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Tuż przy remontowanej Trasie Toruńskiej naprzeciw osiedla Bródno w salonie Hondy Motorista
od 10 kwietnia funkcjonuje PeteStop Bar, nowe miejsc spotkań dla motocyklistów,
zmotoryzowanych i wszystkich, którym rockowo-motorowe klimaty nie są obce. Oficjalne
otwarcie baru odbyło się skromnie i w skupieniu w gronie najbliższych przyjaciół i wszystkich
tych, który będąc na warszawskim Bazarze Motocyklowym lub Motosercu mieli okazję
dowiedzieć się o nowym miejscu spotkań.

Wielkie Otwarcie zbiegło się z Warszawskim Otwarciem Sezonu Motocyklowego. Dzięki temu
nieprzebrane tłumy motocyklistów zjawiły się tuż po paradzie aby na własne oczy przekonać się
gdzie od tej chwili warto zajrzeć przy okazji zakupów motocykla, akcesoriów motocyklowych lub
wizycie serwisie, w drodze do domu, czy po miłej przejażdżce po mieście.

W trakcie hucznej imprezy, przy muzyce przygotowanej przez JD Magic`a i grillu lały się
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hektolitry złocistego płynu oraz innych niewyskokowych napojów. Niech żałują ci, którzy przybyli
jako kierowcy i nie mogli w pełni wczuć się w wesołą atmosferę balangi. Temperaturę na chwilę
obniżył występ grajka, ale nie udało mu się mimo usilnych starań zanudzić biesiadników i
rozpędzić towarzystwa.

PeteStop Bar jest czynny w dni powszednie od 16`tej do 23`ciej (ale jak się zasiedzicie nikt Was
nie wyrzuci i do rana), a w soboty i niedziele od 14`tej do ostatniego gościa. Poza napojami
znajdzie się dla każdego jakaś przekąska, można posłuchać dobrej muzyki rockowej sprzed lat,
spotkać się ze znajomymi, a już wkrótce obejrzeć relacje zawodów motorowych, zagrać w darta
lub pomęczyć flipera. W soboty w sezonie będzie przygrywał DJ One. Zapowiada się qulturalny
bar motocyklowy ;)

Lokal zajmuje piętro salonu oraz potężny taras na serwisem z widokiem na zielone osiedla.
Ogrodzony parking może pomieścić kilkadziesiąt motocykli, a w ekstremalnych przypadkach
możliwe jest przechowanie motocykla na noc. Wejść można bądź od strony salonu w godzinach
jego otwarcia lub wieczorem po schodach prosto z parkingu.

Najlepszy dojazd znajdziemy od strony ul. Artyleryjskiej biegnącej wzdłuż Trasy Toruńskiej po
jej północnej stronie. Skręcamy przy kładce dla pieszych nad Trasą Toruńska (tej zielonej z
łukami) tuż obok myjni ręcznej. W żadnym wypadku nie należy próbować podążać ulicą
Kopijników, gdyż posiada obszar nieciągłości w postaci bazy MPO, a w tej okolicy jest tylko
nieutwardzonym duktem, no chyba że lubimy off road.

Mamy nadzieję, że wkrótce stanie się to miejscem spotkań grup bardziej lub mniej formalnych
braci motocyklowej, samochodowej, cyklistów, spacerowiczów i zwykłych pieszych.
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Tekst Piotr "Pete" Antoszewski
Zdjęcia Maciej Szanter i Piotr "Pete" Antoszewski
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