
 

36η Πανελλήνια Συνάντηση Vespa 

36th Greek National Vespa Meeting  

 

Πρόγραμμα 36ης Πανελλήνιας Συνάντησης Vespa 

 

Μέρα 1η (Πέμπτη 25/8)  

11:30 

Αναχώρηση από το Camping1 για εκδρομή στον ποταμό Νέστο2 και το 
χωριό Γαλάνη (πορεία  ~30km περίπου 35’) 
Βουτιά στα δροσερά νερά του ποταμού, δωρεάν καφές και νερό με το 
κουπόνι σας. 
Η καντίνα διαθέτει κρύα και ζεστά σνακ και μεζέδες.  
Στα χωριά Γαλάνη & Τοξότες και σε απόσταση 2-3 χλμ υπάρχουν 
καφετέριες και ταβέρνες 

ΘΕΣΗ 

1. https://goo.gl/maps/BLenGJL81E1ZZtZ96 
2. https://www.facebook.com/kantinanestos/ 

https://goo.gl/maps/AaHUy2V9j1RSJzXz8 
41°05'33.1"N 24°45'31.7"E 

Διαδρομή: https://goo.gl/maps/g4LMpib4LVHS6o8x9 

16:00 Αναχώρηση από Νέστο. Ελεύθερος χρόνος 

20:00 
Welcome Beer στον χώρο της λέσχης μας. 
Vespaholic - Kavala Vespa Club, Μοσχοπουλίδου 8 Καβάλα 

ΘΕΣΗ 
https://goo.gl/maps/4rvuCHrsRaywzyHV8 

40°56'27.5"N 24°24'14.5"E 

 

Μέρα 2η (Παρασκευή 26/8) 

10:30 

Αναχώρηση από το Camping για την παλιά πόλη της  Καβάλας (πορεία  
10km). 
Στάθμευση στο χώρο του λιμανιού κάτω από τα τείχη της παλιάς 
πόλης. Κρουασάν σοκολάτας με το κουπόνι σας. 
Επίσκεψη με τα πόδια στα αξιοθέατα και στο φρούριο με ξενάγηση 
από ξεναγό ή ελεύθερη περιήγηση στα στενά της Παναγίας, τα 
πλακόστρωτα δρομάκια και τα μακεδονικού τύπου σπίτια.  
 
Για όσους ενδιαφέρονται, μπορούν να επισκεφθούν και το μουσείο 
καπνού δίπλα στο Δημαρχείο της πόλης, ένα σύγχρονο βιομηχανικό 
και βιωματικό μουσείο με πλούτο εκθεμάτων. (είσοδος 2 €),  Κων/νου 
Παλαιολόγου 4 

ΘΕΣΗ 
https://goo.gl/maps/UydYCYRks3wadX2p7 

40°55'52.5"N 24°24'42.9"E 

13:00   
Ξεκινάμε για το Batis Multiplex για μπάνιο, χαλάρωμα ή 
ξεφάντωμα….στην παραλία. 

ΘΕΣΗ 
https://goo.gl/maps/GjfwjK8vYyWigdKz8 

40°54'58.3"N 24°22'45.1"E 

18:00   Ελεύθερη επιστροφή στο Camping  

19:00   Γενική συνέλευση εκπροσώπων του Vespa Club Hellas στο Ακόντισμα 

https://goo.gl/maps/BLenGJL81E1ZZtZ96
https://www.facebook.com/kantinanestos/
https://goo.gl/maps/AaHUy2V9j1RSJzXz8
https://goo.gl/maps/g4LMpib4LVHS6o8x9
https://goo.gl/maps/4rvuCHrsRaywzyHV8
https://goo.gl/maps/UydYCYRks3wadX2p7
https://goo.gl/maps/GjfwjK8vYyWigdKz8
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21:00   
Δωρεάν είσοδος στη συναυλία στο Ακόντισμα με τους Μηλιώκα, 
Γιοκαρίνη, Λάκη Παπαδόπουλο, Ζιώγαλα. 

ΘΕΣΗ Ακόντισμα:  https://g.page/Akontisma?share 

 

Μέρα 3η (Σάββατο 27/8) 

08:00   
Μπουγάτσα με γάλα κακάο με το κουπόνι σας.  
Παραλαβή από το μπουγατσατζίδικο Γιώργος στη Ν. Καρβάλη. 

10:30   

Αναχώρηση από το Camping Αλέξανδρος για τις Κρηνίδες μέσω 
Παλιάς Καβάλας.  
Επίσκεψη στο Αρχαίο Θέατρο Φίλιππων1 και στο Βαπτιστήριο της 
Λύδιας2 της πρώτης Χριστιανής στην Ευρώπη. 
H είσοδος αρχαιολογικό χώρο κοστίζει 6 €. H ξενάγηση από ξεναγό 
στους συμμετέχοντες θα είναι δωρεάν κατόπιν δήλωσής τους. 

ΘΕΣΗ 

1. https://goo.gl/maps/PqwSgbEaTw381vnb8 
41°00'48.7"N 24°17'12.3"E, 

2. https://goo.gl/maps/6MmSbZEdUsjemugq5 
41°01'13.5"N 24°16'43.4"E 

13:30   
Εκκίνηση από τους Φιλίππους η μεγάλη Vespoπαρέλαση μέσω 
Καβάλας και προορισμό το Camping. 

18:00   Διαγωνισμοί δεξιοτεχνίας - βραδυπορίας στο χώρο του camping 

19:00   

• Έκθεση (BAZΑAR)  των αναμνηστικών των λεσχών στο χώρο 
του Ακοντίσματος 

• Καλλιστεία Vespa στο χώρο του Ακοντίσματος 

• Free BBQ στο χώρο του Ακοντίσματος με το κουπόνι σας 

21:00   
Συναυλία σε ρυθμούς 80’s-pop-hits με τους Juke Box και χορός μέχρι 
αργά το βράδυ! 

 

• Απονομές αναμνηστικών συμμετοχής 

• Απονομές βραβείων των νικητών σε καλλιστεία και 
αγωνίσματα. 

• Κλήρωση της Vespa PX200FD και πληθώρας άλλων δώρων. 

• Συνέχεια με DJ Party στον χώρο της πισίνας του Ακοντίσματος 
μέχρι τελικής πτώσεως. 

 

Μέρα 4η (Κυριακή 28/8) 

 Πρωινός καφές στην Καβάλα στο Υποβρύχιο1 (Πλατεία Καραολή & 
Δημητρίου) στο λιμάνι και καφές on the go στο καφέ ALTRO2 (7ης 
Μεραρχίας 146) 

ΘΕΣΗ 

1. https://g.page/Ypovryxio-Cafe-Bar?share 
40°56'07.3"N 24°24'47.3"E 

2. https://g.page/altro-all-day-cafe?share 
40°56'31.5"N 24°23'24.7"E 

 Λήξη συνάντησης και ανανέωση του ραντεβού μας για την επόμενη. 

 

https://g.page/Akontisma?share
https://goo.gl/maps/PqwSgbEaTw381vnb8
https://goo.gl/maps/6MmSbZEdUsjemugq5
https://g.page/Ypovryxio-Cafe-Bar?share
https://g.page/altro-all-day-cafe?share
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Χρήσιμες πληροφορίες 

 

Το αντίτιμο συμμετοχής κατ’ άτομο είναι 25€ και περιλαμβάνει: 

1. Βραχιολάκι συμμετοχής 

2. T-shirt της εκδήλωσης 

3. Αυτοκόλλητο της Εκδήλωσης 

4. Αυτοκόλλητο του VC Vespaholic Kavala 

5. Αυτοκόλλητο του Vespa World Club 

6. Διαφημιστικό υλικό της περιοχής 

7. Δωρεάν καφέ με εμφιαλωμένο νερό  500ml στο Νέστο την Πέμπτη 

8. Δωρεάν κρουασάν σοκολάτας την Παρασκευή 

9. Δωρεάν μπουγάτσα με κακάο το Σάββατο 

10. Συμμετοχή στους διαγωνισμούς 

11. Συμμετοχή στα Καλλιστεία 

12. Δωρεάν είσοδο στο κάστρο της Καβάλας την Παρασκευή. 

13. Δωρεάν αγγλόφωνη ξενάγηση στα αξιοθέατα Παρασκευής και Σαββάτου 

14. Δωρεάν BBQ το απόγευμα του Σαββάτου 

15. Δωρεάν είσοδο στη συναυλία του Παρασκευής 

16. Δωρεάν είσοδο στη συναυλία του Σαββάτου 

 

ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΔΩΡΕΑΝ ΜΌΝΟ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ 

ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΒΡΑΧΙΟΛΆΚΙ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΈΣ 

 

Σκοπός των διοργανωτών είναι να δημιουργηθεί μία ευχάριστη εμπειρία διαμονής  

και να αναδείξει τις ομορφιές του τόπου μας, καθώς και η συνέχεια της παράδοσης 

των πετυχημένων Πανελλήνιων συναντήσεων Vespa, όπου τα τελευταία χρόνια 

συμμετέχουν όλο και περισσότεροι Vespisti του εξωτερικού και κυρίως των 

γειτονικών χωρών. 

Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί για λόγους που δεν εξαρτώνται από τους 

διοργανωτές. Οι όποιες αλλαγές θα αναρτώνται  στη σελίδα μας καθώς και στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. 

https://vespaholic.gr/?page_id=369# 

 

https://vespaholic.gr/?page_id=369

