
לסגנון  יותר  מנוגד  להיות  יכול  מה 
על  הקסומה  ביוון  טיול  מאשר  המעונב 

אופנוע?

לכל אחד  לא  יכול,  כל אחד  לא  נכון,  אז 
יש רישיון לאופנוע, ומה שלא פחות חשוב 
- לא לכל אחד יש בת זוג שתסכים לעלות 

על אופנוע...

מתכונת  את  אוהבים  שכן  כאלה  יש  אבל 
הטיול הזאת - לא סתם אוהבים אלא ממש 
אותם.  להבין  אפשר  ובינינו,  לה.  מכורים 
לצערי, אין ולא היה לי מעולם רישיון על 
בהגיעי  להסכם  אתי  הגיעו  )הוריי  אופנוע 
לגיל 16: אם אוותר על הכמיהה הטבעית 
רכב   18 בגיל  אקבל  אופנוע  על  לרישיון 
צעיר,  כשהייתי  ימים,  ובאותם  משלי. 
הבטחה כזאת לא הייתה דבר של מה בכך. 
אז ויתרתי, ולזכותם של הוריי - הם עמדו 
בהבטחתם(, אבל הזדמן לי לא אחת לנסוע 
עם חבריי, כשכמה מהם שכרו רכב )כמוני( 
והאמת  אופנוע.  על  רכבו  אחרים  וכמה 
צריכה להיאמר: החוויה שונה לחלוטין. אין 
כמו לנשום את ריחות הטבע וליהנות מהנוף 

האין סופי פרוס לפניך ב-360 מעלות.

אופנוע,  על  רישיון  להם  שיש  אלה  וגם 
ומצאו את בת הזוג המתאימה, מתקשים 

ברוב המקרים להשיג אופנועים להשכרה 
ברחבי אירופה.

פתרון  כיום  יש   - ליוון  בנוגע  לפחות 
"אוטו  של  הבעלים  צוקר,  עמי  מושלם. 
של  הישראלית  הנציגות   - ישראל"  יורופ 
ממרכזי  אחד   - העולמית  יורופ"  "אוטו 
ומי  בעולם,  הגדולים  הרכבים  השכרת 
 45 מזה  כבדים  אופנועים  על  שרוכב 
בסיירת  קבועה  התנדבות  )לרבות  שנה 
האופנועים של משטרת ישראל(, מימש את 
.business & pleasure השילוב הקלאסי של

עמי  מצא  לאופנועים  לאהבתו  במקביל 
השני  לחלק  המושלם  הפתרון  את  גם 
שמחייב פתרון: אשתו, דורית, "חולה" על 
טיולי אופנועים לא פחות ממנו. יחד הם 
יוון  את  האחרונות  השנים  ב-15  "חרשו" 

לכל כיווניה, כמה פעמים בשנה, כל שנה.

כיום החליט עמי לחלוק את החוויות שאסף 
רוכבים  עם  הרבות  נסיעותיו  במסגרת 
תיור"  "חבילות  עבורם  וארגן  אחרים, 
הכוללות, מלבד השכרת האופנוע גם תכנון 
הכבישים  ברמת  המסלול  של  מדוקדק 
את  לבחור  מבלי  באופנוע  נסיעה  )שהרי 
 – האפשריים  ביותר  המפותלים  הכבישים 
אינה נחשבת...(, ברמת העיירות המצדיקות 

יוון�באופן�שטרם�חוויתם
היות�שכולנו�כמהים�למה�שחסר�לנו,�גם�איש�העסקים�שנוסע�בתדירות�גבוהה�ומורגל�להיות�
חנוט�בחליפות�וללון�במלונות�מרובי�כוכבים�-�חולם�על�חופשות�בסגנון�המנוגד,�ככל�האפשר,�

למתכונת�הנסיעות�שאליה�הוא�מורגל.

לוי
ה
ד�
לד
א
ם:�
יל
וצ
ב�
ת
כ

מן
זד
מ
ם�
קי
ס
�ע
ש
אי

ו

טבע�הדברים�36

מימי  אחד  בכל  המלון  בתי  ברמת  ביקור, 
הנסיעה, וברמת המזון שראוי להזמין בכל 
אזור ביוון. לרשות הרוכב הישראלי זמינים 
כיום, במסגרת החבילה המוצעת, אופנועים 
החל  שונים:  מנוע  ונפחי  שונים  מסוגים 

מ-500 סמ"ק ועד ל-1,200 סמ"ק.

טיול  מסלולי  מוצעים  ליוון  לנוסעים 
של  האישיות  להעדפות  בהתאם  מגוונים, 
ניתן  ברמה העקרונית  או קבוצה.  זוג,  כל 
למסלולים  נחלקים  שהמסלולים  לומר 
מרכז-צפון  של  ולמסלולים  שבפלופונס 
מאופיינים  הפלופונס  מסלולי  בעוד  יוון. 
ונהרות, מסלולי מרכז  ים, הרים  בנוף של 
חבלי  את  השאר  בין  הכוללים  המדינה, 
וביקור  זגוריה  אבריטאניה,  של  הארץ 
במנזרים התלויים המפורסמים במטאורה 
ואגמים.  סקי  באתרי  מאופיינים   -
אחד  מצוי  אבריטניה,  בירת  בקרפניסי, 
מאתרי הסקי הגדולים והחשובים של יוון, 
)לא,  ויקוס  הקניון  נמצא  זגוריה  ובחבל 
יוצר(,  שהטבע  כזה  קניות...  של  כזה  לא 
טבעי  ואך  בעולם,  והעמוקים  מהגדולים 
הוא שוויקוס הפך לאחד המסלולים היותר 
מועדפים על רוכבי הרכב הדו-גלגלי ביוון. 

ביקורים  כוללים  בפלופונס  המסלולים 
בכפרים נידחים ומקסימים בהרים, ובצדם 
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- מסלולים קסומים הצמודים לים, בחלקם 
בגובה  בכבישים  ובחלקם  הים,  פני  בגובה 
עוצר  נוף  המבטיחים  הים,  פני  מעל  רב 
הפלופונס  של  המסלולים  רוב  נשימה. 
של  העתיקה  הבירה   - מנאפליו  מתחילים 
האטרקציות  אחת  אתונה.  לפני  עוד  יוון, 
זה  אזור  במסלולי  המשולבות  המהממות 
העתיקה  העיר   - במונבאסיה  ביקור  היא 
המוקפת חומה אשר במהלך אחת מרעידות 
- פשוט  זה  האדמה שכה אופייניות לאזור 
"שטה", כמות שהיא, ומבלי להיהרס, כ-600 
את  מחבר  שנבנה  גשר  המים...  לתוך  מ' 
העיר שהתנתקה מהיבשת וזזה - אל היבשת 
שאליה הייתה שייכת טרם רעידת האדמה. 
חוויה אחרת ייחודית באזור הפלופונס היא 
אלה  נהרות  הנהרות.  לאורך  המסלולים 
עשירים בפורלים, אז דמיינו לכם את הרגע 
יורדים  האופנוע,  את  מחנים  אתם  שבו 
למסעדה שממוקמת באופן שרגליכם כמעט 
משתכשכות במי הנהר, ואתם אוכלים פורל 
שדקות לפני שהועלה אחר כבוד לגריל עוד 
בהנאה  לוגמים  שאתם  תוך   - בנהר  שחה 
)משקה  בצ'יפורה  ומקנחים  אוזו עם קרח, 
עקב  מאוד  שמטעה  מקומי  אלכוהולי 
מתיקותו - אבל "נותן בראש"(. אז מה צריך 

הבן אדם יותר מזה?

ואזהרה ידידותית אחת: 
קטלני!  והצ'יפורה  האוזו  של  השילוב 

שהשפעת  עד  זמן  מספיק  לנוח  הקפידו 
שוב  עולים  שאתם  לפני  תפוג  האלכוהול 

על האופנוע.

אפשר:  אי  והנחיות  הוראות  קצת  ובלי 
רישיון  מחייבת  ביוון  אופנוע  שכירת 
לאופנוע מעל 500 סמ"ק, ובצדו - רישיון 
לבעלי  נוספת:  ואזהרה  בין-לאומי.  נהיגה 
קבוע  באופן  רוכבים  אופנוע שלא  רישיון 
מומלץ לרענן את מיומנות הרכיבה בארץ 

המוצעים  המסלולים  הנסיעה.  לפני 
עלות  עקלתון.  מסלולי  בחלקם  הם  ביוון 
בסוג  כמובן  תלויה  הכוללת  החבילה 
האופנוע שבחרתם, ומתחילה ב-700 אירו 

לשבוע.

אוטו יורופ ישראל: 03-5244244
www.autoeurope.co.il

עמי צוקר: 0522584334
e-mail: amiz@autoeurope.co.il
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