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                     Αθήνα, 12 Απριλίου 2016 
    
     

ΑΝΑΒΑΣΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
23-24 Απριλίου 2016 
 

     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΙI 
 
 
Το Αθλητικό Σωματείο, Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου Δυτικής Αττικής – ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α. –  σας ενημερώνει για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση όλων όσων ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην Ανάβαση Διονύσου, που θα διεξαχθεί 
το Σαββατοκύριακο 23-24 Απριλίου 2016, ότι: 
 
 
Α)  Στην περιοχή γύρω από την καρδιά  του αγώνα, λειτουργούν τα παρακάτω ξενοδοχεία. Συλλέξαμε για σας 
τις πληροφορίες και κανονίσαμε τις παρακάτω αναφερόμενες τιμές παροχών.  Στο site του κάθε ξενοδοχείου 
μπορείτε να δείτε και τις επιπλέον παροχές, όπως διάθεση χώρου parking για τις ανάγκες σας.  
 
 

1. Μarathon beach resort 
παραλία Νέας Μάκρης 
www.marathonbeachresort.com 
Τηλ. 2294095022  
Κυρία Δομινίκη Σκούρα 
Δίκλινο με πρωινό 39 ευρώ 

 
 

2. Aquamarina Hotel 
Ποσειδώνος 55-57 Μάτι 
www.aquamarina.gr 
Τηλ.2294077555 
Κύριος Πανάγος Ευθύμιος 
Δίκλινο με πρωινό 75 ευρώ 
Μονόκλινο με πρωινό 60 ευρώ 
Η ημιδιατροφή σε μπουφέ επιβαρύνεται με 12 ευρώ το άτομο με αναψυκτικά κρασί ή μπύρα. 

  
 
 
 

http://www.marathonbeachresort.com/
tel:2294095022
http://www.aquamarina.gr/
tel:2294077555


3. Cabo Verde Hotel 
Ποσειδώνος 41 Μάτι 
www.caboverde.gr 
Τηλ.2294033111 
Κυρία Μαρία Ζέρβα 
Δίκλινο με πρωινό 65 ευρώ 
Μονόκλινο με πρωινό 60 ευρώ 

 
 

4. Anastazia Hotel 
Αργοναυτών και Κομνηνών 12 Δροσιά 
www.anastaziahotel.gr 
Τηλ. 2108132040 
Κυρία Ιωάννα Πυλαρινού 
Μονόκλινο με πρωινό 49 ευρώ 
Δίκλινο με πρωινό 52 ευρώ 

 
 
 
Β) Οι  Επίσημοι Χορηγοί Επικοινωνίας  του Αγώνα, σε καθημερινή βάση ενημερώνουν με αναφορές τους για 
τον αγώνα: 
 
ERA SPORT 
Με συνεχή ενημέρωση από το ραδιοφωνικό κανάλι πριν τον αγώνα. 
Ειδικότερα από την εκπομπή Auto-Moto, κάθε Σάββατο και Κυριακή 12.00-13.00.  
Ζωντανή σύνδεση την ημέρα του αγώνα. 
 
HELLAS NET - ATTICA TV ( καθώς και  όλα τα κανάλια του Group.) 
Διαφημιστικό τρέιλερ πριν τον αγώνα και κάλυψη του αγώνα, ο οποίος θα προβληθεί από τα κανάλια της HELLAS NET. 
Για τις ημέρες και ώρες προβολής θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση. 
 
SPORTAL TV 
Ζωντανή κάλυψη του αγώνα και συνεντεύξεις. 

 
-Σας επισυνάπτουμε αρχείο με το  διαφημιστικό  τρέιλερ από την HELLAS NET. 
 
-Στο παρακάτω link,  θα βρείτε το  σποτ από το Sportal TV 
https://www.youtube.com/watch?v=hbUnj8YSkqg 
  
 

Σύντομα θα σας ενημερώσουμε για προσβάσεις θεατών , χάρτη διαδρομής, παροχές προς θεατές. 
 
 
Η Ιστοσελίδα και τα γραφεία του σωματείου ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α.  θα σας παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία 
επιθυμείτε. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 Γραφείο Τύπου και Διαδικτύου  
 
Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου Δυτικής Αττικής  
ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α. 
www.ellada-racingclub.gr 
email: ellada.racingclub@gmail.com 
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