Ύδρα, 26 Φεβρουαρίου 2019

Παροχών συνέχεια!!!
Και επειδή οι συνεργασίες για το Hydra’s Trail Event δεν σταματούν,
έφτασε η ώρα να ανακοινώσουμε τη συνεργασία μας για ακόμη μία χρονιά με
την ηγέτιδα εταιρία της ελληνικής ακτοπλοΐας Hellenic Seaways, μέλος της
Attica Group.
Με τη συνεργασία μας αυτή, όλοι ανεξαιρέτως οι αθλητές που θα
θελήσουν να μετακινηθούν ακτοπλοϊκώς με τα δρομολόγια από τον Πειραιά
προς την Ύδρα, την Παρασκευή 5 Απριλίου και το Σάββατο, 6 Απρίλιου και
από την Ύδρα προς τον Πειραιά την Κυριακή, 7 Απριλίου, δικαιούνται
έκπτωση 30% επί της αρχικής τιμής του εισιτηρίου. Για το λόγο αυτό, η
διαρκής λίστα με τα ονόματα των συμμετεχόντων που έχουν τακτοποιήσει
οικονομικά την εγγραφή τους, βρίσκεται ήδη στους κεντρικούς λιμενικούς
πράκτορες του Πειραιά και της Ύδρας, από όπου αποκλειστικά και μόνο,
υπάρχει η δυνατότητα εξασφάλισης των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων με την
ανωτέρω έκπτωση. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε
στο πρακτορείο Hydreoniki Travel, στην Ύδρα, στο τηλ. 22980-54007 και
στο λιμάνι του Πειραιά, στο Gelasakis Shipping and Travel, τηλ. 210-4121830.
Φυσικά εξακολουθεί να ισχύει και η εντελώς δωρεάν μεταφορά των
200 πρώτων οικονομικά ενήμερων αθλητών με λεωφορεία από την Αθήνα
στην Ύδρα, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί. Τα δρομολόγια των λεωφορείων έχουν
προγραμματιστεί να εκκινήσουν μόνο από την Πλατεία Καραϊσκάκη στην
Αθήνα, για την Παρασκευή, 5 Απριλίου, στις 4:00 το απόγευμα και
το Σάββατο 6 Απριλίου στις 06:30 το πρωί.
Επιπρόσθετα, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, σε συνεργασία με την
Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού της Ύδρας, θα υπάρξει η δυνατότητα
φιλοξενίας στους κοιτώνες της Σχολής για όσες και όσους θελήσουν να
εκμεταλλευτούν την δωρεάν αυτή παροχή. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την διαμονή στην Α.Ε.Ν μπορείτε να απευθύνεστε στο
diamoni@hydrastrail.gr.
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Οι συνολικές παροχές προς τους αθλητές θα είναι και φέτος αρκετές.
Συνοπτικά αναφέρουμε
 Με μόνο 20,00 € δυνατότητα συμμετοχής σε έως τρεις (3)
διαφορετικούς αγώνες.
 Μέρος από τα 20,00 € θα δοθούν, όπως κάθε χρόνο, για
φιλανθρωπικούς σκοπούς.
 Χρηματικά έπαθλα στους νικητές τα οποία θα ανακοινωθούν
σύντομα.
 Ηλεκτρονική χρονομέτρηση και στους τέσσερις (4) αγώνες.
 Κύπελλα ανά κατηγορία.
 Pasta Party το Σάββατο βράδυ.
 Τεχνικό t-shirt από τη Salomon για όσους τρέξουν το Ero’s
Mountain Trail
 Απλό τεχνικό t-shirt για όλους τους υπόλοιπους αγώνες
 Live streaming όλου του διημέρου ώστε ακόμα και αυτοί που δεν
θα μπορέσουν να παραβρεθούν να έχουν τη δυνατότητα να
παρακολουθήσουν ζωντανά την εξέλιξη των αγώνων.
 Δωρεάν μετακίνηση για τους 200 πρώτους οικονομικά ενήμερους
αθλητές.
 30% έκπτωση στα εισιτήρια μετακίνησης όλων των αθλητών από
και προς τον Πειραιά.

Ραντεβού στα μονοπάτια της Ύδρας!

Οργανωτική Επιτροπή
Hydra’s Trail Event

www.hydrastrail.gr

info@hydrastrail.gr

hydrastrailevent

HydrasTrail

