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Ύδρα, 16 Φεβρουαρίου 2022 

Οι παροχές του Hydra’s Trail Event, «σταθερή αξία» 

Το Hydra’s Trail Event οδεύει προς την κορύφωσή του και όπως πάντα οι Χορηγοί-

Συνεργάτες μας, βρίσκονται στο πλευρό μας, στηρίζοντας μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  

Στοχεύοντας όπως πάντα στις παροχές υψηλού επιπέδου, συνεχίζουμε και φέτος τη συ-

νεργασία μας με την Hellenic Seaways, μέλος της Attica Group και επιπρόσθετα εγκαινιάζουμε 

μια νέα συνεργασία με την Alpha Lines, ώστε οι δρομείς και οι συνοδοί τους να διευκολυνθούν 

στις μετακινήσεις τους, από και προς το νησί της Ύδρας.  

Έτσι, οι αθλητές και οι συνοδοί που θα θελήσουν να μετακινηθούν ακτοπλοϊκώς στα 

δρομολόγια Πειραιάς–Ύδρα–Πειραιάς, το τριήμερο των αγώνων, θα μπορούν με την κατάλ-

ληλη διαδικασία, η οποία θα ανακοινωθεί σύντομα, να απολαύσουν εκπτώσεις με τα ακτο-

πλοϊκά εισιτήρια, ως παρακάτω: 

• Alpha Lines: έκπτωση 40%  

• Hellenic Seaways: έκπτωση 30% 

Φυσικά οι παροχές δεν σταματούν εδώ. Όλοι εσείς που θα λάβετε μέρος στο 7ο Hydra’s 

Trail Event, θα απολαύσετε τις μοναδικές παροχές, που αρμόζουν στην αγαπημένη μας διορ-

γάνωση: 

Συνοπτικά: 

✓ Το μετάλλιο των αγώνων, για ακόμη μία χρονιά σχεδιάζει η Marialena Maramenou  

✓ Τεχνικό t-shirt θα παραλάβουν όλοι οι συμμετέχοντες 

✓ Οι αθλητές του Hydra’s Trail Marathon θα λάβουν ως επιπλέον δώρο τεχνικό Soft Shell 

✓ Ηλεκτρονική χρονομέτρηση θα υπάρξει και στους τέσσερις (4) αγώνες 

✓ Κύπελλα θα απονεμηθούν ανά κατηγορία 

✓ Pasta Party, το Σάββατο βράδυ (σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα). 

Και τέλος,  

✓ Μέρος των εσόδων από τις συμμετοχές των αθλητών θα δοθούν για φιλανθρωπικό 

σκοπό 

Για όλες τις παραπάνω παροχές υπεύθυνοι είναι οι πολύτιμοι χορηγοί μας, αλλά και 

όλοι όσοι με κάθε τρόπο συμβάλλουν στην επιτυχημένη διοργάνωση του αγωνιστικού διημέ-

ρου, τους οποίους ευχαριστούμε βαθιά μέσα από την καρδιά μας για τη διαρκή και τόσο σημα-

ντική στήριξή τους. 
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✓ Χρυσός Χορηγός: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ύδρας (Κ.Ε.Δ.Υ.) 

✓ Αργυροί Χορηγοί: Omilos, Manna, Amalour, Spilia, Papagalos 

✓ Χάλκινος Χορηγός: Antaeus Travel 

✓ Υποστηρικτές Χορηγοί: Nrg, Eteka, Ydra Premiere, TEMAK 

✓ Υποστηρικτές Μετακίνησης: Hellenic Seaways, Alpha Lines, Hydra Lines 

✓ Υποστηρικτές Φιλοξενίας:  

o Ξενοδοχεία: Aggelica, Amaryllis, Cotommatae 1810, Hydra, Hydroussa,  

Ippokampos, Miranda, Mistral, Orloff, Phaedra, Sidra 

o Ξενώνες: Alexandra, Alkionides, Anna, Bahia, Efie, Erofili, Filenia, Gaia, Kalliopi, 

Kirki, Nereids, Piteoussa 

✓ Χορηγοί Επικοινωνίας: Advendure, iRun.gr, runnfun, Ύδρας Πολιτεία 

✓ Διοργάνωση: Σύλλογος Δρομέων Ύδρας 

✓ Συνδιοργάνωση: Δήμος Ύδρας 

Ραντεβού στις 9 & 10 Απριλίου, στα μονοπάτια της Ύδρας! 

 

Οργανωτική Επιτροπή 

Hydra’s Trail Event 
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