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«Ολοκληρωμένο Πακέτο συμμετοχής στον Μαραθώνιο Ρόδου, 26 Απριλίου 2015» 

Ελάτε μαζί μας στον 2ο  Μαραθώνιο της Ρόδου, την Κυριακή στις 26 Απριλίου 2015 και ζήστε την εμπειρία 

της αρχαίας και μεσαιωνικής ιστορίας του νησιού, αλλά και την θέα του υπέροχου  μπλε του Αιγαίου, καθώς θα 

τρέξουμε σε μια επίπεδη παραθαλάσσια διαδρομή, που προσφέρεται για επίτευξη καλύτερου ατομικού χρόνου. 

 

Ο Μαραθώνιος της Ρόδου έχει πλέον και την επίσημη έγκριση της ομοσπονδίας του ΣΕΓΑΣ καθώς και της 

AIMS & IAAF που διασφαλίζουν την εγκυρότητα και την διεθνή αναγνώριση του αγώνα. 

Ο αγώνας έχει τρεις διαδρομές, όλες με επίσημή χρονομέτρηση: τον κλασσικό Μαραθώνιο, τον αγώνα 10 

χιλιομέτρων και τον αγώνα 5 χιλιομέτρων, οι οποίες θα καταλήξουν στο κέντρο της πόλης της Ρόδου σε μία 

πανηγυρική, εορταστική ατμόσφαιρα. 

 Την αναλυτική προκήρυξη του αγώνα και περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του 

αγώνα http://www.roadstorhodes.com/imagesuser/Proclamation_gr.pdf 

Για την διευκόλυνση των Δρομέων  εκτός Ρόδου που θέλουν να  συμμετάσχουν στους αγώνες του Μαραθωνίου, 

ετοιμάσαμε «ολοκληρωμένα πακέτα συμμετοχής στον Μαραθώνιο»  με ειδικές τιμές σε κεντρικά ξενοδοχεία 

της Ρόδου, στα αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια  και με πολλές έξτρα παροχές. 

Δείτε τι περιλαμβάνει το Ολοκληρωμένο Πακέτο Συμμετοχής που εξασφαλίσαμε για εσάς:  

• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3 & 4 & 5 αστέρων στην Ρόδο σε ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ  για 1,2 η 3 

βράδια, από 16€ το άτομο σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό  

• Εγγραφή στον αγώνα της επιλογής σας: Μαραθώνιος, 10χιλ, ή 5χιλ. , ατομικά ή  ομαδικά ως γκρουπ 

για συμμέτοχες άνω των 10 ατόμων) : 

Ατομικό  Ομαδικό 

o Μαραθώνιος  45€  35€ 

o Αγώνας  10.000μ. 25€  20€ 

o Αγώνας  5.000μ. 15€  10€ 

• Welcome cocktail την προηγουμένη ημέρα του αγώνα  

• Παράδοση στο ξενοδοχείο, του  kit συμμετοχής των αθλητών με τα υλικά του αγώνα και το επίσημο 

μπλουζάκι  του αγώνα δωρεάν 

• Δυνατότητα προπόνησης την προηγούμενη μέρα σε συνεργαζόμενο γυμναστήριο,  ή σε κατάλληλο 

αθλητικό χώρο      

• Μεταφορά στο σημείο εκκίνησης του αγώνα  

• Αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής στον αγώνα  

• Δυνατότητα οργάνωσης της μεταφοράς σας από και προς το Αεροδρόμιο ή το λιμάνι, αλλά και 

προαιρετικά, εκδρομών και ξεναγήσεων στα αξιοθέατα της Ρόδου 

 

− Για αεροπορικά εισιτήρια η  AEGEAN επίσημος χορηγός αερομεταφορών, προσέφερε ειδικές τιμές σε  

γκρουπ δρομέων (άνω των 10 ατόμων) που θα ταξιδέψουν όλοι μαζί στην Ρόδο για τον αγώνα.  

− Επίσης η Blue Star Ferries προσφέρει ειδικές τιμές με έκπτωση 30% & 50% για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, 

προς Ρόδο σε όλα της δρομολόγιά.  

− ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κρατήσεις των εισιτήριων αυτών θα πρέπει να γίνουν μέσω της Οργανωτικής Επιτροπής.  

 

� Ενδεικτικά για το Σ/Κ 25-26 Απρίλιου, για 1 διανυκτέρευση σε 2κλινο δωμάτιο  σε  ξενοδοχείο 3 αστέρων 

και με ακτοπλοϊκά εισιτήρια blue star ferries Πειραιά –Ρόδο -Πειραιά το κόστος  ανά άτομο είναι 54 € 

 

� Για περισσότερες πληροφορίες και για κρατήσεις πακέτων διαμονής / εισιτηρίων και για να σχεδιάσουμε το 

δικό σας «πακετο» μπορείτε να απευθυνθείτε στην οργανωτική επιτροπή στην κα ΔΙΑΚΙΔΗ ΚΙΚΗ 

υπεύθυνη φιλοξενίας  :    

− tel.: 22410 37370 / 6972809196 

− fax: 00302241037382   

− email : rhodesmarathon@gmail.com / με θέμα ΔΙΑΜΟΝΗ ή ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

 


