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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Άνοιξαν οι εγγραφές για το 5ο Santorini Experience  
 

Δέκα μήνες πριν την εκκίνηση με 50% έκπτωση  
 

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2019. Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο για την κορυφαία διοργάνωση 
αθλητικού τουρισμού “Santorini Experience” που θα συγκεντρώσει για 5η συνεχή χρονιά 
επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές του τρεξίματος και της κολύμβησης open water, απ’ όλο 
τον κόσμο, στις 4-6 Οκτωβρίου 2019. 
 
Το “Santorini Experience” ανοίγει τις εγγραφές του 10 μήνες πριν την διεξαγωγή του, 
με σκοπό να εξυπηρετήσει, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, την υψηλή ζήτηση της αθλητικής 
διοργάνωσης από το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να 
εκμεταλλευτούν early bird τιμές, λαμβάνοντας έκπτωση 50% στις εγγραφές τους, εφόσον τις 
ολοκληρώσουν έως τις 31/3/2019. 
Όσοι αποφασίσουν να ταξιδέψουν στη Σαντορίνη για να αγωνιστούν θα πρέπει να κινηθούν 
άμεσα ώστε να εκμεταλλευτούν την προσφορά, καθώς στο δεύτερο κύμα εγγραφών, από την 
1/4/2019 η έκπτωση θα διαμορφωθεί στο 25% ανά δραστηριότητα. Το τρίτο και τελευταίο 
κύμα εγγραφών, θα ισχύει από την 1/7/2019 μέχρι και την έναρξη της διοργάνωσης, 
διαμορφώνοντας την τελική τιμή εγγραφής ανά δραστηριότητα. Κάντε την εγγραφή σας τώρα 
στο ακόλουθο link: https://activemedia.travelotopos.com 
Το Santorini Experience συνεργάζεται για δεύτερη συνεχή χρονιά με την Travelotopos Ltd 
στο κομμάτι των εγγραφών, με τον πιο καινοτόμο πάροχο λύσεων λογισμικού στον τομέα του 
τουρισμού. Από την ίδρυσή της το 2014 μέχρι σήμερα, έχει αναπτύξει τέσσερα συστήματα 
κρατήσεων που καλύπτουν όλους τους τομείς του τουρισμού με μεγάλη επιτυχία και αποδοχή 
από τον τουριστικό κλάδο. Το 2016 στα Βραβεία Τουρισμού βραβεύτηκε ως «καλύτερη νέα λύση 
για τον τουρισμό». 
 
Το “Santorini Experience” θα προσφέρει για κάθε συμμετέχοντα το ειδικό τεχνικό 
μπλουζάκι της διοργάνωσης που θα φέρει την υπογραφή της Luanvi, του επίσημου 
προμηθευτή αθλητικού υλικού και παράλληλα θα παρέχει πολλά δώρα και εκπλήξεις από 
τους χορηγούς της διοργάνωσης. Πιο συγκεκριμένα, τα πακέτα για τους συμμετέχοντες στο 
τρέξιμο περιλαμβάνουν (τσάντα, μπλούζα, μετάλλιο, νούμερο συμμετοχής και chip 
χρονομέτρησης), ενώ για την κολύμβηση (τσάντα, μπλούζα, σκουφάκι κολύμβησης, μετάλλιο, 
νούμερο συμμετοχής τατουάζ και chip χρονομέτρησης). 
Ολόκληρη η συλλογή της διοργάνωσης θα είναι σύντομα διαθέσιμη στο κατάστημα Alafouzos 
Sport στα Φηρά, στη Σαντορίνη και διαδικτυακά μέσα από το site της Luanvi. Η εταιρία 
Luanvi, ηγετική δύναμη στο χώρο της αθλητικής ένδυσης και αξεσουάρ στην Ισπανία, με 
ιστορία μεγαλύτερη των 35 ετών, έχει να παρουσιάσει πολυάριθμες επιτυχημένες συνεργασίες 
με επαγγελματικές ομάδες όλων των ομαδικών αθλημάτων, ενώ μεταξύ άλλων είναι χορηγός 
της Εθνικής Παραολυμπιακής Ομάδας της Ισπανίας και της Ισπανικής Ομοσπονδίας Τένις. Η 
Luanvi που διακρίνεται και στο χώρο των δρομικών events, παρέχοντας technical shirts και 
αθλητικό εξοπλισμό υψηλής ποιότητας για περισσότερες από 40 μεγάλες διοργανώσεις ετησίως 
(ενδεικτικά αναφέρουμε την αποκλειστική συνεργασία με τον Μαραθώνιο της Valencia), θα 
συνεργαστεί για δεύτερη χρονιά με το “Santorini Experience”. 

https://activemedia.travelotopos.com/
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Στο link που ακολουθεί μπορείτε να παρακολουθήσετε το video teaser του Santorini 
Experience 2019: https://youtu.be/RCUb8aQe66o  
 
Το Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2019, οι δρομείς θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν ανάμεσα στις 
τρεις καθιερωμένες διαδρομές τρεξίματος, πάνω στην Καλντέρα, με θέα τις μαγευτικές 
εικόνες του ηφαιστείου και φόντο τους οικισμούς Ημεροβίγλι, Φηροστεφάνι και Οία. 
Συγκεκριμένα, η διαδρομή 5 χλμ. «Αριστείδης Αλαφούζος» αφορά στο τρέξιμο και δυναμικό 
περπάτημα, αυτή των 10 χλμ. τους πιο έμπειρους στις αποστάσεις και η απόσταση των 15 χλμ. 
αυτούς που αγαπούν την δύναμη, την αντοχή, και την αδρεναλίνη. Όλες οι διαδρομές έχουν ως 
αφετηρία το εργοστάσιο αφαλάτωσης στην Οία, με σημεία χωμάτινης διαδρομής και τερματισμό 
πάλι στην Οία.  
 
Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κολυμπήσουν 
από το ηφαίστειο έως το παλιό λιμάνι των Φηρών, έχοντας την επιβλητική όψη του νησιού 
μπροστά τους, στον αγώνα open water 1,5 μιλίου (2,4 χλμ.). Η διοργάνωση θα φροντίσει 
τους ερασιτέχνες αθλητές με την προσθήκη του σωσιβίου ασφαλείας, υψηλών προδιαγραφών 
και ποιότητας, το οποίο δίνει ένα ακόμα κίνητρο στον συμμετέχοντα να επιλέξει το “Santorini 
Experience”. Η κολυμβητική διαδρομή θα διεξαχθεί, όπως και κάθε χρόνο, με απόλυτη 
ασφάλεια στα μαγευτικά νερά της Σαντορίνης (μέση θερμοκρασία νερού στους 20-22 
βαθμούς Κελσίου). Στην ασφάλεια του αγώνα θα συμβάλλουν για ακόμα μία χρονιά οι 
εξειδικευμένοι ναυαγοσώστες και τα ναυαγοσωστικά σκάφη. Για τους κολυμβητές θα 
διαμορφωθούν διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα με τον τελικό αριθμό των συμμετεχόντων 
κολυμβητών, ενώ θα υπάρχει και ξεχωριστή κατηγοριοποίηση για όσους φορούν ολόσωμη 
φόρμα κολύμβησης (wetsuit κατηγορία). 
 
Για ακόμα μία χρονιά, επίσημος προμηθευτής αθλητικού υλικού της διοργάνωσης είναι η 
Luanvi, ενώ επίσημος χορηγός είναι το Athina Luxury Suites. 
Στους επίσημους υποστηρικτές της διοργάνωσης συμπεριλαμβάνονται οι: Ένωση 
Ξενοδόχων Σαντορίνης, Meltemi Hotels & Resorts, Ένωση Λεμβούχων Σαντορίνης και 
Avance Rent A Car. 
Ως χορηγοί φιλοξενίας θα υποστηρίξουν την διοργάνωση οι: Ένωση Ξενοδόχων 
Σαντορίνης, Meltemi Hotels & Resorts, Athina Luxury Suites και Sienna Resort. 
 
Το «Santorini Experience» αποτελεί συνδιοργάνωση του Δήμου Θήρας, τoυ Δημοτικού 
Αθλητικού Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Οργανισμού Σαντορίνης (Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ.) και 
της Active Media Group. Περισσότερες πληροφορίες στο: www.santorini-experience.com 
 
Επίσημος Προμηθευτής Αθλητικού Υλικού: Luanvi 
Επίσημος Χορηγός: Athina Luxury Suites 
Επίσημοι Υποστηρικτές: Ένωση Ξενοδόχων Σαντορίνης, Meltemi Hotels & Resorts, Ένωση 
Λεμβούχων Σαντορίνης, Avance Rent A Car 
Χορηγοί Φιλοξενίας: Ένωση Ξενοδόχων Σαντορίνης, Meltemi Hotels & Resorts, Athina Luxury 
Suites, Sienna Resort 
 
Official Hashtag: #SantoriniExperience 

https://youtu.be/RCUb8aQe66o
http://www.santorini-experience.com/
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Μέλος των: 

 

 
 
Πληροφορίες για τους συντάκτες: 
 
Press Office Contact: 
Τηλ.: +30 210 9343020, fax: +30 210 9316505 
e-mail: pr@activemedia.com.gr  
 
Website: www.santorini-experience.com 
Facebook Page: https://www.facebook.com/SantoriniExperience 
Instagram Page: https://www.instagram.com/santoriniexperience/ 
Twitter Account: https://twitter.com/Sant_Experience 
YouTube Channel: https://www.youtube.com/channel/UCGconq7q45TYim8qFg71XlA  
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