Συµµετοχή
Road Trip to Africa!

Η αίτηση συµµετοχής στο DustBall 4000 παρουσιάζει τα είδη συµµετοχής όπως
και τις επιπρόσθετες επιλογές που προσφέρονται.
Στο κόστος συµµετοχής συµπεριλαµβάνονται τα εξής:
•

Ακτοπλοϊκή µεταφορά των συµµετεχόντων και των αυτοκινήτων τους από
τη Πάτρα στη Βενετία µε διαµονή σε καµπίνες.

•

9 διανυκτερεύσεις µε American Breakfast στα ξενοδοχεία πέντε αστέρων
των προορισµών:
o

Molino Stucky Hilton

Βενετία, Ιταλία (1 ηµέρα)

o

Monte Carlo Bay Hotel

Monte Carlo, Monaco (2 ηµέρες)

o

Hotel Arts

Barcelona, Spain (2 ηµέρες)

o

Las Dunas Hotel & Spa

Marbella, Spain (2 ηµέρες)

o

Octogone Terre Resort & Spa

Marrakech, Morocco (2 ηµέρες)

•

Στάθµευση (parking) σε όλα τα ξενοδοχεία της διαδροµής.

•

Ακτοπλοϊκή µεταφορά των συµµετεχόντων και των αυτοκινήτων τους από
το Algeciras, Ισπανία στη Ceuta, Μαρόκο µετ’ επιστροφής.

•

Αεροπορική µεταφορά των συµµετεχόντων µε πτήση charter από τη Malaga
στην Αθήνα µε business catering.

•

Οδική µεταφορά των αυτοκινήτων από τη Malaga στην Αθήνα µε ειδικές
αµαξοφόρες.

•

Συµµετοχή σε ανεπανάληπτα πάρτυ όπως τα DustBall 4000 luxury parties
στο Jimmy’z Club του Monte Carlο, το Model’s Party στη Βαρκελώνη και τα
All Day Party σε εξωτικά beach bar όπως το PuroBeach στη Marbella και το
Nikki Beach στο Marrakech.

•

Αποκλειστικές DustBall 4000 παροχές όπως concierge services και χρήση
του spa στη Marbella κατά την άφιξη µέχρι τα µεσάνυχτα.
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•

∆υνατότητα

επιλογής

εκπληκτικών

εµπειριών

όπως

την

πτήση

µε

ελικόπτερο από το Monte Carlo στο St. Tropez για φαγητό στο Nikki Beach
και µεταφορά µε Hummer λιµουζίνα από το Arts Hotel της Βαρκελώνης στο
DustBall 4000 Model’s Party.
•

Συµµετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις και πάρτυ του DustBall 4000 “Road
Trip

to

Africa”

όπως

την

εκδήλωση

Απονοµής

Βραβείων

στους

συµµετέχοντες!
•

Η ανεκτίµητης αξίας εµπειρία της ενδεχόµενης συµµετοχής σας στο club
των Dustballers γεµάτη µε νέες εικόνες, αναµνήσεις, πιθανές συνεργασίες
και δυνατές φιλίες!

•

Το DVD “Road Trip to Africa” που θα συµπεριλαµβάνει τις µοναδικές
στιγµές του ταξιδιού και διάφορα στιγµιότυπα από DustBall 4000
εκδηλώσεις.

•

∆ιάφορα DustBall 4000 δώρα όπως αξεσουάρ (µπλουζάκια, καπέλα,
lanyards κτλ.), προσκλήσεις σε αποκλειστικά event, προνοµιακές τιµές σε
ξενοδοχεία

πέντε

αστέρων

(κατά

περίπτωση)

και

σηµατοδοτούν την ένταξη στο club των Dustballers.
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