
Πρόγραµµα CLASSIC 
ΜΕ TRACK DAY 

20-24 Οκτωβρίου 2005 
299,00 € 

 
1η µέρα – ΧΛΜ 600 
Αθήνα- Αυτοκινητοδρόµιο Σερρών 
Με την Μοτοσικλέτα σας η το αυτοκίνητό σας, σας περιµένουµε στο 
Αυτοκινητοδρόµιο Σερρών. Μεταφορά σε ξενοδοχείο 3+ αστέρων – ∆ιανυκτέρευση 
στην πόλη των Σερρών. 
 
2η µέρα – ΧΛΜ 575 
Πρωινό στις 06:00 και ξεκινάµε στις 06:30 για τα σύνορα των Κήπων. Έλεγχος 
διαβατηρίων, ψώνια από τα καταστήµατα αφορολόγητων ειδών και µπαίνουµε στην 
Ανατολική Θράκη.  Μέσω Κεσάνης, Μαλγάρων, Ραιδεστού, φτάνουµε στην 
Κωνσταντινούπολη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευµα περιήγηση της 
πόλης.  Επίσκεψη στην περίφηµη εκκλησία της Αγίας Σοφίας, στο Μπλε Τζαµί του 
σουλτάνου Αχµέτ, στο βυζαντινό Ιππόδροµο (Ατ. Μεΐντάν) µε τον υπέροχο κίονα-
οβελίσκο και στην δεξαµενή του Ιουστινιανού µε κίονες διαφόρων ρυθµών. Το βράδυ 
προαιρετική διασκέδαση µε χορούς και τραγούδια της Ανατολής (χανουµάκια). 
 
3η µέρα  
Κωνσταντινούπολη 
Πρωινό στις 07:00. Αναχώρηση στις 8:00 για την πίστα Istanbul Otodrom για τα 
δοκιµαστικά του Σαββάτου. Το απόγευµα προαιρετική κρουαζιέρα στον Βόσπορο, 
εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Ξεναγούµαστε εν πλω, απολαµβάνοντας 
την ευρωπαϊκή και ασιατική πλευρά του Βοσπόρου.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο.  Το 
βράδυ ελεύθερο στην διάθεση των εκδροµέων.  
 
4η µέρα – ΧΛΜ 575 
Κωνσταντινούπολη – MotoGP – Σέρρες 
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την πίστα της Istanhbul Otodrom για να 
παρακολουθήσουµε τον πρώτο αγώνα motoGP της Κωνσταντινούπολης. Μετά τον 
αγώνα αναχώρηση για Σέρρες. ∆ιανυκτέρευση. 
 
5η µέρα – ΧΛΜ 600 
Πρωινό στις 8:30 και στις 9:00 αναχώρηση από το ξενοδοχείο για το 
Αυτοκινητοδρόµιο. Track day 10:00 – 15:00. Ελεύθερα 20λεπτα session. Επιστροφή 
µε τα οχήµατά σας. 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

• ∆ύο Νύχτες στην Πόλη σε ξενοδοχείο 4 αστέρων µε πρωινό 
• Ξεναγήσεις 
• Εισιτήριο Γενικής εισόδου για το motoGP για Σάββατο και Κυριακή 
• ∆ύο Νύχτες στις Σέρρες σε ξενοδοχείο 3 αστέρων + 
• Μεταφορά µε πολυτελές τουριστικό λεωφορείο. 
• Track Day στο Αυτοκινητοδρόµιο Σερρών µε το 0-300 

 
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
Είσοδοι σε µουσεία, Κρουαζιέρα στο Βόσπορο, Νυχτερινή διασκέδαση, Γεύµατα, 
Φιλοδωρήµατα. 


