23 Ιουνίου 2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ "ΚΥΚΛΑΔΕΣ 2013"
ΛΟΥΤΡΑ ΚΥΘΝΟΥ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
"Άρωμα γυναίκας" θα έχει η υποδοχή των ιστιπλόων του 19ου Διεθνούς Ιστιοπλοικού
Αγώνα "Cyclades Regatta 2013" την Πέμπτη 4 Ιουλίου καθώς η Λιμενάρχης Κύθνου θα
καλωσορίσει το πρώτο σκάφος που θα περάσει την τσαμαδούρα και θα τερματίσει την
διαδρομή Σέριφος - Λουτρά Κύθνου.
Με μπουφέ από παραδοσιακές γεύσεις και αναψυκτικά ο Σύλλογος “Ένωση Γυναικών
Κύθνου” θα περιμένει όλα τα σκάφη με τα πληρώματά τους, δείχνοντας έμπρακτα από
την πρώτη στιγμή την φιλοξενία που προσφέρει το πανέμορφο νησί των Κυκλάδων, η
Κύθνος.
Στο λιμάνι στα Λουτρά της Κύθνου, τελευταία στάση του αγώνα του Ν.Ο.Τ.Κ, τα σκάφη
θα μπορούν να δέσουν σε όλη την προβλήτα (εσωτερική και εξωτερική) του λιμανιού, η
οποία παραχωρείται από το Λιμεναρχείο Κύθνου αποκλειστικά για τα σκάφη του
“Cyclades Regatta”. Η προβλήτα διαθέτει ρεύμα και νερό και τα σκάφη του αγώνα θα
έχουν ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση.
Η Τοπική Κοινότητα Χώρας θα μοιράσει πάγο στα σκάφη.
Η ατμόσφαιρα το βράδυ της Πέμπτης θα αλλάξει σκηνικό με Φωτιές, παγωμένες μπύρες
και μουσική από DJ στο beach party στην παραλία των Λουτρών, που διοργανώνει η
Τοπική Κοινότητα Χώρας.
Εκδρομή με πούλμαν του Δήμου Κύθνου για όσους αθλητές επιθυμούν να επισκεφθούν
και να ξεναγηθούν στο Λαογραφικό Μουσείο και στο Καταφύκι της Δρυοπίδας έχει
προγραμματιστεί την Παρασκευή 5 Ιουλίου το πρωί.
Η τελετή απονομής με παραδιακό χορευτικό, μπουφέ, κρασί και τσίπουρο προς όλους
τους αθλητές του αγώνα θα πραγματοποιηθεί στο καφέ-μπάρ “Καρνάγιο” την Παρασκευή
στις 21:00 το βράδυ.
Οι αθλητές στην συνέχεια θα μπορούν να απολαύσουν θερμιώτικο γλέντι με ζωντανή
μουσική από το συγκρότημα “ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΙΑ” και κερασμένα σφηνάκια ρακόμελου στο
“Καρνάγιο”.
Λίγο πριν λύσουμε για το τελευταίο μπράτσο και τον τερματισμό στην Βουλιαγμένη, ο
πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Χώρας θα κεράσει τα πληρώματα παραδοσιακά
γλυκά της Κύθνου.
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