
Πρόγραμμα Παρουςιάςεων τθσ 1θσ υνάντθςθσ των Horizons Unlimited ςτθν Ελλάδα (Σηουμζρκα, 26-29 Ιουλίου 2012) 

 Πζμπτθ Παραςκευι άββατο 
20:30 Τπάρχει κι Άλλθ Επιλογι  για το Ζειν του Κακενόσ 

Ο Alexander, αφοφ ςποφδαςε μθχανικόσ και 
δοφλεψε για πολλά χρόνια τόςο ςτθ Γερμανία όςο 
και ςτθν Αμερικι, αποφάςιςε να παρατιςει τα 
πάντα και να ταξιδζψει. Κα μασ πει το γιατί. 

το Νεπάλ με Ενοικιαηόμενο «Μθχανάκι» 
Τα «rent-a-bike» δεν υπάρχουν μόνο ςτα 
ελλθνικά νθςιά. Αλικεια, πωσ είναι να οδθγεί 
κανείσ μθχανάκι ςτουσ δρόμουσ του Νεπάλ; Ο 
Σπφροσ και θ Ζφθ κα μασ ποφνε. 

Σαξιδεφοντασ από τθ Θζςθ του υνεπιβάτθ 
Ο Βαςίλθσ ζχει κάνει ταξίδια ωσ ςυνεπιβάτθσ 
κακϊσ δεν ζχει μθχανι. Στθν πραγματικότθτα 
δεν ξζρει καν ποιό είναι το φρζνο και ποιό ειναι 
το γκάηι. Τι ςκζφτεται «εκεί πίςω»; 

21:00 Σαξιδεφοντασ με Μοτοςυκλζτα Μικροφ Κυβιςμοφ 
Οι Joel & Tazeem ζρχονται από τον Καναδά με KLR 
250 Sherpa  (!) και κα μασ πουν τα καλά και τα 
κακά του να ταξιδεφεισ με μοτοςυκλζτα μικροφ 
κυβιςμοφ ςε δρόμουσ για «μεγάλεσ». 

Οι MotoDiscoveries ςτισ Άκρεσ τθσ Ευρώπθσ 
Ι αλλιϊσ «Από το Νοτιότερο ςτο Βορειότερο 
χερςαίο ςθμείο τθσ Ευρϊπθσ». Δφο αναβάτεσ, 
δφο μθχανζσ και 12.000 χλμ. ςε ζνα ταξίδι από 
το ακρωτιρι Ταίναρο ςτισ εςχατιζσ του Βορρά. 

Η Απίςτευτθ Ομορφιά των Νορβθγικών Φιορδ 
Ο Βαγγζλθσ και θ παρζα του ταξίδεψαν ςτθ 
Νορβθγία, τθ χϊρα με τουσ ατελείωτουσ 
δρόμουσ και τα εξωφρενικά χαμθλά όρια 
ταχφτθτασ, αλλά και τθν εξαιρετικι φφςθ. 

22:00 Σαξιδεφοντασ ςτθ Ρωςία για 35 μζρεσ 
Δθμιτρθσ: «Ασ μιλιςουμε για ταξίδι με μθχανι. Ασ 
ποφμε τα καλά και τα κακά τθσ. Ασ ποφμε για ζνα 
ταξίδι ςτουσ ρωςικοφσ δρόμουσ, χωρίσ κρατιςεισ 
και με απίςτευτουσ ανκρϊπουσ» 

Μόνθ ςτθν Άγρια Δφςθ τθσ Αμερικισ 
Ποιόσ είπε ότι τα μακρινά ταξίδια, πόςο 
μάλλον τα μοναχικά, κζλουν «ανδριςμό»; 
Ηωντανό αντιπαράδειγμα θ Πολυτίμθ που κα 
μασ περιγράψει τθν εμπειρία τθσ από εκεί. 

Οι MotoDiscoveries ςτον γφρο τθσ Σουρκίασ 
Ο Χριςτοσ, ο Οδυςςζασ και θ Άντηελα 
ταξιδζψανε για 25 θμζρεσ ςτθ Τουρκία κάνοντασ 
πάνω από 7.000 χλμ. ςε μαγευτικζσ τοποκεςίεσ 
που κα γοθτεφςουν όλουσ μασ. 

23:00 Με Παπί από Αγγλία ςτθ Γκάμπια τθσ Αφρικισ 
Κι όμωσ, καλά διαβάςατε! Ο Dennis ξεκίνθςε με το 
Honda C90 από τθν Αγγλία και 4.000 μίλια μετά 
ζφταςε ςτθ Γκάμπια ςτα πλαίςια ενόσ project για 
φιλανκρωπικό ςκοπό με το εκεί νοςοκομείο. 

Ο Γφροσ του Κόςμου ςε (όχι 80) 99 θμζρεσ 
Οι Blazo, Nikola & Vladimir φφγαν ζνα πρωινό 
από τθ Ποντγκόριτςα του Μαυροβουνίου και 
επζςτρεψαν 99 θμζρεσ και 45.000 χλμ μετά 
κάνοντασ τον γφρω του κόςμου. Αλικεια! 

Ο Γφροσ των Βαλκανικών Χωρών ςε 10 θμζρεσ 
Όχι μια, όχι δυο, αλλά εννζα χϊρεσ, αμζτρθτεσ 
πόλεισ, χωριά και το περίφθμο πζραςμα του 
Transfagarasan μζςα από τισ περιγραφζσ του 
Κϊςτα που τράβθξε πάνω από 4.000 φωτό! 

00:00 Μουρμάνςκ: θ Μεγαλφτερθ Πόλθ του Αρκτικοφ 
Πωσ είναι, άραγε, ζνα ταξίδι ςτθ μεγαλφτερθ πόλθ 
του κόςμου βόρεια του Αρκτικοφ κφκλου; Ο 
Βαςίλθσ που το ζκανε κα μασ λφςει όλεσ τισ 
απορίεσ και κα μασ πει περιςςότερα για αυτι. 

Σα Ελλθνόφωνα Χωριά τθσ Νότιασ Ιταλίασ 
Ο Θλίασ ζχει κάνει πολλά μακρινά ταξίδια με 
μθχανι, αλλά θ εμπειρία που ζηθςε με το 
ταξίδι του ςτα ελλθνόφωνα χωριά τθσ νότιασ 
Λταλίασ (Magna Grecia) είναι ανεπανάλθπτθ. 

Από τθ Πάτρα ςτθ Μακρινι Ιςλανδία 
Μία καλοκαιρινι απόδραςθ για το Νίκο και τθ 
παρζα του μετεξελίχκθκε ςε ζνα ςυναρπαςτικό 
ταξίδι ςτθ χϊρα των γκζιηερσ, των παγόβουνων 
και των μοναδικϊν γεωλογικϊν ςχθματιςμϊν. 

01:00 Θεςςαλονίκθ -  Nordkapp πάνω ςε μία Vespa 
Οι Στζργιοσ και Γιϊργοσ πιγανε με τισ Vespa τουσ 
από τθ Κεςςαλονίκθ ςτθ Νορβθγία, κάνοντασ 
11.000 χλμ. ςε 24 μζρεσ, ακολουκϊντασ τα χνάρια 
του Κάνου που πιγε μόνοσ του εκεί 2 μινεσ πριν. 

The European DucatiSTi Experience Project 
Ο Γιϊργοσ είναι φανατικόσ των Ducati. Ζτςι, με 
αφορμι το World Ducati Week «εμπνεφςτθκε 
ζνα ταξίδι ςε όλα τα Desmo Owners Club ςτθν 
Ευρϊπθ (εντάξει, εντάξει, όχι και όοοοολα...)». 

Η Εμπειρία τθσ υμμετοχισ ςτο Paris-Dakar 
Τί ποιο ενδιαφζρον από το να «κλείςουν» οι 
παρουςιάςεισ με μια διαφορετικι, αυτι του 
Βαςίλθ, ςυμμετζχων και τερματίηων τον κρυλικό 
αγϊνα! Κα ακολουκιςει κι ζνα ωραίο βίντεο. 

 
Χϊρια από τισ παρουςιάςεισ, κα γίνουν και κάποια ςεμινάρια μζςα ςτθν θμζρα, όπωσ ο Ανδρζασ που κα μασ εκπαιδεφςει ςτισ Πρώτεσ Βοικειεσ, 
προςαρμοςμζνεσ ςτθ ηωι των μοτοςυκλετιςτϊν, και ο Hanno που κα μασ δείξει Ποιά Εργαλεία κεωρεί πολφ χριςιμα για ζνα μακρινό ταξίδι και πωσ αυτά 
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε επιςκευζσ κακοδόν. Επίςθσ, ο Δθμιτρθσ, που δεν ζχει ταξιδζψει πολφ ςτο εξωτερικό αλλά ζχει γυρίςει όλθ τθν Ελλάδα, κα 
είναι εκεί για να Δώςει Ιδζεσ και να παράςχει πλθροφορίεσ ανάλογα με τον μετζπειτα προοριςμό του κακενόσ. Ακόμθ, όςοι δεν κζλουν να ςυμμετάςχουν ςτισ 
εκδρομζσ μποροφν να απολαφςουν μία βόλτα ςτο χωριό από το εκπλθκτικισ ομορφιάσ ςθματοδοτθμζνο μονοπάτι ι να εξαςκιςουν τισ περιπατθτικζσ τουσ 
ικανότθτεσ ςε κοντινζσ διαδρομζσ που κα τουσ αποηθμιϊςουν με τουσ καταρράκτεσ με τα κρυςτάλλινα νερά, τα ζλατα και τθ κζα ςτισ γφρω βουνοκορφζσ. 


