ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ του 2019 FIM - MOTOCAMP
17 Ιουνίου (Δευτέρα)
12.30 - 20.00 Άνοιγμα του Διοικητικού Κέντρου στο Κάμπινγκ Νεστόριο
Εστιατόριο και μπαρ ανοιχτά (με χρέωση)

18 Ιουνίου (Τρίτη)
10.00 - 20.00h ώρες λειτουργίας του Διοικητικού Κέντρου - ελεύθερη μέρα
Προαιρετικό πρόγραμμα (απαιτούνται εγγραφές - επιπλέον χρέωση)
Περιήγηση με μοτοσυκλέτα στην οροσειρά της Πίνδου - Δάσος Γράμμου Αρένας
(160 χλμ., πλήρης ημέρα - 20 Ευρώ):
• Συγκέντρωση στις 10.30 στην είσοδο του Κάμπινγκ
• Επίσκεψη τα ιστορικά χωριά Μονοπύλο, Γράμμος, Χρυσή, Αετομιλία, Κοτύλη
• Πακέτο με μεσημεριανό γεύμα, νερό και αναψυκτικά
Εστιατόριο και μπαρ ανοιχτά (με χρέωση)

19 Ιουνίου (Τετάρτη) - 1η ημέρα Motocamp
10.00 - 22.00h ώρες λειτουργίας του Διοικητικού Κέντρου
Προαιρετικό πρόγραμμα
Περιήγηση με μοτοσικλέτα στο καταφύγιο της Καφέ αρκούδας (Αρκούρος), το
καταφύγιο του Γκρίζου Λύκου, και το παραδοσιακό χωριό Νυμφαίο - ξενάγηση (200
χλμ, πλήρης ημέρα - 30 ευρώ – περιλαμβάνονται οι είσοδοι στα καταφύγια)
• Συγκέντρωση στις 10.30 στην πύλη του κάμπινγκ Κατασκήνωσης
• Ξενάγηση στο καταφύγιο της Καφέ Αρκούδας και το Κέντρο Πληροφόρησης του
Αρκούρου: (http://www.arcturos.gr/en/)
• Περιήγηση στο καταφύγιο του Γκρίζου Λύκου
• Πακέτο με μεσημεριανό γεύμα + νερό
• Επιστροφή στο κάμπινγκ το απόγευμα

17.00h Εκτελεστική Επιτροπή και μέλη του CTL - 1η συνάντηση στην Γραμματεία του
Motocamp
18.30h Μοτοπαιχνίδια
20.00h Εναρκτήριο δείπνο του FIM Motocamp 2019
21:00 Ζωντανή Μουσική - Διεθνής & Ελληνική Ροκ (Αρχοντούλης)

20 Ιουνίου (Πέμπτη) - 2η μέρα του Motocamp
10.00-20.00h ώρες λειτουργίας του Διοικητικού Κέντρου
Εκδρομή στις Λίμνες των Πρεσπών & το νησί του Αγίου Αχίλλειου (200χλμ - πλήρης
μέρα)
• Συγκέντρωση στις 10.30 στην πύλη του κάμπινγκ
• Εκδρομή στον Εθνικό Δρυμό των Πρεσπών (Natura-2000) και επίσκεψη στο νησί
του Αγίου Αχίλλειου στη Λίμνη Πρεσπών
• Γεύμα μπουφέ δίπλα στη λίμνη
• Επιστροφή στο κάμπινγκ το απόγευμα
18.00h Συνάντηση των εθνικών εκπροσώπων στο εστιατόριο
18.30h Μοτοπαιχνίδια & Μοτοκαλλιστεία
21:00 ώρες Παραδοσιακό πρόγραμμα ελληνικής μουσικής και Δημοτικών χορών

21 Ιουνίου (Παρασκευή) - 3η μέρα του Motocamp
10.00- 20.00h ώρες λειτουργίας του Διοικητικού Κέντρου
Παρέλαση των Εθνών
• 10.00 συγκέντρωση για ομαδική μετακίνηση προς στην Καστοριά. Οι
συμμετέχοντες μπορούν επίσης να επιλέξουν να οδηγήσουν μόνοι τους ή στις δικές
τους ομάδες καθώς οι κύριοι κόμβοι θα είναι επανδρωμένοι από την Οργανωτική
Ομάδα.
• 10.15 Μετάβαση από το Νέστοριο προς τον χώρο συγκέντρωσης, το πάρκινγκ
δίπλα στην λίμνη της Καστοριά (25χλμ)
• 11.00 Παρέλαση των Εθνών – Παραλίμνια διαδρομή στην λίμνη της Καστοριάς
(10χλμ) επιστροφή στο park-ferme

• Park-ferme (φυλασσόμενο έως τις 17:00): ο ίδιος χώρος στάθμευσης (στην
παραλία της Καστοριάς)
• ελεύθερος χρόνος στην Καστοριά
• επιστροφή είτε ομαδικά στις 17.00 ή οποιαδήποτε στιγμή μόνοι σας
18.00h Συνάντηση των εθνικών εκπροσώπων στο εστιατόριο
20.30h Τελετή απονομής βραβείων - στην συνέχεια ζωντανό πρόγραμμα Classic Pop
& Rock-Live Bands

22 Ιουνίου (Σάββατο) - 4η ημέρα Motocamp
08.00- 12.00h ώρες λειτουργίας του Διοικητικού Κέντρου
7.30- 10.30h πρωινό και ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΡΟΦΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πρόγραμμα ενδεχομένως να αλλάξει ελαφρώς, παρακαλώ ελέγχετε
τις τελευταίες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα: www.fimmotocamp2019.com
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Καθ 'όλη τη διάρκεια του Motocamp (από τις 12.00 στις 19 Ιουνίου, έως τις 10.30
στις 22 Ιουνίου), το εστιατόριο θα είναι ανοιχτό από τις 07.00 έως τη 01.00,
διαθέτοντας συνεχώς μια μεγάλη ποικιλία από φρέσκα γεύματα, σούπες, γλυκά και
φρούτα, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας ή της νύχτας. Περιλαμβάνονται στο
παράβολο συμμετοχής.
Ποτά δεν περιλαμβάνονται στο παράβολο συμμετοχής
Τα bar θα είναι ανοιχτά από τις 08.00 έως τις 02.00

