
 

 

 
Σας παρουσιάζουμε ενδεικτικά πακέτα φιλοξενίας που ετοιμάσαμε για αθλητές και 
συνοδούς 
 
Πακέτο  Διαμονής  2 ημερών  
 
Σάββατο 26 – Κυριακή 27 (1 διανυκτέρευση και 2 γεύματα) 
με δικό σας μεταφορικό μέσο 
 
Κόστος: 45€ / άτομο 
 
Η τιμή περιλαμβάνει: 
 
Διαμονή σε ξενοδοχείο για 1 νύχτα σε δίκλινο δωμάτιο 
2 γεύματα  
Ελεύθερη χρήση του παιδότοπου από τα παιδιά 
 Οι τιμή δεν περιλαμβάνει: 
 
Επιπλέον διαμονή 
Επιβάρυνση μονοκλίνου (για ατομικά πακέτα επιβαρύνεστε το κόστος όλου του δωματίου) 
Επιπλέον γεύματα 
Πρωινό 
Ποτά στα γεύματα 
Εκδρομές 
Οτιδήποτε δεν αναφέρεται 
 
 
Πακέτο  Διαμονής  3 ημερών  
 
Σάββατο 26 – Δευτέρα 28 (2 διανυκτέρευσεις, 3 γεύματα, 1 πρωινό) 
με δικό σας μεταφορικό μέσο 
 
Κόστος: 75€ / άτομο 
Η τιμή περιλαμβάνει: 
 
Διαμονή σε ξενοδοχείο για 2 νύχτες σε δίκλινο δωμάτιο 
3 γεύματα  
1 πρωινό 
Ελεύθερη χρήση από τα παιδιά του παιδότοπου 
 Οι τιμή δεν περιλαμβάνει: 
 
Επιπλέον διαμονή 
Επιβάρυνση μονοκλίνου (για ατομικά πακέτα επιβαρύνεστε το κόστος όλου του δωμάτιο) 
Επιπλέον γεύματα 
Ποτά στα γεύματα 
Εκδρομές 
Οτιδήποτε δεν αναφέρεται 
 



 

 

 
 
Μπορούν να οργανωθούν και πακέτα για συλλόγους και παρέες αθλητών σε 2κλινα, 3κλινα 
και 4κλινα δωμάτια. 
 
Ζητήστε μας προσφορά και πρόταση 
 
Για πληροφορίες Αλεξάνδρου Γιώργος – τηλ. 690 88 88 333 / mail: info@tyrosrun.gr 
 
 
 
 
Δραστηριότητες και παράλληλες εκδηλώσεις  
 
Σάββατο 26 Μαΐου 
 
Γνωριμία – ενημέρωση με τους υπευθύνους του αγώνα από τα γραφεία της εταιρίας στην 
παραλία. Μετά της 5:00μμ. θα λειτουργήσει η γραμματεία του αγώνα για την παράδοση των 
αγωνιστικών πακέτων, στον χώρο του λιμανιού, όπου και θα παραμείνει ανοικτή έως και 
της 21:00μμ.  
 
Εκεί θα λειτουργήσει παιδότοπος και έχουν οργανωθεί δραστηριότητες όπως αναρρίχηση 
και τοξοβολία. 
 
Στον ίδιο χώρο, στις 20:00 στο θέατρο Μελίνα Μερκούρη θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με 
δρώμενα στην Τσακώνικη γλώσσα και παρουσίαση του Τυρού και της ιστορίας του. 
 
Κυριακή 27 Μαΐου 
 
Εκκίνηση του αγώνα 9:30πμ. 
Για όσους έχουν παιδιά θα υπάρχει φύλαξη και απασχόληση των παιδιών, κατά την διάρκεια 
των αγώνων. 
 
 
 
 
Γενικά 
 
Ο Τυρός είναι ένα γραφικό χωρίο με παραλιακό μέτωπο 2,5χλμ. όπου και θα μπορείτε να 
απολαύσετε το περπάτημα και το τρέξιμο δίπλα στο κύμα. Ταβερνάκια, καφέ και μπαράκια 
σας περιμένουν για να σας εξυπηρετήσουν και να γνωρίστε την Τσακώνικη φιλοξενία. 


