
                                            
 

                                                                   

 
 

 
 
Αμβούργο, το κοσμοπολίτικο και επιβλητικό λιμάνι της Γερμανίας με την γοτθική αρχιτεκτονική αλλά και το φουτουριστικό 
Hafencity, το μεγαλύτερο αρχιτεκτονικό project αστικής ανάπλασης που θα ολοκληρωθεί το 2020.  
Haspa Hamburg Marathon, ο 2ος μεγαλύτερος μαραθώνιος της Γερμανίας με πάνω από 20.000 συμμετέχοντες, μοναδική 
ατμόσφαιρα από τους εκατοντάδες χιλιάδες θεατές και με την μαγευτική διαδρομή, ιδανική για να σπάσουν τα κοντέρ ! 
 
Special guest, ο Έλληνας πρωταθλητής, Δημήτρης Θεοδωρακάκος, ο οποίος θα προσπαθήσει με τη συμμετοχή του ένα νέο 
ρεκόρ. 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ   (4 ημέρες – 3 διανυκτερεύσεις)  

ΔΙΑΜΟΝΗ 
 

Hotel Arcotel Rubin (4****) 
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, σε 

απόσταση 3χλμ από την εκκίνηση-τερματισμό 
www.arcotelhotels.com/Rubin 

Κόστος :  
Ανά άτομο σε τρίκλινο 598,00 € 
Ανά άτομο σε δίκλινο 625,00 € 

     Διαφορά μονόκλινου + 178,00 € 
 

 Hotel Fairmont Vier Jahreszeiten (5*****) 
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, σε 
απόσταση 1,5χλμ από την εκκίνηση-τερματισμό 

www.hvj.de 
Κόστος :  

Ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο 830,00 € 
      

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΤΑΙ  
- Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης  

- Φόροι αεροδρομίων   
- Μεταφορές από/προς αεροδρόμια 

- 3 διανυκτερεύσεις  με πρωινό   
- Εγγραφή στον μαραθώνιο 

 - Αναμνηστικό τεχνικό t-shirt  
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
- Προαιρετική ξενάγηση 

 
Οι αναφερόμενες τιμές ισχύουν μέχρι την εξάντληση της περιορισμένης διαθεσιμότητας  

 
Κρατήσεις – Πληροφορίες – Διοργάνωση :  

Fairways Travel Consultants 
 Μακεδονίας 6 Χαλάνδρι / Τηλ: 210 3250067 – 210 3250332 / Email : vicki@fairways.gr 

TU 
 

15 Απριλίου (Παρασκευή) 
Συγκέντρωση στο αερ/μιο Αθηνών στις  08:30 και αναχώρηση με πτήση 
της Easy Jet απευθείας για Αμβούργο στις 10:45.  
Άφιξη στις 13:00 και μεταφορά στα ξενοδοχεία. 
Παραλαβή αριθμών συμμετοχής από το εκθεσιακό κέντρο του 
Αμβούργου (ώρες λειτουργίας από τις 10:00-20:00 Ηall A4) 
Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο. 
 
TU 
 
16 Απριλίου (Σάββατο) 
Μετά το πρωινό, ελεύθερη μέρα ή προαιρετική ξενάγηση πόλης  και του 
νεοσύστατου κομματιού της Hafencity 
Παραλαβή αριθμών για όσους  δεν πήγαν την Παρασκευή (ώρες 
λειτουργίας από τις 10:00-19:00 ΗΑLL A4) 
 
TU 
 
17 Απριλίου (Κυριακή) 
Πρωινό και  μετά ζέσταμα μέχρι την εκκίνηση του Μαραθωνίου ή 
μετακίνηση με μετρό. Καλόν αγώνα !!! 
 
U 
 
18 Απριλίου (Δευτέρα)U 
Πρωινό και μεταφορά στο αερ/μιο του Αμβούργου στις 08:30 και 
αναχώρηση με πτήση της Αegean Airlines απευθείας για Αθήνα στις 
11:55 με άφιξη στις 15:55. 
 


