
∆ιαδροµή 1.5 ώρας για όλους!

Ποδηλατάδα στην περιοχή της Λιµνοθάλασσας Ηραίου!
Ένα ποδήλατο, ο καλύτερος τρόπος εξερεύνησης!

Κρυστάλλινα νερά, χρυσή άµµος και µια 
παραλία που µοιάζει µε νησί ελκύουν 
κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες να 
απολαύσουν το µαγευτικό τοπίο της 
λιµνοθάλασσας Ηραίου.

Ο Αρχαιολογικός χώρος του Ηραίου 
και ο Φάρος Μελαγκάβι στολίζουν 
µοναδικά αυτόν τον υπέροχο 
προορισµό που µπορεί ο καθένας να 
ανακαλύψει αυτό το καλοκαίρι µε τον 
πιο απολαυστικό τρόπο: το ποδήλατο!

Η εξερεύνηση ξεκινά µε ήπια ποδηλατική δραστηριότητα 20 λεπτών, µε σηµείο εκκίνησης το Ypanema και 
προορισµό το Ηραίο και τον Φάρο. Η δυνατότητα χρήσης ηλεκτρικών ποδηλάτων, απευθύνεται σε όλους 
θέλουν να ζήσουν την εµπειρία χωρίς κόπο. Το µόνο που χρειάζεται είναι… να ξέρετε να κάνετε ποδήλατο!



        ο Ypanema είναι ένα υπέροχο venue για να φιλοξενήσει µοναδικές 
κοινωνικές, αθλητικές, εταιρικές και άλλες εκδηλώσεις. 
Το µαγευτικό σκηνικό του Ypanema και η αγάπη µας για αυτό που κάνουµε,  
θα απογειώσουν την σηµαντική σας ηµέρα και θα δηµιουργήσουν µια 
αξέχαστη εµπειρία για εσάς και τους προσκεκληµένους σας!
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Τί περιλαµβάνεται;

Στην είσοδο του Ypanema
Κάντε κράτηση στο  www.grcycling.com  ή καλέστε µας στο +30 6992252106

Πού θα µας βρείτε;

EVENTS

Ποδήλατο κανονικό ή ηλεκτρικό

Οδηγός ποδηλάτης

Πλαϊνές βαλίτσες aποθήκευσης

Κράνος

Μία φιάλη νερού

Sandwich και ρόφηµα κατά την επιστροφή µας στο Ypanema

To GrCyling πραγµατοποιεί ποδηλατικές εκδροµές και ταξίδια σε µοναδικούς προορισµούς σε όλη την 
Ελλάδα. Από το 2016 έως σήµερα, η εταιρία προσφέρει απολαυστικές εµπειρίες σε προχωρηµένους 
αλλά και αρχάριους ποδηλάτες. Με τα πόδια σε κυκλική κίνηση, την καρδιά να χτυπά ρυθµικά και όλες τις 
αισθήσεις να συµµετέχουν αρµονικά, χρειάζεται µόνο µία φορά ώστε κάποιος να βιώσει τι σηµαίνει 
ποδηλατική βόλτα. Και τότε θα την αγαπήσει για πάντα.

“Ο ενθουσιασµός, τα χαµόγελα και η χαρά των ποδηλατών µας είναι, για εµάς, κάτι το ανεκτίµητο.”


