
 

ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ YACHTING ΣΤΗ ΑΘΗΝΑ 12-15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΗ ΜΑΡΙΝΑ 

ΑΛΙΜΟΥ 

Το YACHTING FESTIVAL - ΓΙΟΡΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ μοναδική και σημαντική εκδήλωση για τον κλάδο, 

οργανώνεται από τον ΣΙΤΕΣΑΠ Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών Άνευ Πληρώματος - για 

πρώτη φορά στην Ελλάδα, και στην μεγαλύτερη Μαρίνα της χώρας, στον Άλιμο Αττικής, με κύριο σκοπό να δώσει την 

ευκαιρία στους κατοίκους του λεκανοπεδίου (αλλά και σε ξένους επισκέπτες και επαγγελματίες) να γνωρίσουν από 

κοντά την μοναδικότητα της απόλαυσης των Ελληνικών θαλασσών μέσα από ένα – κυρίως – μικρότερο ιστιοπλοϊκό ή 

μηχανοκίνητο σκάφος, που μπορούν είτε οι ίδιοι να κυβερνήσουν (με κατάλληλες γνώσεις και εκπαίδευση) είτε να 

χαρούν με την βοήθεια και υποστήριξη από επαγγελματίες. 

Στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ - ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, θα προβληθούν οι διάφορες δραστηριότητες στις παράκτιες και 

νησιώτικες περιοχές, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία όχι μόνο να επιβιβαστούν σε σκάφη, κάθε λογής, αλλά και 

να δοκιμάσουν, με κληρώσεις, μικρά και μεγαλύτερα ταξίδια, και να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες είτε της 

απόκτησης ιδιόκτητου σκάφους, είτε ναύλωσης ενός επαγγελματικού σκάφους, με ή χωρίς πλήρωμα. 

Η συμμετοχή όλων των επαγγελματιών του κλάδου είναι επιβεβλημένη – και μπορεί είτε να ελλιμενίσουν σκάφη 

στους προβλήτες 1 – 2 – 3 προκειμένου να είναι επισκέψιμα, ή να νοικιάσουν περίπτερο στους χερσαίους χώρους 

(των πάρκινγκ). Οι ενδιαφερόμενοι εκθέτες πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με την Οργανώτρια Εταιρεία MEDIA 

MACT (τηλέφωνο 2110129575, site:http://yachtingfestivals-athens.com/, email yachtingfestivals@yachtingfestivals-

athens.com) κ. Γιώργος Καραχρήστος, Γενικός Διευθυντής (επισυνάπτουμε την Φόρμα Συμμετοχής). 

Στους προβλήτες της Μαρίνας Αλίμου, οι επισκέπτες θα μπορούν να επιβιβαστούν σε σκάφη, να ενημερωθούν για 

τους παράκτιους και νησιωτικούς προορισμούς, να παρακολουθήσουν μίνι συνεδριακές εκδηλώσεις σε 

επαγγελματικά και απλά θέματα σχετικά με τον θαλάσσιο τουρισμό, να λάβουν πληροφορίες από τους διάφορους 

προορισμούς, και να δουν τις διάφορες δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν με ένα σκάφος. 
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