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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ "ΚΥΚΛΑΔΕΣ 2013"

ΣΕΡΙΦΟΣ - Η "σιδηρά νήσος" των Κυκλάδων

Ραντεβού στην Σέριφο στις 2 Ιουλίου θα έχουν εκατοντάδες ιστιοπλόοι 
ολοκληρώνοντας το δεύτερο σκέλος του 19ου Διεθνούς Ιστιοπλοικού Αγώνα 
“Cyclades Regatta 2013” που διοργανώνει ο Ν.Ο.Τ.Κ. από τις 29 Ιουνίου έως τις 7 
Ιουλίου.

Τα τερματίζοντα σκάφη έχοντας διανύσει με τα πολύχρωμα πανιά τους τα 26 ναυτικά 
μίλια από τον Αδάμαντα Μήλου μέχρι το Λιβάδι, το λιμάνι στην ανατολική πλευρά της 
Σερίφου, θα δένουν στον μικρό μώλο του λιμανιού ο οποίος έχει παραχωρηθεί από 
το Λιμεναρχείο Σερίφου αποκλειστικά στα αγωνιζόμενα σκάφη. Η προβλήτα διαθέτει 
πρόσβαση για ανεφοδιασμό πετρελαίου ενώ το ρεύμα και το νερό θα διατίθεται 
δωρεάν για τις ανάγκες των σκαφών.

Η ζωή στο Λιβάδι, κινείται κυκλικά, γύρω από τον μικρό απάνεμο κόλπο και οι 
αθλητές θα έχουν την ευκαιρία να διασκεδάσουν στο Welcome Party που 
διοργανώνει το bar-club “SHARK” στις 22:00 το βράδυ της Τρίτης με κερασμένο το 
πρώτο ποτό.

Το πρωί της Τετάρτης 3 Ιουλίου το Αρτοποιείο “ΕΠΙΟΥΣΙΟΝ” θα προσφέρει 
τυρόπιτες στα πληρώματα των σκαφών. 
Το “YACHT CLUB SERIFOS” θα διανείμει σακούλες με πάγο στα σκάφη και στην 
συνέχεια της ίδιας ημέρας, στις 14:00 το μεσημέρι θα μας φιλοξενήσει στον ναυτικού 
ύφους χώρο του σε ένα BEER PARTY.

Ο Δήμος Σερίφου θα δεξιωθεί όλους τους αθλητές στην τελετή απονομής της 
δεύτερης ιστιοδρομίας στο χώρο της πισίνας του “CORALLI CAMPING” στα 
Λειβαδάκια Σερίφου την Τετάρτη στις 21:00 το βράδυ. Πούλμαν θα βρίσκεται στην 
προβλήτα των σκαφών από τις 20:30 προκειμένου να μεταφέρει οδικώς όσους το 
επιθυμήσουν.

Η βραδιά που προσφέρει ο Δήμος Σερίφου θα είναι για όλους μια μοναδική εμπειρία 
σεριφιώτικης γευσιγνωσίας με χορό και μουσική.

Μετά το τέλος της απονομής το BEACH BAR “CORALLI CAMPING” διοργανώνει 
πάρτυ με μπύρες και πολλά ντεσιμπέλ κάτω από τον σεριφιώτικο έναστρο ουρανό.

Οι λάτρεις της ιστιοπλοίας ανοικτής θαλάσσης, το πρωί της Πέμπτης 4 Ιουλίου, θα 
αποχαιρετίσουν το λιμάνι της Σερίφου έχοντας στις αποσκευές τους 
αποχαιρετιστήριο κέρασμα από τον Σύνδεσμο Γυναικών Σερίφου “ΑΝΡΟΜΕΔΑ” και 
θα σηκώσουν πανιά για τον επόμενο προορισμό του "Cyclades Regatta 2013", τα 
Λουτρά Κύθνου.
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