ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Santorini Experience: Ένα ελληνικό brand
που έγινε παγκόσμιο
Προσφορές σε ακτοπλοϊκά και πακέτα διαμονής
Αθήνα, 9 Μαΐου 2019. Η Σαντορίνη που αποτελεί έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς
προορισμούς στον κόσμο, κατάφερε τα τελευταία χρόνια, μέσα από την συνδιοργάνωση του
Δήμου Θήρας, τoυ Δημοτικού Αθλητικού Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Οργανισμού
Σαντορίνης (Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ.) και της Active Media Group, να δημιουργήσει ένα δικό της
ισχυρό ελληνικό brand για τον αθλητικό τουρισμό, το “Santorini Experience”. Η
κορυφαία και βραβευμένη διοργάνωση αθλητικού τουρισμού, που πέρσι συγκέντρωσε
περισσότερους από 6.000 επισκέπτες, από 45 χώρες, θα μας ταξιδέψει για 5η συνεχή
χρονιά, στη Σαντορίνη, στις 4-6 Οκτωβρίου 2019, μέσα από αγώνες τρεξίματος και
κολύμβησης.
Όσοι επισκεφτούν τη Σαντορίνη ακτοπλοϊκώς, για το 5ο “Santorini Experience”, θα έχουν τη
δυνατότητα να ταξιδέψουν για ακόμη μία χρονιά με την ασφάλεια και την άνεση της Blue Star
Ferries, του επίσημου χορηγού της διοργάνωσης. Η κορυφαία ελληνική εταιρεία επιβατηγού
ναυτιλίας προσφέρει έκπτωση 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, από και προς τη
Σαντορίνη, και 30% στα οχήματα σε όσους επισκεφτούν τη διοργάνωση και το νησί από 1η
έως 12 Οκτωβρίου 2019. Το κάθε άτομο που έχει ολοκληρώσει την εγγραφή του δικαιούται
την ίδια έκπτωση και για 3 επιπλέον άτομα (εφόσον είναι συνοδοί του) ή για 4 άτομα
(αν αποτελούν οικογένειά του).
Ταξιδέψτε στη Σαντορίνη, υπό τις ιδανικές καιρικές συνθήκες που επικρατούν την περίοδο 4-6
Οκτωβρίου και εκμεταλλευτείτε τις προσφορές διαμονής των χορηγών φιλοξενίας και των
συνεργατών της διοργάνωσης, όπως το VitaNTravel, που προσφέρει πακέτο διαμονής που
ξεκινά από 170€/άτομο, για τρεις ημέρες και συμπεριλαμβάνει τη διαμονή και τα ακτοπλοϊκά
εισιτήρια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα: http://vitantravel.gr/
Παράλληλα, η Avance δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες στο 5ο “Santorini Experience”
να κάνουν την κράτησή τους, για όποιο όχημα επιλέξουν για τις μετακινήσεις τους στο νησί,
κατά την περίοδο της διοργάνωσης, με έκπτωση 30% επί του επίσημου καταλόγου, έως τις
30 Ιουνίου. Αντίθετα από την 1η Ιουλίου και μέχρι τη διοργάνωση οι κρατήσεις θα έχουν
έκπτωση 15%. Σε ότι αφορά τις κρατήσεις, οι συμμετέχοντες, θα πρέπει να στείλουν το email
τους στο sales(at)avance.gr
Ένα από τα στοιχεία που κάνει το “Santorini Experience” να ξεχωρίζει είναι η μοναδική
ηφαιστειακή ενέργεια του κολυμβητικού του αγώνα. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες έχουν
την ευκαιρία να κολυμπήσουν την διαδρομή 1,5 μιλίου (2,4 χλμ.) από το ηφαίστειο έως το
παλιό λιμάνι των Φηρών, έχοντας την επιβλητική όψη του νησιού μπροστά τους, στον αγώνα
open water swimming by Vikos. Ο αγώνας πραγματοποιείται υπό την τεχνική καθοδήγηση
του ομοσπονδιακού προπονητή και τεχνικού διευθυντή Νίκου Γέμελου, τους κανονισμούς
της FINA και την ασφάλεια της Ένωσης Λεμβούχων Σαντορίνης και της Lifeguard
Patrol. Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί τις δηλώσεις που έχουν κάνει κολυμβητές παγκόσμιας
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κλάσης, όπως οι Σπύρος Γιαννιώτης (αργυρός Ολυμπιονίκης), Jazz Carlin (δις αργυρή
Ολυμπιονίκης), Κέλλυ Αραούζου (παγκόσμια πρωταθλήτρια), Attila Manyoki (μέλος στο
International Marathon Swimming Hall of Fame), Γιώργος Αρνιακός (πρωταθλητής Ευρώπης):
https://youtu.be/1WD-UtPczbo
Από την 1/4/2019 οι συμμετέχοντες πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους με έκπτωση 25%
ανά δραστηριότητα. Το τρίτο και τελευταίο κύμα εγγραφών, θα ισχύει από την 1/6/2019
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
Επίσημοι χορηγοί της διοργάνωσης είναι οι Ford Motor Ελλάς, Athina Luxury Suites,
Φυσικό Μεταλλικό Νερό «Βίκος», Blue Star Ferries και Alafouzos Sport. Για ακόμα μία
χρονιά, επίσημος προμηθευτής αθλητικού υλικού της διοργάνωσης είναι η Luanvi.
Στους επίσημους υποστηρικτές της διοργάνωσης συμπεριλαμβάνονται οι: Ένωση
Ξενοδόχων Σαντορίνης, Meltemi Hotels & Resorts, Ένωση Λεμβούχων Σαντορίνης και
Avance Rent A Car. Strategic partner της διοργάνωσης είναι το National Geographic.
Επίσημος συνεργάτης μεταφορών είναι η DNA Travel.
Αρωγοί στην διοργάνωση είναι οι West East Suites, Lifeguard Patrol, Εθελοντικό
Διασωστικό Σώμα Θήρας, Mediterranean Dive Club, Atlantis Dive Center και Ναυτικός
Όμιλος Σαντορίνης.
Το «Santorini Experience» έχει ενταχθεί στις ελληνικές δράσεις του προγράμματος
#BeactiveHellas 2019 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού.
Περισσότερες πληροφορίες στο: www.santorini-experience.com
Επίσημοι Χορηγοί: Ford Motor Ελλάς, Athina Luxury Suites, Φυσικό Μεταλλικό Νερό «Βίκος»,
Blue Star Ferries, Alafouzos Sport
Επίσημος Προμηθευτής Αθλητικού Υλικού: Luanvi
Επίσημοι Υποστηρικτές: Ένωση Ξενοδόχων Σαντορίνης, Meltemi Hotels & Resorts, Ένωση
Λεμβούχων Σαντορίνης, Avance Rent A Car
Strategic Partner: National Geographic
Επίσημος Συνεργάτης Μεταφορών: DNA Travel
Αρωγοί: West East Suites, Lifeguard Patrol, Εθελοντικό Διασωστικό Σώμα Θήρας,
Mediterranean Dive Club, Atlantis Dive Center, Ναυτικός Όμιλος Σαντορίνης
Χορηγοί Φιλοξενίας: Ένωση Ξενοδόχων Σαντορίνης, Meltemi Hotels & Resorts, Athina Luxury
Suites, Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa, Canaves Oia, West East Suites, Vedema a Luxury
Collection Resort, Mystique a Luxury Collection Hotel, Santo Houses, Desiterra Luxury Suites &
Villas, 270 Oia’s View, Fanouris Condo, Monolithia, Casa Iphigenia, Sienna Resort, Esperas
Santorini, Loizos Stylish Residencies, Iokasti Villa, Olive Cave Houses, Mesana Stone Houses
Επίσημο ταξιδιωτικό γραφείο: VitaNTravel
Official Hashtag: #SantoriniExperience
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Μέλος των:

---

4

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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