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ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ "ΚΥΚΛΑΔΕΣ 2013"

ΜΗΛΟΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ανοίγοντας σαμπάνια θα υποδεχθεί ο Δήμαρχος της Μήλου το πρώτο σκάφος που θα 
τερματίσει στη πρώτη διαδρομή του 19ου Διεθνούς Ιστιοπλοικού Αγώνα "Cyclades 
Regatta 2013" Βουλιαγμένη - Μήλος. Στα σκάφη που θα τερματίζουν έχοντας καλύψει 
την απόσταση των 72 ναυτικών μιλίων από το σημείο εκκίνησης θα μοιραστούν 
σάντουιτς, χυμοί και νερό. 
Τα σκάφη που θα φτάνουν στο λιμάνι της Μήλου θα έχουν την δυνατότητα να δέσουν 
στην πλωτή προβλήτα του λιμανιού η οποία παραχωρείται από το Λιμεναρχείο Μήλου 
για αποκλειστική χρήση των αγωνιζόμενων. Η προβλήτα διαθέτει ρεύμα και νερό και τα 
σκάφη του αγώνα θα έχουν ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση. Το Δημοτικό Λιμενικό 
Ταμείο θα τοποθετήσει στην προβλήτα καταψύκτη με πάγο ο οποίος θα διατίθεται 
δωρεάν στα αγωνιζόμενα σκάφη καθ’ όλη την διάρκεια παραμονής τους στο λιμάνι του 
Αδάμαντα της Μήλου. Το γραφείο της Επιτροπής Αγώνα θα λειτουργήσει στο χώρο 
αναμονής επιβατών στο λιμάνι.

Το βράδυ του Σαββάτου 29 Ιουλίου το μπαρ "ΑΚΡΗ" διοργανώνει welcome party με 
κερασμένο το πρώτο ποτό για τους αθλητές.
Την Κυριακή το πρωί  το "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ" θα προσφέρει τυρόπιτες και 
νερό στα πληρώματα των σκαφών.
Το μεσημέρι της Κυριακής στις 3:00μμ οι αθλητές θα μπορούν να χορέψουν ή να 
κολυμπήσουν κατά την διάρκεια του Beer Party που διοργανώνεται από τον Δήμο Μήλου 
σε συνεργασία με το BEACH BAR "ΝΤΕΚ" ενώ το ίδιο βράδυ στις 22:30 "ΣΦΗΝΑΚΙ 
ΠΑΡΤΥ" για τους ιστιοπλόους διοργανώνει το CLUB-BAR "ΠΛΩΡΗ" με κερασμένα 
σφηνάκια και ειδική τιμή ποτού.
Τη Δευτέρα το μεσημέρι μετά την ολοκλήρωση του inshore αγώνα το Δημοτικό Λιμενικό 
Ταμείο Μήλου θα υποδεχθεί τους κυβερνήτες και τα πληρώματα στην προβλήτα του 
λιμανιού προσφέροντας σε όλα τα σκάφη δροσερά φρούτα και παγωμένες γρανίτες από 
φυσικό χυμό φρούτων.

Ο Δήμος Μήλου και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο θα υποδεχθεί όλους τους 
συμμετέχοντες αθλητές στην τελετή απονομής της πρώτης ιστιοδρομίας και του 
παράκτιου αγώνα στον χώρο του Ναυτικού Ομίλου Μήλου στις 21:00 το βράδυ την 
Δευτέρα 1 Ιουλίου. Από τις 20:30 πούλμαν του Δήμου θα βρίσκεται στην προβλήτα 
προκειμένου να μεταφέρει όσους αθλητές θελήσουν να μεταβούν οδικώς στο χώρο της 
εκδήλωσης. 

Παραδοσιακοί χοροί από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μήλου θα διασκεδάσουν τους αθλητές 
οι οποίοι στην συνέχεια θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν γεύσεις μηλέικου φαγητού 
και κρασιού. Η βραδιά θα κυλήσει με μουσική και χορό ενώ ο ουρανός της Μήλου θα 
φωτιστεί από πολύχρωμα βεγγαλικά.

Την Τρίτη 2 Ιουλίου λίγο πριν λύσουν τα σκάφη για την εκκίνηση της ιστιοδρομίας Μήλος-
Σέριφος ο Δήμος Μήλου θα αποχαιρετήσει τα πληρώματα προσφέροντας αναμνηστικά 
δώρα με παραδοσιακά γλυκίσματα σε κάθε σκάφος.
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