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Τι είναι το “A Weekend in Tweed”;
 
Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο vintage «περιπέτειες» με νοσταλγική ατμόσφαιρα 
και απολύτως ρετρό διάθεση! Το “A Weekend in Tweed” είναι ένα μοναδικό event 
κατά το οποίο οι συμμετέχοντες απολαμβάνουν ένα γοητευτικό ταξίδι στον χρόνο, 
γεμάτο αξέχαστες στιγμές μαζί με τους φίλους τους, την οικογένεια και τους 
λάτρεις του vintage lifestyle. 

Οι συμμετέχοντες θα απολαύσουν χαλαρές βόλτες με το ποδήλατο στους 
ολάνθιστους ανοιξιάτικους δρόμους των Σπετσών και πικνίκ στη φύση, με το 
tweed να ανακηρύσσεται στον απόλυτο πρωταγωνιστή ενώ ξεχωριστές εκπλήξεις 
όπως ο διαγωνισμός και οι βραβεύσεις για τις καλύτερες εμφανίσεις χαρίζουν μια 
ξεχωριστή νότα. 

Ένας μοναδικός συνδυασμός του παρελθόντος με το παρόν, σαν ένα νοσταλγικό 
ταξίδι στον χρόνο που προσφέρει αξέχαστες αναμνήσεις. 



Εαρινές tweed περιπέτειες στο Poseidonion Grand Hotel  

Φέτος την άνοιξη το νησί των Σπετσών θα κατακλυστεί από την απόλυτη ρετρό 
διάθεση σε ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο vintage “περιπέτειες”, νοσταλγική 
ατμόσφαιρα και ιδιαίτερες tweed εμφανίσεις. Από τις 15 έως τις 17 Απριλίου 
το Poseidonion Grand Hotel θα υποδεχθεί τους φιλοξενούμενούς του για ένα 
μοναδικό “Weekend in Tweed”. 

Με σύμμαχο τον γλυκό ανοιξιάτικο καιρό, φόντο τον all time classic χαρακτήρα 
του Ποσειδωνίου και την κοσμοπολίτικη αύρα του νησιού, οι επισκέπτες θα 
απολαύσουν ένα τριήμερο αφιερωμένο σε ένα γοητευτικό ταξίδι στον χρόνο, 
γεμάτο δράσεις και στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες. Μια χαλαρή ποδηλατάδα 
με πανέμορφα κλασικά ποδήλατα -πραγματικούς δίτροχους θησαυρούς-, ένα 
παρεΐστικο πικνίκ στην ολάνθιστη φύση των Σπετσών, καθώς και κομψά outfits με 
κυρίαρχο στοιχείο, τι άλλο, από το tweed, αναμένεται να μονοπωλήσουν 
το ενδιαφέρον. 

Από το “Weekend in Tweed” δεν θα μπορούσαν φυσικά να λείπουν νόστιμες 
γευστικές προτάσεις με την υπογραφή του Ποσειδωνίου, αλλά και εκπλήξεις 
όπως διαγωνισμός ομορφιάς για την ανάδειξη των καλύτερων εμφανίσεων, ένα 
ατμοσφαιρικό πάρτι αλλά  και μοναδικές βραβεύσεις.

Καλογυαλισμένα ποδήλατα, καλαίσθητες παρουσίες γεμάτες στιλ, χαρούμενη 
διάθεση και ρετρό ατμόσφαιρα θα δώσουν το έναυσμα για την έναρξη της νέας 
σεζόν σε ένα τριήμερο που θα μείνει αξέχαστο.  

Το “Weekend in Tweed” πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Ελληνικού 
Μουσείου Ποδηλάτου. 



Ελληνικό Μουσείο 
Ποδηλάτου 

Με μια πλούσια και εντυπωσιακή 
συλλογή κλασικών μοντέλων το 
Ελληνικό Μουσείο Ποδηλάτου 
προσφέρει μια μοναδική περιήγηση στον 
κόσμο του ποδηλάτου. Προπολεμικά και 
μεταμολεμικά, πόλης και αγωνιστικά, 
όλα αριστοτεχνικά αναπαλαιωμένα 
και διατηρημένα σε άψογη κατάσταση, 
προσκαλούν τον επισκέπτη σε ένα 
μαγικό ταξίδι στον χρόνο. 

Πέραν της συλλογής ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ειδικά 
διαμορφωμένος χώρος του 
Μουσείου, στον οποίο λειτουργεί 
εργαστήριο αναπαλαίωσης και 
συντήρησης σπάνιων ποδηλάτων και 
όπου ο επισκέπτης έρχεται σε επαφή 
με ό,τι σχετίζεται με το ποδήλατο 
από τις αρχές του 20ού αιώνα μέχρι 
και σήμερα. 

Ιθύνων νους όλου του εγχειρήματος 
υπήρξε ο Ιωάννης Σινάνογλου. Δεινός 
γνώστης του αντικειμένου ασχολήθηκε 
με προσήλωση και πολύ μεράκι με 
την ανακατασκευή και συντήρηση 
κλασικών μοντέλων, δίνοντας πνοή σε 
ποδήλατα-αντίκες και δημιουργώντας 
το πρώτο Μουσείο αποκλειστικά για 
παλαιά ποδήλατα, το οποίο και άφησε 
παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές. 



Συχνές απορίες  

Δεν έχω ποδήλατο 
Δεν πειράζει! Μπορείτε να νοικιάσετε από 
τα συνεργαζόμενα καταστήματα ποδηλάτων 
των Σπετσών. 

Δεν έχω vintage ποδήλατο 
Και πάλι δεν πειράζει! Μπορείτε να το 
διακοσμήσετε αλλά και πάλι δεν είναι 
απαραίτητο. 

Δεν έχω tweed 
Όπως θα διαβάσατε και παραπάνω, υπάρχει 
μια ολόκληρη λίστα από εναλλακτικές 
λύσεις για το ντύσιμό σας. Αν δεν έχετε 
παπιγιόν, φορέστε γραβάτα, αν δεν έχετε 
tweed, φορέστε κοτλέ. Όλοι έχουμε στην 
ντουλάπα μας κάτι από αυτά! 

Τι άλλο χρειάζεται να φέρω; 
Την πιο fun, tweed διάθεσή σας. 

Ενδυματολογικός Κώδικας 

Στο “A Weekend in Tweed”, φυσικά 
τα tweeds έχουν την τιμητική τους, 
αλλά μπορείτε να φορέσετε 
οτιδήποτε vintage! 

Σας δίνουμε μερικές ιδέες
Tweed κοστούμια & σακάκια 
Γιλέκα
Κοτλέ παντελόνια, φούστες 
Καρό πουκάμισα 
Κάλτσες με ρόμβους 
Τραγιάσκες 
Παπιγιόν 
Regimental ties 
Φουλάρια 
Τιράντες 
Brogues 
Clarks 
Barbour 
Κάπες 

Και ό,τι άλλο σας κάνει να 
αισθάνεστε όμορφα! 



“A Weekend in Tweed” Ενδεικτικό Πρόγραμμα

Παρασκευή, 15 Απριλίου  

13:00-19:00  Εγγραφές στο Poseidonion Grand Hotel

Σάββατο, 16 Απριλίου  

09:00  Εγγραφές στο Poseidonion Grand Hotel
10:00  •  Men’s Grooming από το 1900 The Barber Shop και την ομάδα του 

Παναγιώτη Γρηγορίου 
 • Bike Checkup από τη Freewheel Bikes
11:00  To know us better στη θρυλική βεράντα του Ποσειδωνίου 
12:00  Event briefing 
12:30  Let the ride begin
13:30  Στάση για πικνίκ με AXIA Extra Dry Mastiha cocktails στο                                   

Paradise Beach Spetses και μουσική από τον Τζώνυ Βαβούρα
16:00  Beauty pageant & βραβεύσεις στο Paradise Beach Spetses
21:00  Party στο Poseidonion Grand Hotel με AXIA Extra Dry Mastiha cocktails          

και μουσική από τον Τζώνυ Βαβούρα

Κυριακή, 17 Απριλίου  

09:00-10:30 Πρωινό στο Poseidonion Grand Hotel* (προαιρετικό) 
11:00  Βραβεύσεις Ποδηλάτων / Concours d’ Elegance στο Palms Bar                              

στο Poseidonion Grand Hotel

*Δεν περιλαμβάνεται στο κόστος συμμετοχής 

Πληροφορίες - Συμμετοχές
+30 210 9222525



Υποστηρικτές

Χορηγός Επικοινωνίας

Σε συνεργασία Υπό την αιγίδα

Μεγάλος Χορηγός

Διοργανωτής




