
 

 
 

 
 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στο Adventure Meeting by BIKEIT 
 
Από 13 έως 15 Σεπτεμβρίου, η «καρδιά» της μοτοσυκλέτας θα χτυπάει στο Σοφικό Κορινθίας, 

στον εκπληκτικό χώρο του «The Ranch». Το μεγαλύτερο event μοτοσυκλέτας, Adventure 

Meeting by ΒΙΚΕΙΤ, ανοίγει τις πύλες του και σας περιμένει να το απολαύσετε.  

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θα βρίσκεται εκεί με τους εθελοντές του, και τις τρείς (3) 

ημέρες, και θα συνεπικουρούν παρέχοντας πρώτες βοήθειες, όπου και όταν αυτό κριθεί 

αναγκαίο. 

Το 1ο Adventure Meeting δεν είναι απλά ένα Test-Ride Event, αλλά περιλαμβάνει παράλληλες 

δραστηριότητες για όλους:  

 Πάνω από 90 μοτοσυκλέτες από όλες τις εταιρίες θα βρίσκονται επίσημα διαθέσιμες για 

οδήγηση. 

 Adventure Test Rides σε όλα τα Adventure μοντέλα της αγοράς σε επιλεγμένες ασφάλτινες 

διαδρομές. 

 Test ride για επιλεγμένες Adventure με χωμάτινα ελαστικά, σε μεικτές διαδρομές άσφαλτο – 

χώμα, σε αναλογία 50-50, σε βατό δασικό χωματόδρομο. Οδήγηση και δοκιμή για πρώτη φορά 

στον φυσικό τους χώρο! 

 Scrambler / Café Racer / Naked Test Rides.  

 Test ride endurο μοτοσυκλετών σε ειδικά σχεδιασμένη διαδρομή.  

 Παιδί και Μοτοσυκλέτα: Οι μικροί φίλοι της περιπέτειας θα έχουν τη δυνατότητα να 

εκπαιδευτούν και να οδηγήσουν mini μοτοσυκλετάκια, υπό την καθοδήγηση και εποπτεία 

εξειδικευμένων εκπαιδευτών: Yamaha Junior Academy by Riding School!   

 Flat Track by Harley Davidson  

Παράλληλα events: 

Θα «τρέχουν» παράλληλα events για όλα τα γούστα! Shows επίδειξης σε διαμορφωμένη πίστα, 

θεωρητικά σεμινάρια ασφαλούς οδήγησης για άσφαλτο και βουνό αλλά και αγωνιστικό enduro, 

παρουσιάσεις ταξιδιωτικών και tips από τους πλέον έμπειρους, διαγωνισμός δεξιοτεχνίας και 

adventure tours στα κοντινά βουνά, υπαίθρια έκθεση με νέα μοντέλα των περισσότερων 

εταιρειών, μουσική και έκθεση adventure εξοπλισμού και ρουχισμού, όλα αυτά συμπληρώνουν 

ένα τριήμερο γεμάτο περιπέτεια που δεν πρέπει να χάσει κανείς.  

 

1o Adventure Meeting, στις 13-15 Σεπτεμβρίου,  

στο The Ranch, στο Σοφικό Κορινθίας. 

 

Περισσότερα: www.adventure-meeting.gr 

Facebook:https://web.facebook.com/1o-Adventure-Meeting-2019-172678629456757/ 

Διοργάνωση: BIKEIT  
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