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The World Offroad. Η Βούλα, ο Άκης και η μικρή Αναστασία, είναι μία οικογένεια 

που αγαπά την περιπέτεια και επιχειρεί να κάνει το Γύρο του Κόσμου! Το ζευγάρι 

έχει ήδη κάνει κάτι παρόμοιο στο παρελθόν, αλλά αυτή τη φορά θα το επιχειρήσουν 

παρέα με τη κόρη τους!  

Η πρώτη αποστολή (2007-2010): 1.234 ημέρες – 167.504 χιλιόμετρα – 6 ήπειροι 

– 67 χώρες – 609 διαφορετικοί προορισμοί – 718 νύχτες σε σκηνή οροφής – 
υψόμετρο από -37 έως +5.609 μέτρα! 

Η νέα αποστολή (2019-2026). Η οικογένεια αναχωρεί από την Ελλάδα το 2019, 

με στόχο να ταξιδέψει σε όλο το κόσμο για τα επόμενα χρόνια, με ένα Camper Iveco 

4x4 και ποδήλατα Bottecchia, βγάζοντας τα προς το ζην στο δρόμο, εξασφαλίζοντας 

την εκπαίδευση του παιδιού τους και θέλοντας να διηγηθούν την ιστορία τους σε 
όλο τον κόσμο! 

Το όραμά τους. Θέλουν να ζουν σαν σύγχρονοι νομάδες γυρίζοντας τον κόσμο με 

ένα όχημα που μπορεί να πάει παντού. Ένας λιτός τρόπος ζωής σε ένα κινητό σπίτι 

7,2 τ.μ. αλλά τόσο συναρπαστικός. Αυτό είναι το όνειρό τους! Έχουν πολλά να 

πραγματοποιήσουν σ’ αυτή τη νέα τους περιπέτεια: να προσφέρουν τη καλύτερη 

δυνατή μόρφωση στο παιδί τους, να μοιραστούν τις περιπέτειές τους με τον καθένα, 
να εμπνεύσουν άλλους ανθρώπους να ακολουθήσουν τα όνειρά τους, να 

προωθήσουν την ιδέα της νομαδικής ζωής, να φέρουν κοντά ανθρώπους με 

διαφορετικές γλώσσες και κουλτούρες, να βοηθήσουν ανθρώπους που έχουν 

ανάγκη στηρίζοντας ανθρωπιστικές οργανώσεις. 

Η συμβολή μας. Στο The World Offroad ΙΙ εντάσσεται και το ποδήλατο ως μέσο 

μεταφοράς αλλά και ως δραστηριότητα περιπέτειας, στα πλαίσια του γύρου του 
κόσμου. Φανταστείτε λοιπόν 1.000 χιλιόμετρα με ποδήλατο στο δρόμο του μεταξιού 

ή ανάβαση μέχρι τα 5.600 μέτρα στα Ιμαλάια ή διάσχιση των Άνδεων, της Γης του 

Πυρός και της Σαχάρας.  

Εμείς στο Podilato.eu πιστεύουμε και στηρίζουμε το όραμα του The World 

Offroad II, παρέχοντας τον ποδηλατικό εξοπλισμό και την τεχνική κάλυψη. 
Με αυτό τον τρόπο και μέσω των ποδηλάτων Bottecchia, θα «ταξιδεύουμε» 

μαζί τους τα επόμενα χρόνια και θα μοιραζόμαστε μαζί σας, τις εκπληκτικές 

ποδηλατικές φωτογραφίες και το υλικό του εγχειρήματός τους! 

  



  

 

Η Αναστασία στα έξι της χρόνια, έχει επισκεφτεί 14 χώρες ανάμεσά τους, το Μαρόκο 
και την Τανζανία. Έχει δει μέρη που άλλα παιδιά της ηλικίας της αλλά και πολλοί 

ενήλικες, ίσως δεν αντικρίσουν ποτέ στη ζωή τους. 

 

Χρονοδιάγραμμα The World Offroad 
 

Αρχές 2019: Ξεκινάμε από τη Θεσσαλονίκη, για τη Κεντρική και Νότια Ελλάδα. 

Άνοιξη 2019: Ταξιδεύουμε σε πολλούς Νησιωτικούς προορισμούς του Αιγαίου. 

Καλοκαίρι 2019: Αναχωρούμε προς Κεντρική Ασία, Μογγολία και Κίνα. 
Δεκέμβριος 2019: Φτάνουμε στο Νεπάλ και την Ινδία 

Ιούνιος 2020: Νοτιοανατολική Ασία μέσω Μιανμάρ, με σταθμούς σε Ταϊλάνδη, 

Μαλαισία, Λάος, Καμπότζη, Βιετνάμ. 

Ιούνιος 2021: Ταξιδεύουμε στην Ινδονησία με κατεύθυνση το Ανατολικό Τιμόρ 

Δεκέμβριος 2021: Αποβιβαζόμαστε στην Αυστραλία 
Ιούνιος 2022: Αποβιβαζόμαστε με πλοίο στις ΗΠΑ 

Δεκέμβριος 2022: Οδεύουμε προς την κεντρική Αμερική 

Ιούνιος 2023: Προορισμός, Νότια Αμερική 

Δεκέμβριος 2023: Φτάνουμε στη Γη του Πυρός! 
Ιούνιος 2024: Προορισμός, Αμαζόνιος 

Δεκέμβριος 2024: Αποβιβαζόμαστε στο Ντακάρ 

Ιούνιος 2025: Φτάνουμε στη Νότια Αφρική 

Ιούνιος 2026: Ολοκληρώνεται το ταξίδι μας στην Αφρική 
 

Απολαύστε και δείτε περισσότερα στο: 

https://www.facebook.com/theworldoffroad/ 

https://www.theworldoffroad.com/t/ 

https://www.facebook.com/theworldoffroad/
https://www.theworldoffroad.com/t/


 

   

 

  

 



 

  

 


