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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

« Κ.Ε.∆.Ε.»  
 

 
 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 Η  Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελασσόνας, ο Σύλλογος Αεραθλητών Λάρισας, και 
η σχολή “Magic Paragliding School” διοργανώνουν και φέτος για 10η συνεχόμενη χρονιά το  
 
 
 
 
 
 
 
 Μια ξεχωριστή εκδήλωση πρωτόγνωρη για τα Ελληνικά δεδομένα με διαφορετικές 
και γεμάτες φαντασία παρουσίες, με αεραθλητές από όλη την Ελλάδα . 

Για ακόμη μία χρονιά θα πραγματοποιηθεί συνάντηση paramotor , δηλαδή αλεξιπτώτου με 
μηχανή, που θα δώσουν ένα διαφορετικό χρώμα στην εκδήλωση πραγματοποιώντας πτήσεις 
μεγαλύτερης διάρκειας που θα φθάνουν ως την πόλη της Ελασσόνας. 

Οι αεραθλητές βάζουν την φαντασία, το κέφι, την ζωντάνια, τα πολύχρωμα 
αλεξίπτωτα και η Κ.Ε.Δ.Ε. την οργάνωση, τον μπουφέ που θα έχει στο χώρο της 
προσγείωσης, την ορχήστρα για άφθονο κέφι και χορό και τα έπαθλα που θα επιβραβεύσουν 
την προσπάθεια των αεραθλητών.  

Θα ήταν κρίμα να μην παρακολουθήσετε από κοντά αυτή την μοναδική εκδήλωση, στην 
οποία θα υπάρχουν εκπλήξεις για τους μικρούς μας φίλους.    

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
 

ΣΑΒΒΑΤΟ  13  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 
  
Για όσους αποφασίσουν να έρθουν από την προηγούμενη ημέρα Σάββατο, θα γίνουν δοκιμαστικές 
πτήσεις από τον χώρο απογείωσης στο Δ.Δ. Δρυμού Ελασσόνας .  

Και μια μοναδική ευκαιρία για όσους θέλουν να γνωρίσουν από κοντά την μαγεία του 
αλεξίπτωτου πλαγιάς. θα γίνουν δωρεάν πτήσεις με διπλά αλεξίπτωτα πλαγιάς (tantem) από 
έμπειρους πιλότους της σχολής «Magic Paragliding School» !!! Οι πτήσεις θα 
πραγματοποιηθούν από τις 11:00 π.μ. μέχρι τις 3:00 μ.μ. και θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας. Βέβαια όλα θα εξαρτηθούν από τις καιρικές συνθήκες.  
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ΚΥΡΙΑΚΗ   14  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 

09:30-10:00       Συγκέντρωση  στο χώρο προσγείωσης, πίσω από το αθλητικό κέντρο «Paradise»,   
                           στο 4 χλμ Ελασσόνας – Δεσκάτης, δηλώσεις συμμετοχής και ενημέρωση των   
                           διαγωνιζόμενων . 
12:00                  Έναρξη πτήσεων  
14:00                 Λήξη πτήσεων Ιπτάμενων Καρναβαλιών  

 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ  2010» 

  
Για μία ακόμη χρονιά δεν θα λείψει και ο διαγωνισμός για το ιπτάμενο καρναβάλι που θα κερδίσει 
τις εντυπώσεις των θεατών και της επιτροπής του Δήμου Ελασσόνας. Ετοιμάστε τις πολύχρωμες 
στολές σας, βαφτείτε με χρώματα και ελάτε να διαγωνιστείτε. 

Τα χρηματικά έπαθλα , θα επιβραβεύσουν την προσπάθειά και την φαντασία  και έχουν ως 
εξής:  

  1ο  Ατομικό                    600,00 €  
  2ο  Ατομικό                    300,00 € 
  3ο Ατομικό                     200,00 € 
  4ο Ατομικό                     100,00 € 
                                      

Μετά την λήξη  της εκδήλωσης θα παραχωρηθεί γεύμα προς όλους τους συμμετέχοντες και θα 
δοθούν αναμνηστικά διπλώματα.   

Και φυσικά όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζετε , όλα τα παραπάνω είναι σε άμεση  συνάρτηση 
με τις καιρικές συνθήκες . Ο διαγωνισμός θα είναι σε ισχύ μόνο αν πετάξουν πάνω από 15 αθλητές 
στο ατομικό.  

Προλάβετε και δηλώστε συμμετοχή στη Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Ελασσόνας. 
Οι 15 πρώτες συμμετοχές θα έχουν δωρεάν διαμονή σε ξενοδοχεία της περιοχής. Ακόμα δεν 
τηλεφωνήσατε!!! 

ΟΛΟΙ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΟ  
«ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2010» 

 
Τηλέφωνα Επικοινωνίας :  

 Σύλλογος Αεραθλητών Λάρισας: (Ντούφας Βασίλης: 6937364004 – Νίκος 
Καρύδης: 6944184360).  

 Κ.Ε.Δ.Ε. : 2493025440 
                       
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ:  ΕΛΑΣΣΟΝΑ 
                                                         «ΜΕΛΑΣΤΡΟΝ» *** : 2493025590  
                                                         «ΔΙΑΣ» : 2493024500 
                                                         «RIVER SIDE»   : 2493022580 
                                                         «ΟΛΥΜΠΙΟΝ» : 2493022278 
                                                         «ΠΑΛΛΑΣ»: 2493029515 
 
                                                       ΛΙΒΑΔΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ  
                                                       «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΞΕΝΩΝΑΣ» : 2493041377 
                                                       «ΛΑΝΑΡΙ»  : 2493041210 

                                                     «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ» : 2493041180 
 

                                                        ΛΑΡΙΣΑ  
                                                       «ΔΙΟΝΥΣΟΣ»  : 2410230101-104 
                                                      «GRAND HOTEL» : 2410537251-9                                     


