List w butelce #1
Długie oczekiwanie nareszcie dobiega końca. Już dziś do Szczecina wpływają pierwsze
jachty i żaglowce, a my robimy kolejny krok w kierunku rozpoczęcia wielkiego finału
The Tall Ships Races 2017!
Wiemy już co, wiemy gdzie, czas zatem zdradzić także kiedy. Pierwsza jednostka, estoński
St. IV z klasy C, pojawiła się w stolicy Pomorza Zachodniego już o trzeciej w nocy. Kilka godzin
później, w okolicach 8:30, mieliśmy natomiast okazję podziwiać wpływający The Kronor
af Stockholm, majestatyczny żaglowiec ze Szwecji. Według prognozowanego planu,
w najbliższych godzinach przy Wałach Chrobrego będziemy mieć okazję witać Finów z Joanna
Saturna, Brytyjczyków z Ocean Scout i Black Diamond of Durham, Niemców z Esprit, Czechów
z La Grace i Estończyków z Tuulelind. Obok nich powinni pojawić się także Polacy. Jacht
Roztocze z klasy C został zbudowany w 1969 roku w szczecińskiej stoczni im. Leonida Teligi
i do stolicy naszego województwa ma przypłynąć około godziny 12.
Morze atrakcji
Pierwszy dzień finału The Tall Ships Races to jednak nie tylko cierpliwe oczekiwanie na kolejne
jednostki. W planach na piątek uwzględniono też cały szereg innych atrakcji, dzięki którym
wypatrywanie następnych żagli na horyzoncie upłynie nam we wspaniałej i pełnej radości
atmosferze.
Ciekawie zapowiada się chociażby na Łasztowni, gdzie odwiedzający będą mieli okazję
między innymi pobawić się na terenie Wesołych Miasteczek czy podziwiać Festiwal Rzeźby
w Piasku. Wieczorem (od godziny 19.) przeniesiemy się symbolicznie do egzotycznego Rio
de Janeiro, gdyż Łasztownią zawładnie Samba Port Festival, gwarantujący muzyczną ucztę
dla nawet najbardziej wybrednych uszu.
Co jeszcze? Między innymi Scena Chillout przy Bulwarze Gdyńskim (od godz. 16.), Kino
Żeglarskie w Parku Żeromskiego (od 17.) oraz wyjątkowa Strefa Sportu, czyli turnieje i zabawy
ruchowe na Wyspie Grodzkiej (14-22). Będzie też naturalnie coś dedykowanego najmłodszym,
czyli Strefa Dziecięca przy placu Adama Mickiewicza. Tam na młodych pasjonatów żeglarstwa
(i nie tylko!) czekać będą zabawy, animacje, spektakle, występy zespołów i interesujące
warsztaty.
O aspekt muzyczny podczas pierwszego dnia finału The Tall Ships Races zadbamy natomiast
na Nabrzeżu Wieleckim. To właśnie tam, na specjalnej scenie na wodzie, odbędą się koncerty
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zespołów Dair, Qftry, Stary Szmugler, Jackpot oraz The Klezmafon. Porcja wspaniałej muzyki
wprowadzi nas w żeglarski klimat, a wpadające w ucho szanty sprawią, że wyczekiwanie
kolejnego dnia naszego szczecińskiego święta upłynie w najprzyjemniejszy możliwy sposób.
Regatowy niezbędnik
Przypominamy też o istnieniu bezpłatnej aplikacji Sail Szczecin na smartfony. Znajdują się tam
wszystkie najważniejsze informacje, które przydadzą się każdemu odwiedzającemu finał regat
The Tall Ships Races 2017. Przewodnik umożliwia między innymi sprawdzenie miejsc
cumowania żaglowców, programu wszystkich stref i atrakcji, przygotowanych na terenie zlotu.
Z Sail Szczecin mogą korzystać użytkownicy iPhone’ów oraz urządzeń z systemem Android.
Aplikację można pobrać w:
Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.mobi.byss.devtsr
oraz w AppStore:
https://itunes.apple.com/pl/app/sail-szczecin/id673145759?mt=8
Droga do Szczecina jest daleka (łączna długość tras regatowych to aż 1 944 kilometry),
ale z całą pewnością warto ją przebyć i być z nami podczas wielkiego finału The Tall Ships
Races 2017! Z niecierpliwością wypatrujemy zatem kolejnych żagli na horyzoncie i szykujemy
się do powitania następnych gości!
Film z powitania Tre Kronor af Stockholm: https://www.youtube.com/watch?v=3-hffN5wJ0Y
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