
 
   

MOTO GP 
 

1η μέρα 
Το πλοίο αναχωρεί για Ανκόνα στις 16.30 το απόγευμα. 
Με τους μοτοσυκλετιστές δίνουμε ραντεβού στην Πάτρα ή στην Ηγουμενίτσα 2ώρες πριν τον απόπλου. 
Όσοι επιλέξουν το λεωφορείο το ραντεβού μας θα είναι στην Αθήνα 10:30 το πρωί, ή 
στο καράβι για όσους έρθουν από διαφορετική κατεύθυνση. Επιβίβαση και ...το "πάρτι" αρχίζει 
 
2η μέρα 
Πατάμε πόδι στην Ιταλία 
Άφιξη μεσημεράκι στην Ανκόνα και κατ ευθείαν αναχώρηση για το Πέζαρο.  
Εγκατάσταση στο 4* ξενοδοχείο μας και προετοιμασία βραδινής εξόδου. Ελεύθερο πρόγραμμα 
 
3η μέρα 
Ήχος και θέαμα ...για ζέσταμα. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Μετά το πρωινό μας η ώρα για το "κυρίως πιάτο".  
Μετάβαση στην πίστα του Σαν Μαρίνο για τα επίσημα δοκιμαστικά. Ημέρα αγωνιστικής  
προετοιμασίας και εγκλιματισμού στην γιορτινή ατμόσφαιρα του παγκοσμίου πρωταθλήματος MotoGP. 
Ψώνια στα official stores και βόλτες στην πίστα. Απογευματινή εξόρμηση στο Σαν Μαρίνο, στην πρωτεύουσα 
του μικρότερου κράτους στον κόσμο και πληθυσμό κοντά στους 35 χιλιάδες κατοίκους. Επιστροφή στο 
Πέζαρο και βραδινή έξοδος στα παραλιακά στέκια της πόλης. 
 
4η μέρα 
ΜotoGP day !! 
Ημέρα αφιερωμένη στον ιερό σκοπό του ταξιδιού μας και χωρίς άλλα σχόλια. Οι κουβέντες αργά το βράδυ 
στην ανασκόπηση της ημέρας γύρω από την μπάρα. 
 
5η μέρα 
Μια βόλτα στο...Rossο-χωριo. Ημέρα επιστροφής αλλά και συγκίνησης. Στο δρόμο για την Ανκόνα θα 
κάνουμε μια μικρή παράκαμψη για την Tavullia το χωριό του Valentino Rossi για "προσκύνημα" στα χώματα 
που μεγάλωσαν το ιερό τέρας των motogp και εγγραφή στο επίσημο fan club. Στο καράβι θα έχουμε άπλετο 
χρόνο να σχεδιάσουμε τις επόμενες εξορμήσεις μας στις πίστες του κόσμου. 
 
6η μέρα  
Η αποβίβαση 
Κάποιοι κατεβαίνουν Ηγουμενίτσα και κάποιοι άλλοι Πάτρα. Το "ταξίδι" συνεχίζεται με τον σχεδιασμό της 
επόμενης εκδρομής μας στους αγώνες motoGP. 
 
 
Αναχωρήσεις: 12 Σεπτεμβρίου & 16 Σεπτεμβρίου 2019 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Περιλαμβάνονται: 

• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια 

• Ξενοδοχείο 4* 

• Πρωινό 

• Μεταφορές για όλο το ταξίδι 

• Επικεφαλής εκδρομής 

• Συνοδευτικά οχήματα και οδηγοί 

• ΦΠΑ 

• Ταξιδιωτικό υλικό 

• Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης 
Δεν περιλαμβάνονται: 

• Εισιτήρια αγώνα MotoGP 

• Μεσημεριανό 

• Βραδινό 

• Προσωπικά έξοδα 

• Ταξιδιωτική ασφάλιση(+15 ευρώ) 

• Είσοδοι μουσείων,αρχαιολογικών χώρων κτλ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
**ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΓΩΝΑ** 

Γενικής Εισόδου Prato 1 & 2 +165 ευρώ 
Brutapela + 215 ευρώ 

Brutapela Gold +235 ευρώ 
Grandstand D +210 ευρώ 

 

Οδηγός με μηχανή Συνοδηγός Επιβάτες Λεωφορείου 

480€ 450€ 510€ 


