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20 Χρόνια λοιπόν 36 ώρες Μοτοσυκλέτας...
20 Χρόνια Οδοιπορικά σε κάθε άκρη της Ελλάδας γεμάτα με δυνατές φιλίες, έντονες οδηγικές στιγμές...
Και φέτος, 20 χρόνια μετά το 1ο 36ωρο Οδοιπορικό Αντοχής, ετοιμαστείτε για μοναδική εμπειρία...
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o φετινό οδοιπορικό θα αρχίσει την Παρασκευή το απόγευμα της 5ης Μαΐου. Ωρα
προσέλευσης στο σημείο συγκέντρωσης, που δεν είναι άλλο από το λιμάνι της Πάτρας, είναι η 14:30. Η
αναχώρηση μας είναι προγραμματισμένη για τις 17:00, με προορισμό το Brindisi.
Αναμενόμενη ώρα άφιξης στη γειτονική και φιλόξενη Ιταλία στις 08:00 το πρωί του Σαββάτου
6/5. Πρώτη μέρα του 36ωρου σε διαδρομές της όμορφης Ιταλικής φύσης και σε σημαντικά μέρη της
«Μεγάλης Ελλάδας». Αναχώρηση το ίδιο βραδυ στις 21:00 από Brindisi, με προορισμό την Ηγουμενίτσα.
Αφιξη εκεί τα ξημερώματα της Κυριακής 7/5 και συνέχιση του οδοιπορικού στην ηπειρωτική μας χώρα
μέχρι αργά το ίδιο βράδυ.

Για γενικές πληροφορίες (και το κόστος συμμετοχής) είτε περνάτε από τη λέσχη κάθε Δευτέρα
(και Τετάρτη από τις 22 Μαρτίου και μετά) από τις 21:00, είτε απευθύνεστε στον Βαγγέλη, στο e-mail:
36hours@motoguzziclub.gr, ή τηλεφωνικά στο 6941-650614 μεταξύ 5:00μμ – 8:00 μμ. (από Δευτέρα 6
Μαρτίου και μετά). Στις αμέσως προσεχείς ημέρες δηλώσεις συμμετοχής που συμπληρώνονται
ιδιοχείρως θα βρείτε στη Λέσχη μας είτε στο site, είτε στο forum.

Από 20/3 έως και 3/4 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη θα γίνονται δεκτές οι δηλώσεις συμμετοχής
σας μόνο στη Λέσχη για τους εντός Αττικής ενώ για τους φίλους μας της επαρχίας θα δεχόμαστε τις
δηλώσεις τους ταχυδρομικά. Ταυτόχρονα με την δήλωση πρέπει να τακτοποιείτε και το οικονομικό
κομμάτι της συμμετοχής. Κρατήσεις θέσεων μόνο με προκαταβολή δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε.
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η Δευτέρα 3/4 είναι η τελευταία ημερομηνία συμμετοχών
(εκτός εάν φτάσουμε νωρίτερα στο όριο που έχει τεθεί).
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Αναλυτικές οδηγίες για τις δηλώσεις συμμετοχής:
Α. Για τους εκτός Αττικής μόνο:
1. Οι δηλώσεις συμμετοχής (δήλωση συμμετοχής και Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το
γνήσιο της υπογραφής, από ΚΕΠ η Αστυνομικό τμήμα), ταχυδρομικά στη Δ/νση:
Βαγγέλης Παπαϊωάννου
Αμαζόνων 48, 16777 ΕΛΛΗΝΙΚΟ
και ηλεκτρονικά στο mail 36hours@motoguzziclub.gr, μέχρι να έρθουν τα πρωτότυπα.
2. Κατάθεση στον αρ. λογαριασμού που έχει δώσει η λέσχη:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Αριθ. Λογαριασμού 671/750108-09
IBAN Λογαριασμού GR2501106710000067175010809
ΚΩΔ. SWIFT (BIC) ETHNGRAA
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΛΟΓ: ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΤΖΕΜΠΕΤΖΗΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ
σημειώνοντας το όνομά σας στο καταθετήριο. Το καταθετήριο, από Δευτέρα 20/3 για να πάρετε
αρ. εγγραφής σκαναρισμένο στο email 36hours@motoguzziclub.gr .
Για να είναι έγκυρη η εγγραφή σας πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και τα 2 ανωτέρω βήματα.
Β. Για τους εντός Αττικής:
Οι αιτήσεις-δηλώσεις συμμετοχής στη Λέσχη αυτοπροσώπως, για να γνωριζόμαστε.
Αν τις αιτήσεις συμμετοχής τις φέρει κάποιος φίλος ή γνωστός σας, η υπεύθυνη δήλωση
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ η Αστυνομικό τμήμα.






Στη συμμετοχή συμπεριλαμβάνονται:
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με διανυκτερευση σε 4κλινη καμπίνα.
2 πρωινά και 2 βραδινά γεύματα.
γαστρονομικές και άλλες εκπλήξεις κατά την διάρκεια του event, όπως επίσης
σκούπα, αυτοκίνητο συνοδείας, roadbook, αναμνηστικά μπλουζάκια, σήματα, αφίσα, dvd,
κύπελλα...
Τα χλμ. θα είναι περίπου 1600 από αναχώρηση σε υποδοχή, στις πιο όμορφες περιοχές της
Ιταλίας και Ελλάδας.

Η διαδρομή θα δοθεί αναλυτικά στην επίσημη ενημέρωση της Λέσχης την Τετάρτη 03/5/2016. Η αίθουσα
που θα γίνει η ενημέρωση θα ανακοινωθεί έγκαιρα.
Για τους εκτός Αττικής το (ή τα) road book θα δοθούν ηλεκτρονικά την ίδια μέρα (Τετάρτη). Μείνετε
συντονισμένοι σε site/forum, f/b κλπ.
Καλή αντάμωση στους δρόμους,
Το Δ.Σ. της Ελληνικής Λέσχης Moto Guzzi
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