ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
1. Ράφτινγκ στον ποταμό Νέστο
Ο διοργανωτής έχει έρθει σε συμφωνία με επαγγελματική εταιρεία rafting και προσφέρει
στους συμμετέχοντες που το επιθυμούν την ευκαιρία να κάνουν ράφτινγκ ή κανό στα νερά
του ποταμού Νέστου, είτε το Σάββατο 24/09 για όσους επιθυμούν να παρατείνουν τη
διαμονή τους για ένα ημέρα, ή τη Δευτέρα 19/09 για όσους επιθυμούν να έρθουν μια μέρα
νωρίτερα. Το επιπλέον κόστος είναι 130 € το άτομο (σε δίκλινο δωμάτιο) και καλύπτει τα
πάντα, δηλαδή την επιπλέον διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο με πρωινό, βραδινό, ελαφρύ
γεύμα, μεταφορά από και προς το ποτάμι, χρήση εξοπλισμού ράφτινγκ και το ίδιο το
ράφτινγκ. καθώς και εικόνες δράσης και βίντεο. Ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι
20 την ημέρα, μέγιστο 80 την ημέρα.

Μετάβαση στην Ελλάδα μέσω Ιταλίας με πλοίο
Το Ferrytraveler.grείναι χορηγός του Mototour και προσφέρει ειδική έκπτωση στους
συμμετέχοντες που θα διασχίσουν την Αδριατική Θάλασσα. Πλοία από την Ιταλία
(Τεργέστη, Βενετία, Ανκόνα, Μπάρι, Μπρίντισι) φτάνουν καθημερινά στην Ηγουμενίτσα
(460 χλμ. από την Καβάλα). Ειδικές τιμές θα ισχύουν επίσης για τις γραμμές Βαρκελώνη –
Ιταλία.
3. Μεταφορά αεροδρομίου για συνεπιβάτες
Ο διοργανωτής θα παρέχει μεταφορά από και προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Καβάλας
(κωδικός IATA KVA) και τη Θεσσαλονίκη (κωδικός IATA SKG). Το κόστος θα εξαρτηθεί
από τον αριθμό των ατόμων που θα μεταφερθούν ταυτόχρονα, μέγιστο κόστος 60 € ανά
άτομο ανά διαδρομή.
4. Ενοικίαση Μοτοσυκλετών
Για όσους επιθυμούν να Fly&Ride, ο διοργανωτής έχει έρθει σε συμφωνία με εταιρεία
ενοικίασης μοτοσυκλετών στην Αθήνα, https://andelimototouring.gr/en/home/, παρέχοντας

μια μεγάλη γκάμα νέων ή σχεδόν νέων μοτοσυκλετών σε ανταγωνιστικές τιμές. Παραλαβή
μοτοσυκλέτας είτε στο αεροδρόμιο της Αθήνας είτε στην πόλη της Αθήνας, εκτός εάν έχει
συμφωνηθεί διαφορετικά.
5. Παρατεταμένη παραμονή
Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν είτε να φτάσουν νωρίτερα είτε να παρατείνουν τη διαμονή
τους, θα επωφεληθούν από τις ίδιες ειδικές τιμές για τη διαμονή τους και θα λάβουν επίσης
επιπλέον ξεναγήσεις από τον διοργανωτή.

