
Πρόγραμμα εκδηλώσεων 

 

Εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που μας επιβάλλει ο Covid-19, δε θα έχουμε δυστυχώς 

τη χαρά να γιορτάσουμε δια ζώσης την έναρξη του Spetses Classic Yacht Regatta 2021. Γι’ 

αυτό το λόγο, θα θέλαμε να σας επικοινωνήσουμε τον τρόπο διεξαγωγής των εκδηλώσεων 

αυτού του τριημέρου.  

Παρασκευή 25/06 

Welcome Party on Board X Moët & Chandon 

Τα σκάφη που ελλιμενίζονται στο Παλιό Λιμάνι (μόλος Τσαλδάρη, Μπάλτιζα, μόλος Νηρεύς, 

αρόδου), θα παραλάβουν κατά την εγγραφή τους στη γραμματεία αγώνων, ένα κιτ Moët & 

Chandon on Board, ώστε να κάνουν πρόποση για την έναρξη της Regatta.  

Παράλληλα, στις 20:30-21:00 θα έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν ένα gourmet Burger, 

από σταθμευμένο τρίκυκλο της διοργάνωσης που θα βρίσκεται έξω από το Bar Restaurant 

«Μουράγιο», στο Παλιό λιμάνι, για όλα τα πληρώματα  

Τα σκάφη που ελλιμενίζονται στο μόλο του Ποσειδωνίου και στο πέταλο της Ντάπιας, 

παρακαλούνται να προσέλθουν 20:00-20:30 στο περίπτερο της Moët & Chandon στην 

πλατεία Ποσειδωνίου, για να παραλάβουν το Moët & Chandon on Board Kit και στον χώρο 

της Γραμματείας Αγώνων το Gourmet Burger. 

Στις 20:30 ακριβώς θα ξεκινήσει το Welcome on Board Party και σας προσκαλούμε να 

συνδεθείτε στο κανάλι “SCYR 2021” στο Spotify, να επιλέξετε την  αγαπημένη σας playlist 

και να γιορτάσετε μαζί μας.  

 

Σάββατο 26/06 

Pizza on Pier  

Τα σκάφη που ελλιμενίζονται στο Παλιό Λιμάνι (μόλος Τσαλδάρη, Μπάλτιζα, μόλος Νηρεύς, 

αρόδου), με την ολοκλήρωση των ιστιοδρομιών, θα μπορούν να παραλάβουν από 

σταθμευμένο τρίκυκλο που θα βρίσκεται στο «Μουράγιο» μεταξύ 19:00-20:00, πίτσες και 

μπύρες «Νήσος», για όλα τα πληρώματα.  

Τα σκάφη που ελλιμενίζονται στη Ντάπια και στο πέταλο θα μπορούν να παραλάβουν 

μεταξύ 19:00 – 20:00 πίτσες και μπύρες από το εστιατόριο “Provenza” στη Ντάπια.   

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, παρακαλούμε να προσέρχεται ένα άτομο ανά σκάφος.   

 

Καλή Επιτυχία και Καλή Διασκέδαση! 

 

 

 

 



 

Event Schedule  

 

Under the particular circumstances imposed by Covid-19 related regulations, we will not 

have the pleasure of celebrating the opening ceremony of the Spetses Classic Yacht Regatta 

2021 in person as we would like.  

Still we will celebrate together with events taking place as follows: 

 

Friday 25/06 

 

Welcome Party on Board X Moët & Chandon 

Boats moored at the Old Port (Tsaldari pier, Baltiza, Nireus pier, off the harbor), will receive 

a Moët & Chandon on Board Kit during their registration at the race secretariat in order to 

make a toast to the start of the Regatta. 

Additionally, at 20:30 - 21:00  each boat (represented by one crew member) will pick up 
gourmet Burgers for all crew members from a parked tricycle located outside the 
“Mouragio” Bar/Restaurant  at Palio Limani (Old Harbour” 
 
Boats moored at the Poseidonion pier and Dapia, are kindly asked to visit (at 20:00 - 20:30)   

the Moët & Chandon kiosk at the Poseidonion Square on order to collect their Moët & 

Chandon on Board Kits and then the Regatta office  to collect their  gourmet Burgers for all 

their crew members. 

The Welcome on Board Party will start at 20:30 and we invite you to connect to the SCYR 

2021 channel on Spotify, choose your favorite playlist and celebrate with us. 

 

Saturday 26/06 

Pizza on Pier  

 

On completion of the Saturday races, at 19.00 20.00 pizzas and “Nisos” beers will be 

available  

(A)  for boats moored at the Old Port (Tsaldari pier, Baltiza, Nireus pier, off the harbor) 

from a parked tricycle, located outside the  "Mouragio" Bar/Restaurant 

(B) for boats moored in Dapia,  from the "Provenza" restaurant in Dapia 

To facilitate swift process of the above, we recommend that collections are undertaken by 

only one member from each boat . 

 

Good Luck and Have Fun!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


