
6th Lesvos Enduro MTB – EGS 2022 

Διαδικαςία εγγραφισ και  τρόποσ απόκτθςθσ ζκπτωςθσ για τα ακτοπλοϊκά ειςιτιρια – διαμονι – Rent a 

car 

1. Εγγραφι από τθν επίςθμθ ςελίδα του EGS 

https://enduroseries.gr/registration/ 

2. Μετά τθν εγγραφι κα ζρκει ςτο email που ζχετε δθλώςει μινυμα με τα ςτοιχειά εξόφλθςθσ τθσ 

ςυμμετοχισ. 

Α. Για τον αγώνα 6th Lesvos Enduro MTB παρακαλοφμε κατακζςατε το κόμιςτρο των 40€ ςτον ακόλουκο 

λογαριαςμό. Παρακαλοφμε τα τυχόν ζξοδα κατάκεςθσ επιβαρφνουν τον κατακζτθ. 

Σράπεηα Πειραιώσ 

Δικαιοφχοσ: Ποδθλατικόσ φλλογοσ Λζςβου 

IBAN: GR94 0171 3550 0063 5514 2476 082 

BIC / SWIFT: PIRBGRAA 

Β. Σο κόμιςτρο του ενιαίου ειςιτθρίου ανζρχεται ςτα 160€ ςυμπεριλαμβανομζνθσ και αςφάλειασ 

ατυχιματοσ. Για το ενιαίο ειςιτιριο παρακαλοφμε κατακζςατε το κόμιςτρο ςασ ςτον ακόλουκο 

λογαριαςμό. 

Σράπεηα Eurobank 

Δικαιοφχοσ: AΡΚΑΔΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΙΚΕ 

IBAN: GR38 0260 0250 0004 2020 1645 988 

BIC / SWIFT: ERBKGRAA 

3. Αφοφ κάνετε τθν κατάκεςθ ςυμπλθρώνετε τθν Google form για να μπορζςετε να αποκτιςετε τθν 

ζκπτωςθ ςτα ακτοπλοϊκά ειςιτιρια (προςοχι να δθλώςετε ςωςτά το λιμάνι αναχώρθςθσ) και δθλώνετε 

και το μζγεκοσ για το αναμνθςτικό T-shirt 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczqNgwaaYQHzJrV2_0p9cuBx4Yy0K-vynFji_R-

aMvsYMGJg/viewform?fbclid=IwAR0h4IsCyfsuYBmELLC1OZkEqu5ANEI-7LV2y0OPbvkyJ0lta2rMqU4YwqY 

4. Κάκε 5 μζρεσ, αρχι γεννωμζνθσ τθσ 4-4-2022, κα αποςτζλλεται λίςτα με τα ονόματα όςων ζχουν 

ςυμπλθρώςει τθν Google Form ςτα κεντρικά πρακτορεία του Πειραιά, Καβάλασ και Χίου για να μπορείτε 

από εκεί να πάτε και να προμθκευτείτε τα ειςιτιρια. Προςοχι! Η ζκπτωςθ ιςχφει μόνο από τα κεντρικά 

πρακτορεία και όχι μζςω internet. 

Κεντρικά πρακτορεία: 

Πειραιάσ – Giovanti Travel, τθλ. 210-4119171 

Καβάλα – Seaways Miliadis Maritime Agency, τθλ. 2510-230538 

Χίοσ – Michalakis Travel, τθλ. 22710-40070 

τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ μπορείτε να δείτε τα δρομολόγια: 

https://www.attica-group.com/el/ 

https://enduroseries.gr/registration/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczqNgwaaYQHzJrV2_0p9cuBx4Yy0K-vynFji_R-aMvsYMGJg/viewform?fbclid=IwAR0h4IsCyfsuYBmELLC1OZkEqu5ANEI-7LV2y0OPbvkyJ0lta2rMqU4YwqY
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.attica-group.com%2Fel%2F%3Ffbclid%3DIwAR015vtFnXA_nR_Vi4crbCZ8xef3DulijFBGlCOOKxBHqtFjEJ4ATHrXspM&h=AT1e5H_RScAJmhAIYTTTJZTWuU4rJF327DVUVCSxE8iGINYF-g6YwjHJFZw-UH-eN8kd_rbS9k8GzSskGcjkEefPZhq7lq073Vsz-tx382vfBEnsJowVYxBDeG1y2t2TIg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3UJei5oJr8uIh_1h_aGCHixeNFTpijhOnWjUjk-lBt70un0L2r7eKSWdtMYofC__r-M-XOVPVICULN5XJiPV-7jj4GYbN8AW9ki4l7saP0d0M6Jtdv-14dVZ-DaeV4lkOyZf0AUH-Q5lpeuxpdnmPcrO7QjuA_JWc


https://www.hellenicseaways.gr/ 

5. Μετά από τα ειςιτιρια ςειρά ζχει θ διαμονι! Μπορείτε να επιλζξετε ζνα από τα παρακάτω καταλφματα 

ανάλογα με τα γοφςτα ςασ…… 

ELYSION HOTEL 

https://www.elysion.gr/el/ 

Μονόκλινο: 80€ 

Δίκλινο:90€ 

Σρίκλινο: 105€ 

Σετράκλινο: 120€ 

τθν τιμι ςυμπεριλαμβάνεται πρωινό. Δεν περιλαμβάνεται φόροσ διαμονισ 4€ ανά διανυκτζρευςθ. 

------------------------ 

ARIADNI ACOMODATION 

https://www.ariadnes.gr/ 

Μονόκλινο 30€/διανυκτζρευςθ 

Δίκλινο 45€/διανυκτζρευςθ Σρίκλινο 55€/διανυκτζρευςθ 

Σετράκλινο 65€/διανυκτζρευςθ. 

Οι τιμζσ αφοροφν ανά δωμάτιο. Σο πρωινό κοςτίηει 5€/άτομο/διανυκτζρευςθ. 

------------------------ 

ΕΛΑΙΩΝΑ ΣΗ ΓΕΡΑ 

https://lesvoseleon.gr/ 

15€/ άτομο τθν διανυκτζρευςθ.  

Οι τιμζσ αφοροφν ανά άτομο. Σο πρωινό κοςτίηει 5€/άτομο/διανυκτζρευςθ. 

Σθλ.: 6945934834 

------------------------ 

Ξενώνασ και Κατοικίεσ εντόσ τθσ Αγιάςου 

Σθλ.: 6945934834 

------------------------ 

6. Σζλοσ συνεπγασία με την εταιπία Avance, έχουμε εξασυαλίσει τιμέρ για ενοικίαση αυτοκινήτου που ξεκινάνε 

από τα 15€. Απκεί να καλέσετε στο 2251043313 και να αναυέπετε "Για τον αγώνα τηρ Αγιάσου". 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.hellenicseaways.gr%2F%3Ffbclid%3DIwAR1drNG7FhqaD4yhGjBKuzxBHFVNro4T3LHKEUc5GWfUEaJT5HgW8-zkXO8&h=AT2e2H7CJjWWJoPP7lu3DB_SmbUoBJFCbsV6TZ1e_2rHwrLohHl1x-lTilwZyl4a_fSqrHUFsnZUN4GhHF8KMObWUaQQMbQoGvTbf5gopmc4JvSbpS4RW5S84qTp9nSkWw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3UJei5oJr8uIh_1h_aGCHixeNFTpijhOnWjUjk-lBt70un0L2r7eKSWdtMYofC__r-M-XOVPVICULN5XJiPV-7jj4GYbN8AW9ki4l7saP0d0M6Jtdv-14dVZ-DaeV4lkOyZf0AUH-Q5lpeuxpdnmPcrO7QjuA_JWc
https://www.elysion.gr/el/?fbclid=IwAR2KOR9L7lVXMJZ1lOw9t7vpwyS6ANhkBCnKVwrOV7t_U23lbyPec6Zhwss
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ariadnes.gr%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Ow288h2w4P8IBrVIoVdl1UEVnDWYf3A36RT6c89Eh15iDu43jJi2b_54&h=AT39h3S5tb2G1K-AhJy2ixSjF2425O1JW2ySvzxufMiGeQ7voeRdGpraXZwehkLKHyUeBuTW8RyK_kKTKMMQkJXP59AeUEqFBdDJfhiYbfzm2_i-FPbrAkqUFjv8iGO5nQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1hznYgi2IsKkRYJgYEPUOgE4dWMq1y-AaHfwEPfLUWW2KP7BvPfdqlE7BP8GqNjsJq5XR2DqzRHK7nHfhvuLBoZLYy-Jo11J-yH4Bg0nZ_eqnaQjeI-94VObATyIMLKMtV1I9EvHHCHtffUActRi_WwWjqjilkEEs
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flesvoseleon.gr%2F%3Ffbclid%3DIwAR1jXqxjmv8pkopSnvtOPWr9hnVmXSwp72olS5ToJqMBa2xs4-ZgpUNJEv0&h=AT2qsFxLVgVzSGEcBshjlHWv7tfyG9wrgtg4az4Ugis7UyVJ_bPiYNzvQtPrf6M8wWh5rQKdZ7_WAYhI7nTPaM1AaltY0umeXg-4j4kTQ7-5oLJwhJlqyQ-pcGUA7eQaSw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1hznYgi2IsKkRYJgYEPUOgE4dWMq1y-AaHfwEPfLUWW2KP7BvPfdqlE7BP8GqNjsJq5XR2DqzRHK7nHfhvuLBoZLYy-Jo11J-yH4Bg0nZ_eqnaQjeI-94VObATyIMLKMtV1I9EvHHCHtffUActRi_WwWjqjilkEEs


ΠΡΟΟΧΗ! 

Οι τιμέρ ισχύουν ΜΟΝΟ για κπάτηση μέσω τηλευώνου(2251043313) 

Σιμέρ πποσυοπάρ: 

Group A Seat Mii (ή παπόμοιο) ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΙΜΟΣΗΣΑ 15,00€/μέπα 

Group B (Hyundai i10 ή παπόμοιο) 20,00€/μέπα 

Group C (Toyota Yaris ή παπόμοιο) 25,00€/μέπα 

Group C (Diesel Citroen C3 ή παπόμοιο) 30,00€/μέπα 

Group D (VW Golf ή παπόμοιο) 35,00€/μέπα 

Group D (Diesel Hyundai i30 ή παπόμοιο) 40,00€/μέπα 

Group N (SUV Diesel Jeep Renegade 4x4) 50,00€/μέπα 

9θέσια (τύπου Fiat Talento) 70,00€/μέπα ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΙΜΟΣΗΣΑ 

 

Φυςικά για όποια διευκρίνθςθ μπορείτε να ςτείλετε email ςτο cyclingclublesvos@gmail.com  και να 

καλζςετε ςτο τθλ.: 6942821287 

Ευχαριςτοφμε!!!! 

#6lesvosenduromtb #lesvoscyclingclub #posyle 

#egs2022 #egs #endurogreekseries 

#lesvosmtb 
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