Το πρόγραμμα

ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 2018

17-18-19-20 ΜΑΪΟΥ
Πέμπτη 17 Μαΐου 2018 (Δεν αφορά τα πακέτα των Ελλήνων αθλητών)
ώρα 15:00 – Συγκέντρωση των αθλητών μπροστά από το Ξενοδοχείο Stanley Πλατεία
Καραϊσκάκη (στάση metro Μεταξουργείο).

ώρα 15:30– Αναχώρηση από Αθήνα – Μεταφορά των αθλητών στο ξενοδοχείο KALAMAKI
BEACH κατηγ. πολυτελείας – 85 χλμ. από την Αθήνα.

ώρα 17:00 - Άφιξη στο ξενοδοχείο

καταγραφή των Αθλητών

Τακτοποίηση στα δωμάτια

ώρα 18:00 - Briefing – αγγλικά – γαλλικά

ώρα 19:00 - Παραλαβή του αθλητικού υλικού από τους αθλητές (αριθμό συμμετοχής,
οδηγίες υποστηρικτών κ.λ.π.) και παράδοση Υπεύθυνων Δηλώσεων και Ιατρικών
Βεβαιώσεων.

ώρα 20:00 - Δείπνο
Παρασκευή 18 Μαΐου 2018
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Για τους αθλητές που θα χρησιμοποιήσουν λεωφορείο της διοργάνωσης από Αθήνα

ώρα 07:30– Συγκέντρωση των αθλητών μπροστά από το Ξενοδοχείο Stanley Πλατεία
Καραϊσκάκη (στάση metro Μεταξουργείο) - κέντρο Αθήνας.

ώρα 08:00– Αναχώρηση από Αθήνα – Μεταφορά των αθλητών στο ξενοδοχείο KALAMAKI
BEACH – 85 χλμ. από την Αθήνα.

ώρα 09:30 - Άφιξη στο ξενοδοχείο

ώρα 07:30 – 09:45– Tοποθέτηση των προσωπικών ειδών των αθλητών σε κιβώτια για τα
C.P σε παρακείμενο χώρο του σαλονιού του ξενοδοχείου Kalamaki Beach.

ώρα 09:00 – 11:30 – Παραλαβή του αθλητικού υλικού από τους αθλητές (αριθμός
συμμετοχής, οδηγίες υποστηρικτών κ.λ.π.). Τακτοποίηση πιστοποιητικών που τυχόν
εκκρεμούν. Ενημέρωση αθλητών για τον αγώνα.

ώρα 11:30 – Γεύμα.

ώρα 12:45 - Αναχώρηση για Αρχαία Νεμέα (40 χλμ.).

ώρα 13:45 - Τελετή εναρξης στο Στάδιο της Αρχαίας Νεμέας.

ώρα 14:20 - Παράταξη αθλητών στην εκκίνηση.
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ώρα 14:30 - ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Σάββατο 19 Μαΐου 2018
ώρα 08:00 – 18:30 – Τερματισμός των Αθλητών μπροστά στη Β.Α. είσοδο του Αρχαίου
Σταδίου της Ολυμπίας. Άμεση μεταφορά στο ξενοδοχείο EUROPA κατηγ. πολυτελείας.

ώρα 20:30 - Τελετή απονομής επάθλων στο ξενοδοχείο.

ώρα 21:30 - Δείπνο στο ξενοδοχείο.
Κυριακή 20 Μαΐου 2018
Ώρα 07:30 – 09:30 - Πρωινό

Ώρα 10:30 – 12:00 - Επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο και Μουσείο Ολυμπίας, προσφορά
του Συλλόγου.

Ώρα 12:30 – 15:00 - Αποχαιρετιστήριο γεύμα στο Ξενοδοχείο.

Ώρα 15:30 - Αναχώρηση

Ένα (1) λεωφορείο αναχωρεί για τη Νεμέα για τη γιορτή με παραδοσιακά προϊόντα και
αναχώρηση
22:30 για Αθήνα με ενδιάμεση
στάση στο Kalamaki Beach Hotel. Άφιξη στην Αθήνα μετά από 2.5 ώρες περίπου .

Ένα (1) λεωφορείο αναχωρεί για την Αθήνα με άφιξη στο κέντρο της Αθήνας στις 19:30
περίπου.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ.:

α) Το πρόγραμμα της Πέμπτης 17 Μαΐου δεν αφορά τα πακέτα των Ελλήνων
αθλητών.

β) Σε περίπτωση που στο παραπάνω πρόγραμμα υπάρξουν τροποποιήσεις θα
ενημερωθείτε έγκαιρα.
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