ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αυθεντικός Μαραθώνιος Κολύμβησης: Κολύμβηση στα
ιστορικά στενά του Αρτεμισίου
Έως τις 30 Απριλίου διαθέσιμες οι Early Bird προσφορές
Αθήνα, 26 Απριλίου 2021 – Οι προετοιμασίες για τον Αυθεντικό Μαραθώνιο
Κολύμβησης συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, καθώς η ιστορική διοργάνωση θα
πραγματοποιηθεί για 2η συνεχή χρονιά, στις 2-4 Ιουλίου 2021, στο Πευκί Ευβοίας του
Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού.
Ερασιτέχνες και επαγγελματίες κολυμβητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα επισκεφτούν
και φέτος τη Βόρεια Εύβοια για να ανακαλύψουν τον πολιτιστικό και φυσικό πλούτο της
περιοχής και να αποτελέσουν μέρος της ιστορίας, στον τόπο που γεννήθηκε η
μαραθώνια κολύμβηση. Οι συμμετέχοντες θα κολυμπήσουν με ασφάλεια στις
εντυπωσιακές διαδρομές των 10χλμ (πάνω από τα ναυάγια της Ναυμαχίας του Αρτεμισίου
του 480 π.Χ.), των 3χλμ, του 1.5χλμ καθώς και στη νέα, μοναδική διαδρομή των 5χλμ.
Αντίστοιχα, οι μικρότεροι φίλοι της θάλασσας θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις
κολυμβητικές τους γνώσεις στον παιδικό αγώνα των 800μ. Οι διαδρομές των 5χλμ, 3χλμ,
1.5χλμ και 800μ. έχουν ως σημείο εκκίνησης και τερματισμού την παραλία Πευκί.
Early Bird προσφορές έως τις 30/4
Λίγες ημέρες απομένουν ακόμα για τις Early Bird τιμές των εγγραφών του Αυθεντικού
Μαραθωνίου Κολύμβησης που φτάνουν έως και το 33%. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
βιαστούν για να προλάβουν τις προσφορές που ισχύουν μέχρι και τις 30/04/2021. Οι
εγγραφές στον παιδικό αγώνα 800μ είναι δωρεάν. Επίσης, η διοργάνωση προσφέρει
ειδική έκπτωση και στις ομαδικές εγγραφές άνω των 10 ατόμων.
Κάντε τώρα την εγγραφή σας εδώ: https://bit.ly/379LY8f
Πρόσβαση στον αθλητισμό σε όλους
Στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού
και της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων πληθυσμού, ο Δήμος
αποφάσισε να στηρίξει όλους τους δημότες του, προσφέροντας τους δωρεάν πρόσβαση
στον αθλητισμό μέσω του Αυθεντικού Μαραθωνίου Κολύμβησης. Όλοι οι δημότες ΙστιαίαςΑιδηψού θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος εντελώς δωρεάν στις διαδρομές των
5χλμ, 3χλμ και 1.5χλμ καθώς φυσικά και στον παιδικό αγώνα των 800μ.
Προσφορές & Πακέτα φιλοξενίας στον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού
Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος Κολύμβησης, συνεργάζεται ήδη με περισσότερα από 20
ξενοδοχεία της περιοχής, με στόχο την τόνωση του αθλητικού τουρισμού της Βόρειας
Εύβοιας και την ενίσχυση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Οι χορηγοί
φιλοξενίας, που με ειδικές προσφορές και τιμές που ξεκινούν από 40 ευρώ, προωθούν και
προσφέρουν τεράστια υποστήριξη στη διοργάνωση μέχρι στιγμής είναι οι: Maria Louiza
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Apartments, Altamar Hotel, Ellaeon Throesma, Hydna Studios, Aktaion Hotel,
Galini Hotel Edipsos, Island, Ilios Studios, Mirtia Hotel, Irene Studios, Aenaon
Studios, Alex Spa Hotel, Apolonio, Evia Dream, Kerasiotis Apartments,
Konstantinos Hotel, Lito Hotel, Maria Studios, Rodon Hotel, Sunset Pefki.
Official Clothing Partner της διοργάνωσης είναι η Luanvi.
Παράλληλα, ετοιμαζόμαστε για τον Αυθεντικό Μαραθώνιο Κολύμβησης με τον Official Car
Rental Partner, την Avance, οργανώνοντας με ασφάλεια το ταξίδι μας στον Δήμο ΙστιαίαςΑιδηψού.
Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς της FINA και το
υγειονομικό πρωτόκολλο που θα θεσπίσει η πολύπειρη ομάδα της ActiveMedia Group,
με βάση τις οδηγίες των ειδικών επιστημόνων-συνεργατών της Κολυμβητικής
Ομοσπονδίας Ελλάδας και τις υποδείξεις της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με στόχο τη διασφάλιση της υγείας των αθλητών
και των παρευρισκομένων.
Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος Κολύμβησης θα πραγματοποιηθεί υπό την Αιγίδα του
Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Ο αγώνας αποτελεί διοργάνωση του Δήμου
Ιστιαίας-Αιδηψού, ενώ το Sports Production έχει αναλάβει η ActiveMedia Group. Η
διοργάνωση αποτελεί μέλος της παγκόσμιας κολυμβητικής κοινότητας αγώνων του Global
Swim Series (GSS).
Απολαύστε τις καλύτερες στιγμές του Αυθεντικού Μαραθωνίου Κολύμβησης από την
περσινή χρονιά στο βίντεο που ακολουθεί: https://youtu.be/4IQ1tCtIdQA
Μοιραστείτε και εσείς τις συναρπαστικές στιγμές και αναμνήσεις σας από τον Δήμο ΙστιαίαςΑιδηψού
και
τη
διοργάνωση
κάνοντας
χρήση
του
επίσημου
hashtag
#authenticmarathonswim
Website: www.authenticmarathonswim.com
Facebook Page: www.facebook.com/AuthenticMarathonSwim
Instagram Page: www.instagram.com/authenticmarathonswim
Twitter Account: https://twitter.com/themarathonswim
YouTube Channel: www.youtube.com/channel/UCYxMgl-j5wgosL10lyRay5Q
Πληροφορίες για τους συντάκτες:
Τηλ.: +30 210 9343020, fax: +30 210 9316505
e-mail: pr@activemedia.gr

2

3

4

