ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διεθνής διάκριση για το Santorini Experience
Στις 4-6 Οκτωβρίου 2019 για 5η χρονιά
Αθήνα, 05 Δεκεμβρίου 2018. Η Σαντορίνη επιστρέφει δυναμικά στην αθλητική δράση για την
5η κατά σειρά έκδοση του “Santorini Experience” που θα προσελκύσει το παγκόσμιο
ενδιαφέρον επαγγελματιών και ερασιτεχνών αθλητών του τρεξίματος και της κολύμβησης open
water, στις 4-6 Οκτωβρίου 2019.
Διεθνής διάκριση για το Santorini Experience!
Η διοργάνωση αθλητικού τουρισμού της Σαντορίνης, το “Santorini Experience” που ξεπερνάει
κάθε χρόνο τα σύνορα της χώρας, έλαβε πρόσφατα την αναγνώριση του διεθνούς θεσμού των
Travel & Hospitality Awards. Συγκεκριμένα η συνδιοργάνωση του Δήμου Θήρας, τoυ
Δημοτικού Αθλητικού Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Οργανισμού Σαντορίνης (Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ.) και
της Active Media Group τιμήθηκε για το “Santorini Experience” ως Unique Tour Company
of the Year 2019. Ο συγκεκριμένος θεσμός αναγνωρίζει τη σκληρή δουλειά και τα επιτεύγματα
σε όλη την ταξιδιωτική βιομηχανία, τιμώντας ξενοδοχεία, ταξιδιωτικές-τουριστικές εταιρείες,
travel buyers, influencers σε έξι ηπείρους, δίνοντας την σφραγίδα αναγνώρισης τους σε όσους
φροντίζουν για την μακροχρόνια ικανοποίηση των πελατών τους.
Στο link που ακολουθεί μπορείτε να παρακολουθήσετε το video teaser και να πάρετε μια γεύση
της ενέργειας και αδρεναλίνης που θα προσφέρει το Santorini Experience 2019:
https://youtu.be/RCUb8aQe66o
Οι online εγγραφές για την διοργάνωση θα ανοίξουν τα Χριστούγεννα.
Την προσπάθεια που γίνεται από την διοργάνωση, για την επιμήκυνση της τουριστικής
σεζόν της Σαντορίνης και την προσφορά του τουρισμού για 365 ημέρες τον χρόνο,
έρχονται να επαληθεύσουν οι πρόσφατες μετρήσεις στους δείκτες δεδομένων των ΣΕΤΕ/ΥΠΑ. Το
Santorini Experience από το 2016 και μετά, όταν η διοργάνωση μεταφέρθηκε κατά τον μήνα
Οκτώβριο, συνέβαλλε στον διπλασιασμό των διεθνών αεροπορικών αφίξεων, στο αεροδρόμιο
της Σαντορίνης από τις 17.143, το 2015 στις 34.888, το 2018.
Οι λάτρεις του τρεξίματος θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις τρεις καθιερωμένες
διαδρομές, 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. Οι
διαδρομές έχουν σχεδιαστεί από τον πρώην μαραθωνοδρόμο, κάτοχο της πανελλήνιας επίδοσης
στην κλασική διαδρομή, προπονητή τρεξίματος και διευθυντή της All About Running, Νίκο
Πολιά.
Η κολύμβηση open water θα έχει και αυτή την χρονιά την τιμητική της. Συγκεκριμένα, οι
συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κολυμπήσουν από το ηφαίστειο έως το παλιό λιμάνι
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των Φηρών, έχοντας την επιβλητική όψη του νησιού μπροστά τους, στον αγώνα 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), υπό την τεχνική διεύθυνση
του Ομοσπονδιακού Τεχνικού, με Ολυμπιακές & Παγκόσμιες διακρίσεις στην κολύμβηση
ανοιχτής θαλάσσης, Νίκου Γέμελου που έχει σχεδιάσει την μοναδική αυτή διαδρομή. 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).
Η διοργάνωση έχει ενταχθεί στο Global Swim Series (GSS) [που αριθμεί περισσότερους από
150 κολυμβητικούς αγώνες]. Με τον τρόπο αυτό όλοι οι κολυμβητές που συμμετέχουν στο
“Santorini Experience” αλλά και στους υπόλοιπους αγώνες του GSS θα έχουν μια παγκόσμια
κατάταξη. Η αξιολόγησή τους θα υπολογίζεται ισότιμα από την συμμετοχή και την ταχύτητα των
αθλητών στους αγώνες. Σε όσο περισσότερους αγώνες λαμβάνουν μέρος, τόσο πιο η υψηλή θα
είναι και η κατάταξή τους. Αντίστοιχα, το “Santorini Experience” έχει ενταχθεί στην παγκόσμια
κοινότητα του World’s Marathons [που αριθμεί περισσότερους από 4.282 αγώνες τρεξίματος
παγκοσμίως].
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
Official Hashtag: #SantoriniExperience
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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