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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Προς: MME

Ναύπλιο, 25/01/2018

« «Μαραθώνιος Ναυπλίου 2018 – Nafplio Marathon 2018»
Η γιορτή στην πόλη του Ναυπλίου - Παροχές Συμμετοχής - Εκπτώσεις
Ο Μαραθώνιος Ναυπλίου, ο 1ος Μαραθώνιος της Άνοιξης ο οποίος θα διεξαχθεί την
Κυριακή 4 Μαρτίου, έχει εξασφαλίσει για άλλη μία χρονιά ένα εξαιρετικό πλαίσιο
συμμετοχής στην γιορτή της πόλης του Ναυπλίου, με ένα σημαντικό πακέτο
προσφορών για όλους τους συμμετέχοντες δρομείς και όχι μόνο!
Οι εγγραφές των δρομέων έχουν ξεκινήσει σε όλες τις αγωνιστικές κατηγορίες με
πλήθος παροχών και διευκολύνσεών στις διαμονές και στις μετακινήσεις των
ενδιαφερομένων.
Για εγγραφές ακολουθείστε τον σύνδεσμο: https://nafpliomarathon.gr/gr/eggrafi/online-eggrafi
Δείτε αναλυτικά τις παροχές συμμετοχής:
Αριθμό συμμετοχής με το όνομα τυπωμένο (εφόσον δηλωθεί μέχρι 20/02/18)
Τσάντα δρομέων επαναχρησιμοποιούμενη
Ηλεκτρονική Χρονομέτρηση με την τεχνολογία Bibtag της Mylaps
Φιλοτεχνημένο Μετάλλιο
Ηλεκτρονικό δίπλωμα
Ατομική Φωτογραφική κάλυψη του τερματισμού με τον χρόνο τερματισμού
Πλήρης υποστήριξη των συμμετεχόντων οργανωτικά (κέντρο εγγραφών, υλικά,
υδροδοσία, υπηρεσίες κλπ.).
Πλήρης υγειονομική κάλυψη
50% Έκπτωση στη μετακίνηση με την ΚΤΕΛ Αργολίδας από 2-5/03/18
http://www.ktelargolida.gr/?module=ticket__reservation3&amp;lang=el
Διευκολύνσεις στις διαμονές. Εκπτώσεις, Late check out και δωρεάν διαμονή την
Κυριακή 4/03/18 με την προϋπόθεση κράτησης δωματίου από 2/03/18 (βλέπετε
κατάλογο καταλυμάτων) Κατάλογος Καταλυμάτων “ ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ” Αντίστοιχες
διευκολύνσεις στην διαμονή μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουμε και στο
Τολό για όσα ξενοδοχεία θα λειτουργήσουν τον Μάρτιο. http://www.tolo.gr/gr/Hotels
.
Έκπτωση στο ΑΜΑΛΙΑ Ναυπλίου μέχρι 40% https://amalia.gr/#menu_616
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Πάστα Πάρτι την παραμονή του αγώνα Σάββατο 3/03/18 στο ΦΟΥΓΑΡΟ με συμβολική
τιμή 3€ https://www.fougaro.gr/
Γενική Έκπτωση στην εστίαση κατά 20% με την επίδειξη της κάρτας ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ
Πάνω από 50% έκπτωση σε όλα τα καταστήματα της πόλης του Ναυπλίου.
Τα καταστήματα που συμμετέχουν στην προσφορά θα αναρτήσουν την αφίσα του
Μαραθωνίου που θα κυκλοφορήσει ο Εμπορικός σύλλογος η όποια θα αναγραφεί
τον τίτλο της εκδήλωσης: «Nafplio Μarathon Sales 2018», την ημέρα Σάββατο 03/03/18
και με ωράριο λειτουργίας- μακράς διάρκειας. Οι εκπτώσεις ισχύουν για όλους τους
επισκέπτες-πολίτες του Ναυπλίου ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους στον αγώνα
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές:
www.nafpliomarathon.gr και www.facebook.com/NafplioMarathonGR/
Μείνετε συντονισμένοι για την ανακοίνωση των πολιτιστικών και μουσικών
εκδηλώσεων που θα γίνουν το Σάββατο 3/03/18 στο Ναύπλιο!
Αναμένουμε να σας καλωσορίσουμε όλους στο όμορφο Ναύπλιο στη Διοργάνωση
του 5ου Μαραθωνίου Ναυπλίου!
Από το Γραφείο Τύπου
Δείτε το επίσημο βίντεο των αθλητικών εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν στο
Ναύπλιο στις 5 Μαρτίου 2017:
https://www.youtube.com/watch?v=kbg02Zr9-hY&feature=youtu.be
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