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Weekend in Tweed:  
Το ρετρό ποδηλατικό ταξίδι πραγματοποιήθηκε ξανά στις Σπέτσες

Με μεγάλη επιτυχία και vintage διάθεση ολοκληρώθηκε πριν 
λίγο καιρό το “Weekend in Tweed” στις Σπέτσες, όπου οι λάτρεις 
των κλασικών ποδηλάτων συναντήθηκαν για ένα ρετρό ταξίδι 
στον χρόνο. Εντυπωσιακοί δίτροχοι θησαυροί, εαρινές βόλτες 
στο “Νησί των Αρωμάτων” και χαλαρή διάθεση έδωσαν τον τόνο 
στο τριήμερο event που πραγματοποιήθηκε από το Poseidonion 
Grand Hotel σε συνεργασία με το Ελληνικό Μουσείο Ποδηλάτου.

Με σύμμαχο τον γλυκό ανοιξιάτικο καιρό, το Poseidonion Grand 
Hotel άρχισε να καλωσορίζει ήδη από την Παρασκευή τους εν-
θουσιώδεις tweeders, παρέα με τα καλογυαλισμένα ποδήλατά 
τους. Ζωηρά χαμόγελα, χαρούμενη διάθεση και νοσταλγικές συ-
ζητήσεις για τις ξεχωριστές ιστορίες τους είχαν πρωταγωνιστικό 
ρόλο, δημιουργώντας από την πρώτη στιγμή ένα παρεΐστικο κλί-
μα που συντρόφευε κάθε στιγμή.

Νωρίς το πρωί του Σαββάτου ξεκίνησαν οι ετοιμασίες για την έναρ-
ξη μια αξέχαστης εμπειρίας, με τις tweed εμφανίσεις να μαγνητί-
ζουν όλα τα βλέμματα. Σημαντική ήταν η συμβολή της ομάδας του 
1900 The Barber Shop, με επικεφαλής τον Παναγιώτη Γρηγορίου, 
που επιμελήθηκε το grooming των κυρίων για μια ολοκληρωμένη 
εμφάνιση. Οι ήχοι από τις κόρνες των ποδηλάτων έδωσαν το σήμα 
για να ξεκινήσει ένα αξέχαστο ταξίδι στον χρόνο και τις ομορφιές του 
νησιού. Με αφετηρία την Πλατεία του Ποσειδωνίου οι tweeders πε-
ριπλανήθηκαν στον παραλιακό δρόμο και τα ολάνθιστα σοκάκια των 
Σπετσών, αφήνοντας την κοσμοπολίτικη αύρα του νησιού να τους 

μαγέψει. Οι πεταλιές οδήγησαν σε ένα αναζωογονητικό διάλειμμα 
στο εστιατόριο Ορλώφ και έπειτα στο Paradise Beach για ένα μονα-
δικό πικνίκ υπό τους ήχους της μουσικής του Τζώνυ Βαβούρα. Νό-
στιμα εδέσματα από την ομάδα catering του Ποσειδωνίου, λαχτα-
ριστοί λουκουμάδες από την ομάδα των εστιατορίων Ταρσανάς και 
Νερό της Αγάπης και δροσιστικά cocktails από το Axia παρέσυραν 
τους επισκέπτες σε ένα μοναδικό γευστικό ταξίδι με θέα το απέρα-
ντο γαλάζιο και το καταπράσινο φυσικό τοπίο.
Από την εκδήλωση δεν θα μπορούσε να λείπει ο θεσμός των καλ-
λιστείων, με τις βραβεύσεις να πραγματοποιούνται στο Paradise 
Beach και να αναδεικνύονται οι πιο καλαίσθητες εμφανίσεις στις 
κατηγορίες “Ανδρική Ενδυμασία”, “Γυναικεία Ενδυμασία”, “Παι-
δική Συμμετοχή”, “Καλύτερο Μουστάκι”, “Συνολική Εμφάνιση- 
Best of Show” και “Ομαδική Συμμετοχή”. Ο επίλογος της βραδιάς 
γράφτηκε σε ένα εντυπωσιακό πάρτυ στο lobby του Ποσειδω-
νίου, με τις μουσικές επιλογές του Τζώνυ Βαβούρα να απογει-
ώνουν τη διάθεση των συμμετεχόντων, οι οποίοι χόρεψαν σε 
vintage ρυθμούς, ενώ το Axia φρόντισε ώστε να απολαύσουν μο-
ναδικά cocktails, δημιουργώντας τις πιο αξέχαστες αναμνήσεις.

Το πρωί της Κυριακής το Weekend in Tweed έφτασε στο τέλος του, 
με το Concours d’ Elegance και τις βραβεύσεις των ποδηλάτων στο 
Poseidonion Grand Hotel. Οι ιδιοκτήτες μετέφεραν την αγάπη τους 
για τους δίτροχους θησαυρούς και ταξίδεψαν τους παρευρισκόμε-
νους μέσα από τις διηγήσεις τους σε μία άλλη εποχή, κάνοντας την 
προσμονή για το επόμενο event ακόμη μεγαλύτερη.


