List w butelce #7
Weekend wprawdzie się skończył, ale wielki finał regat The Tall Ships Races 2017 trwa
w najlepsze! Dziś czekają nas kolejne wspaniałe atrakcje, w tym między innymi
wieczorny koncert, podczas którego w głównych rolach wystąpią Kayah i C-Bool!
W poniedziałkowym planie nie mogło oczywiście zabraknąć tego, co z naszą imprezą
nierozłączne, czyli zwiedzania jednostek. Mijają kolejne dni, a żaglowce nadal cieszą się
olbrzymim zainteresowaniem szczecinian oraz turystów. Niektóre z nich notują nawet
po dziesięć tysięcy wejść dziennie! Nic więc dziwnego, że szczecińskie nabrzeża już
od wczesnych godzin przedpołudniowych wypełnia się kolejnymi zwiedzającymi, a zabawa
przy Wałach Chrobrego trwa w najlepsze.
Od godziny 9:00 można też podziwiać efekty pracy V Festiwalu Rzeźby w Piasku (Łasztownia),
a o 10:00 rozpoczęła się kolejna odsłona wyścigów drezyn z OT Logistics (ul. Jana z Kolna).
Do tego dochodzą oczywiście stałe punkty naszego programu, czyli klimatyczne Kino
Żeglarskie w Parku Żeromskiego, Strefa Sportu na Wyspie Grodzkiej czy Scena Chillout
na Nabrzeżu Celnym. Tradycyjnie nie zabraknie też czegoś dla najmłodszych. Strefa
Dziecięca, czyli zabawy, animacje, spektakle i Family Travel Festival jest usytuowana na placu
Adama Mickiewicza i w poniedziałek będzie działać w godzinach 16-20.
W niedzielę prawie pół miliona
Trzeci dzień finału regat The Tall Ships Races 2017 to oczywiście także spora dawka
wspaniałej muzyki. Na Nabrzeżu Piastowskim usłyszeć będzie można koncerty zespołów
Klang, Tonam i Synowie oraz Formacja, a na Nabrzeżu Starówka między innymi
The Klezmafon i Emerald. Na Łasztowni swoje talenty wokalne zaprezentują także
Shantażyści oraz Arek Wizło i Waldemar Mieczkowski. Na scenie przy Wałach Chrobrego
królować będą natomiast Kayah i C-Bool, główni bohaterowie poniedziałkowego wieczoru.
Na koniec garść statystyk, bo w nowy tydzień wchodzimy z bardzo dobrymi wiadomościami.
Wczoraj przez teren finału przewinęło się łącznie 450 tysięcy osób. W kulminacyjnym
momencie dnia, podczas koncertu The Voice of Poland, przy szczecińskim nabrzeżu
znajdowało się jednocześnie 150 tysięcy osób. Imponujące liczby osiągamy także
w Internecie, bo strona www.tallships.szczecin.eu ma już 536 129 odsłon. Nie mniej okazale

prezentują się statystyki facebookowe imprezy. Zasięg naszych niedzielnych postów wyniósł
1 524 207 osób, a liczba wyświetleń zatrzymała się wczoraj na poziomie 5 513 822!
Przed nami kolejny dzień wielkiego finału, więc co tu dużo mówić – zapraszamy na Wały
Chrobrego!

