
ולשווק  הכפפה  את  להרים  שהחליט  מושבע, 
טיולי אופנועים ביוון, בדגש על חצי האי פלופונז 
ומרכז היבשת ועד לחלקה הצפוני של המדינה, 
חווית הרכיבה אותה  לגבול עם אלבניה.  סמוך 
מציע צוקר במסגרת טיולי החברה הינה מיוחדת 
ביום  קילומטרים   200 בממוצע  וכוללת  במינה, 
מאתגרים  כבישים  מפותלים,  מסלולים  של 

ולצידם נוף יווני טבעי ומהפנט.
קשריו  באמצעות  צוקר  הצליח  השנים  במשך 
אינטימיים  מלון  בתי  עם  להתחבר  האישיים 
עבור  להשיג  ובכך  בוטיק,  ברמות  ומשפחתיים 
רכיבה  בחופשת  המעוניינות  רוכבים  קבוצות 

ביום, מ  קילומטרים  מאות  גומעים  הם 
דופן  יוצאי  נופים  פני  על  חולפים 
ובעיקר לא מסוגלים לעצור את הדרייב 
רוכבי  את  תכירו  גלגלי.  הדו  לרכב  לאהבתם 
תיירותי  מטרנד  חלק  המהווים  האופנועים, 
הנופש  אתרי  לצד  אלו.  בימים  תאוצה  הצובר 
טיולי  מספקים  יוון,  של  המפנקים  והקלאבים 
האופנועים באזור חגיגת נהיגה ים תיכונית, כזו 

שלא תותיר אתכם אדישים.
מי שמוליך בגאווה את סצנת טיולי האופנועים 
מנכ"ל  הוא  שנים,   18 מזה  תיירותי  כנדבך 
חברת “אוטו יורופ", עמי צוקר, חובב אופנועים 

במיוחד.  אטרקטיביים  מחירים  משותפת, 
שאנחנו  בעובדה  טמונה  שלנו  “הייחודיות 
מייצרים מסלול מתגלגל שמותאם באופן אישי 
“החבילה  אומר.  הוא  לרוכבים",  קבוצתי  או 
הטיול,  ימי  מספר  לתקציב,  בהתאם  נבנית 
כאשר  שבדרך,  לאטרקציות  ועד  האופנוע  סוג 
המטרה בסופו של יום היא לספק לרוכב מוצר 

מושלם מכל הבחינות".
האפשרות  עצם  הרכיבה,  חווית  עם  יחד 
בדרכים  לנסוע  לרוכבים  המוצעת  האקטיבית 
מהווה  בשרם,  על  האנושי  הנוף  את  ולחוות 
זוכות  למשל  כך  ומשמעותי.  מוסף  ערך  עבורם 
מהארץ  יציאתם  טרם  האופנוענים  חבורות 
לסיפור דרך רחב היקף, ובו מפת מסלולים נוחה, 
ובתי קפה מומלצים המצויים  רשימת מסעדות 
לצורך  ביוונית  שימושיות  מילים  וכן  בדרך 

תקשורת עם המקומיים. 
לבודדים,  האופנועים  השכרות  בתחום  גם 
בעת  וגוברים  הולכים  לביקושים  החברה  זוכה 
האחרונה, למגוון יעדים ביבשת אירופה, לרבות 
איטליה,  מרוקו,  פורטוגל,  ספרד,  גרמניה, 
לאורים  ונחשבת  לאיים(  )פרט  יוון  סלובניה, 
ותומים בתחום. חובבי האופנועים זוכים ליהנות 
ועד 1,200  ממגוון רחב של דגמים החל מ-500 
ומעלה   25 בגילאים  לרוכבים  הניתנים  סמ"ק, 

בעלי רישיון נהיגה ייעודי.
לחוות  ומעוניין  ביוון  להתאהב  שהספיק  מי 
צפוי  ומאתגר,  שונה  באופן  נוספת  פעם  אותה 
למצוא בטיולי האופנועים השראה וסיפוק כמו 

שלא הכרתם. 

טיולי האופנועים מהווים אטרקציה תיירותית מרנינה בין נופיה הקסומים של 
יוון המשלבים רכיבה מאתגרת עם כפרים מהפנטים. תנו גז  ירון אלישע

יוון על אופנועים:
 חופשת רכיבה מהסרטים


