Υπό την Αιγίδα του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού
& της Κολυµβητικής Οµοσπονδίας Ελλάδας
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παγκόσµια προβολή του “Santorini Experience”
Προς τιµήν του Αριστείδη Αλαφούζου µετονοµάζεται η διαδροµή των 5 χλµ.
Αθήνα, 31 Μαΐου 2017. Σε µία «ζεστή» εκδήλωση στο κέντρο της Αθήνας πραγµατοποιήθηκε
χθες η επίσηµη παρουσίαση του 3ου «Santorini Experience», το οποίο θα διεξαχθεί στη
µαγευτική Σαντορίνη στο διάστηµα 6 έως 8 Οκτωβρίου. Στο ξενοδοχείο Wyndham Grand
Athens φιλοξενήθηκε, παρουσία δηµοσιογράφων και πλήθος εκλεκτών καλεσµένων, η
συνέντευξη Τύπου του κορυφαίου event αθλητικού τουρισµού για επαγγελµατίες και
ερασιτέχνες αθλητές στην Ελλάδα. Στην εκδήλωση έγινε η αποκλειστική προβολή της
εκποµπής µε τις καλύτερες στιγµές του “Santorini Experience 2016” πριν τη µετάδοση από
το FOX Sports.
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν πολλά τιµώµενα πρόσωπα τα οποία συνδυάζονται άρρηκτα µε
το επιτυχηµένο αθλητικό τριήµερο της Σαντορίνης, το οποίο θα διοργανωθεί για 3η συνεχόµενη
χρονιά. Ο δήµαρχος Θήρας κ. Νίκος Ζώρζος, ο πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Δηµήτρης
Διαθεσόπουλος, ο πρόεδρος του ΔΑΠΠΟΣ κ. Λευτέρης Τζούρος, οι τεχνικοί διευθυντές
κολύµβησης Νίκος Γέµελος και τρεξίµατος Νίκος Πολιάς, ο υπεύθυνος για το πρόγραµµα
Kids’ Athletics της διοργάνωσης, Περικλής Ιακωβάκης, καθώς και η Εθνική Ελλάδος
κολύµβησης ανοιχτής θαλάσσης ήταν µερικοί από τους πρωταγωνιστές της συνέντευξης
Τύπου.
Ο δήµαρχος Θήρας κ. Νίκος Ζώρζος, προχώρησε σε µία πολύ σηµαντική ανακοίνωση και
τόνισε, µεταξύ άλλων: «Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόµαστε και φέτος το 3ο κατά σειρά Santorini
Experience! Η αθλητική διοργάνωση έχει γίνει πια θεσµός για τον τόπο µας και ολοένα και
περισσότεροι επισκέπτες την αναζητούν και κανονίζουν τις διακοπές τους γύρω από αυτή. Τη
φετινή χρονιά, η οποία είναι ιδιαίτερα φορτισµένη συγκινησιακά για εµάς, η διαδροµή των 5
χλµ. θα ονοµαστεί «Αριστείδης Αλαφούζος» η οποία ξεκινάει από την αφαλάτωση της Οίας,
που έχει δωρίσει στους κατοίκους του νησιού. Η κίνηση µας αυτή, ως ελάχιστος φόρος τιµής
προς τον αείµνηστο Αριστείδη Αλαφούζο θα αποτελέσει και την αρχή για άλλες ενέργειες
έκφρασης της ευγνωµοσύνης µας».
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Δηµήτρης Διαθεσόπουλος, ο οποίος
ανέφερε: «Η διοργάνωση, εντάσσεται στο πλαίσιο του αθλητικού τουρισµού, τον οποίο έχει
τόσο ανάγκη η χώρα µας και συνδυαζόµενη µε τον τόπο διεξαγωγής, την πανέµορφη
Σαντορίνη, δίνει το κίνητρο για ένα σηµαντικό γεγονός που ξεπερνά τα όρια της Ελλάδας και
καθίσταται πλέον ένα διεθνές αθλητικό και τουριστικό γεγονός. Η ΚΟΕ, εντάσσοντας το υπό
την αιγίδα της, µε τη συµµετοχή της Εθνικής οµάδας και των κορυφαίων αθλητών της στο
OPEN WATER, στηρίζει έµπρακτα την διοργάνωση συµβάλλοντας έτσι και από την πλευρά της
στην ανάδειξη, προβολή και καθιέρωση της στον διεθνή χώρο».
Χαιρετισµό απηύθυνε και ο Γενικός Γραµµατέας του ΕΟΤ κ. Δηµήτρης Τρυφωνόπουλος:
«Πέρσι αθλητές από 28 χώρες, ανακάλυψαν το γιατί αυτό το νησί προσφέρει µοναδικές
εµπειρίες στον επισκέπτη του. Φέτος, όσοι συµµετέχουν, θα το βιώσουν στην πράξη. Το
συγκεκριµένο γεγονός εναρµονίζεται µε τους στόχους του ΕΟΤ να προβάλλει διεθνώς
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προορισµούς της χώρας, καθώς και εναλλακτικές µορφές του Ελληνικού τουριστικού
προϊόντος, που εξασφαλίζουν την αειφόρο ανάπτυξη µε ορίζοντα 12µηνου. Μάλιστα µέσα από
την κάλυψη δικτύων ενηµέρωσης, όπως του FOX Sports, ενός από τα µεγαλύτερα αθλητικά
τηλεοπτικά δίκτυα στον κόσµο, έχουµε την ευκαιρία να διαδώσουµε το µήνυµά µας σε
αµέτρητους δυνητικούς επισκέπτες µας, πολύ περισσότερους από τα 28 και πλέον εκατοµµύρια
που υποδεχθήκαµε το 2016 στη χώρα».
Να τονίσουµε ότι η πρεµιέρα της εκποµπής µε τις καλύτερες στιγµές της περσινής διοργάνωσης
του FOX Sports στην Ελλάδα θα γίνει µέσω της NOVA στις 19/6.
Ο πρόεδρος του Δηµοτικού Αθλητικού Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Οργανισµού Σαντορίνης
(Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ.) κ. Λευτέρης Τζούρος, µε τη σειρά του, τόνισε: «Το Santorini Experience στις
6-8 Οκτωβρίου έρχεται γεµάτο ενέργεια και νέες ιδέες. Η καθιέρωση του ως θεσµός είναι πλέον
γεγονός που µας χαροποιεί ιδιαίτερα αφού σε πολύ σύντοµο σχετικά διάστηµα κατάφερε να
έχει την παγκόσµια αίγλη που ήταν και ο αρχικός στόχος µας. Η επιτυχηµένη συνεργασία
Δήµου Θήρας - ΔΑΠΠΟΣ - ACTIVE MEDIA, η αιγίδα της ΚΟΕ και του ΕΟΤ, καθώς και οι χορηγοί
µας είναι τα στοιχεία που έδωσαν παγκόσµια δυναµική στο θεσµό. Σας περιµένουµε όλους να
ζήσετε, συµµετέχοντας την πρόκληση του Santorini Experience…».
Σηµαντικό µέρος της επιτυχίας της διοργάνωσης οφείλεται και στην Ryanair, καθώς ως
επίσηµος αεροµεταφορέας του “Santorini Experience”, προσφέρει τη δυνατότητα σύνδεσης της
Αθήνας µε τη Σαντορίνη µε απευθείας πτήσεις από 13 πόλεις του εξωτερικού.
Παράλληλα για όσους επιλέξουν πτήση µε ενδιάµεσο σταθµό την Αθήνα, η συνεργασία µε το
ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens προσφέρει διαµονή µε ιδιαίτερα ελκυστικά πακέτα, κάτι
που γίνεται για πρώτη φορά σε αθλητική διοργάνωση που πραγµατοποιείται εκτός Αθηνών.
Το “Santorini Experience” είναι η 1η διοργάνωση αθλητικού τουρισµού στην Ελλάδα µε
ειδική ενότητα στο site της για τα συνεργαζόµενα ξενοδοχεία, µε σκοπό να έρθουν
περισσότεροι αθλητές, στοχεύοντας στην άνθιση του τουρισµού µε µεγαλύτερη προσέλευση
από το εξωτερικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ένα µήνα σχεδόν που είναι ενεργές οι
εγγραφές, το 80% αυτών, προέρχεται από Ρωσία, Αυστρία, Ιταλία και Γερµανία.
Η διοργάνωση καινοτοµεί φροντίζοντας για άλλη µια φορά 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.
Όλα τα παραπάνω δε θα είχαν υλοποιηθεί εάν από την πρώτη ηµέρα της ιδέας του “Santorini
Experience” δεν είχαν σταθεί στο πλευρό του οι χορηγοί του. Η «Βίκος» είναι µία από αυτές
τις εταιρείες, η οποία για 3η συνεχόµενη χρονιά θα δώσει τη δυνατότητα σε αθλητές και
αθλήτριες οι οποίοι θα λάβουν µέρος και φέτος, να ξεδιψάσουν µε το φυσικό µεταλλικό νερό
«Βίκος» που συµβάλλει στην καλή λειτουργία του οργανισµού.
Στον παρακάτω σύνδεσµό που ακολουθεί µπορείτε να δηλώσετε άµεσα τη συµµετοχή σας:
http://activemedia.com.gr/product/santorini-experience-2017/
To «Santorini Experience» θα πραγµατοποιηθεί Υπό την Αιγίδα του Ελληνικού
Οργανισµού Τουρισµού και της Κολυµβητικής Οµοσπονδίας Ελλάδας (K.O.E.) µε τη
συνδιοργάνωση του Δήµου Θήρας τoυ Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ. και του Οµίλου της Active Media.
Στο ακόλουθο link µπορείτε να παρακολουθήσετε το teaser video του Santorini Experience
2017: https://youtu.be/yw4GCjwv0IQ
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Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα των δραστηριοτήτων και τα πακέτα των χορηγών
φιλοξενίας θα ανακοινωθούν σε επόµενες εβδοµάδες.
Επίσηµος Αεροµεταφορέας: Ryanair
Επίσηµοι Χορηγοί: Blue Star Ferries, Alafouzos Sport, Athina Luxury Suites
Επίσηµοι Υποστηρικτές: Φυσικό Μεταλλικό Νερό «Βίκος», Avance Rent A Car, Aqua Vista
Hotels, Wyndham Grand Athens, Ένωση Λεµβούχων Σαντορίνης
Χορηγοί Φιλοξενίας: Aqua Vista Hotels, Athina Luxury Suites, Vedema A Luxury Collection
Resort Santorini, West East Suites, 270 Oia's View, White Pearl Villas, Central Fira Hotel,
Memories Hotel, Loizos Stylish Residencies, Esperas Santorini, Sienna Residencies, Hotel
Rivari Santorini
Επίσηµο Ταξιδιωτικό Γραφείο: Smile Acadimos
Υπό την Αιγίδα του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού

Υπό την Αιγίδα της Κολυµβητικής Οµοσπονδίας Ελλάδας (K.O.E.)
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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
Twitter Account: https://twitter.com/Sant_Experience
YouTube Channel: https://www.youtube.com/channel/UCGconq7q45TYim8qFg71XlA
Instagram Page: https://www.instagram.com/santoriniexperience/
Hashtag: #SantoriniExperience
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