed Park ainda disponibiliza da frota Racing, especial para campeonatos, consulte condições
especiais.

Gastronomia e eventos
O kartódromo ainda conta com uma área gastronômica totalmente climatizada, que possui mais
de 700 m2, no qual estão instalados ilha de sobremesas, restaurante e bar, com diversos tipos de
porções e bebidas.
Dentro do restaurante, inclusive, as crianças têm um espaço de playground exclusivo e gratuito,
o que oferece maior tranquilidade e comodidade aos pais. Existe ainda do lado externo um outro
quiosque com sorvetes, açaí e churros.
O complexo possui também uma loja da Eiko Brasil, onde é possível adquirir brinquedos, miniaturas, materiais próprios para kart, camisetas e muito mais.
O Speed Park possui um centro de exposições e eventos, totalmente climatizado, e que acomoda cerca de 180 pessoas sentadas, além de amplas áreas abertas que podem ser configuradas de
diversas formas. Os locais são destinados à realização de shows de todas as dimensões, eventos
corporativos (convenções e reuniões), aniversários, casamentos, datas comemorativas, atividades
escolares e reuniões em geral, oferecendo estrutura completa, incluindo cozinha e banheiros.
Os paddocks são áreas vips climatizadas, com vista privilegiada para assistir as corridas, e também
são disponibilizadas para realização de eventos.

