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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

14η ΓΙΟΡΤΗ ΜΠΥΡΑΣ ΣΤΟ Σ.Ε.Φ.

Οι λάτρεις της μπύρας θα έχουν και εφέτος την ευκαιρία για 14η συνεχόμενη χρονιά, και για
15 ολόκληρες ημέρες, από τις 28 Αυγούστου μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου, να βρεθούν στον
πανέμορφο χώρο των εξωτερικών άνω διαζωμάτων του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας,
συνολικής έκτασης 30.000 τετραγωνικών μέτρων, στο πλαίσιο της 14ης Γιορτής Μπύρας.
Με απεριόριστη θέα στο φαληρικό όρμο και στο Σαρωνικό, θα μπορούν να συμμετάσχουν σε
ξεχωριστές γευσιγνωστικές εμπειρίες, διανθισμένες μ’ ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα.
Περισσότερες από 200 ετικέτες μπίρας (η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα ποικιλία που έχει
παρουσιαστεί σε φεστιβάλ), εκ των οποίων αρκετές έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα,
και πάνω από 60 βαρελίσιες draft από όλον τον κόσμο, θα είναι στη διάθεση των επισκεπτών.
Η επιτυχημένη και μακροβιότερη διοργάνωση στο χώρο της μπύρας, η οποία από πέρυσι
πραγματοποιείται σε αναβαθμισμένο χώρο, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και προϊόντα που
προέρχονται από την σημαντικότατη εξέλιξη των ελληνικών μικροζυθοποιίων.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πρωτεύοντα ρόλο στην διασκέδαση των επισκεπτών, παίζει
το μουσικό πρόγραμμα του φεστιβάλ. Μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής θα
παρελάσουν στο Σ.Ε.Φ. και τις 15 ημέρες που διαρκεί η Γιορτή Μπύρας( Athens Beer
Festival). Ίδιαίτερη θα είναι η παρουσία του Paul Di΄anno, ο οποίος ήταν ο πρώτος
τραγουδιστής των IRON MAIDEN. Στο ΣΕΦ θα είναι παρών στις 5 Σεπτεμβρίου, με
τους Sorrowful Angels ενώ το ''party'' θα ξεκινήσει από νωρίς με αρκετές support μπάντες,
όπως οι Blue Stripe οι οποίοι θα δώσουν την σκυτάλη στους Ghost Season και εκείνοι με τη
σειρά τους θα αφήσουν την σκηνή στην Τάνια Κικίδη σε μια guest εμφάνιση με τον Paul
Di'anno.
Πολλοί γνωστοί καλλιτέχνες και συγκροτήματα θα παρουσιαστούν και τις άλλες ημέρες του
φεστιβάλ όπως οι : Χρήστος Δάντης, Γιάννης Βαρδής, Γιώργος Λιανός, Νίκος Ζωιδάκης,
Γιάννης Ζουγανέλης, 1550, Κώστας Τουρνάς, Ρόμπερτ Ουίλιαμς, Τάνια Κικίδη, Αλκιβιάδης
Κωνσταντόπουλος, Αλεξάνδρα Κόνιακ, Johny Vavouras και πολλοί άλλοι. Παρουσιαστής της
διοργάνωσης είναι ο Γιώργος Λιανός.
Επιπλέον, πολλές καινοτομίες θεσπίζονται για πρώτη φορά στο φεστιβάλ, όπως:

• INCOMING τουρισμός, με συγκεκριμένα πακέτα, από το εξωτερικό.
• VIP κάρτες για τους φανατικούς της μπύρας που μια μόνο επίσκεψη δεν τους αρκεί. Με
πολλά προνόμια εκπτώσεις και δώρα.
• ΚΑΡΤΑ απεριορίστων επισκέψεων κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ με κόστος 20€ .
•Μεγάλος διαγωνισμός του Athens Beer Festival ο οποίος προσφέρει σε 2 τυχερούς δωρεάν
διαμονή για 3 μέρες στο OCTOBERFEST του Μονάχου στο τέλος Σεπτεμβρίου 2014.
Οι τιμές εισόδου είναι:
Κυριακή έως Πέμπτη 6 ευρώ, Παρασκευή και Σάββατο 8 ευρώ.
Special Events : Στις 5 Σεπτεμβρίου με Paul Di'anno , 10 ευρώ.
Για όλα τα νέα του Athens Beer Festival μπορείτε να ενημερώνεστε από το website
του:www.beerfest.gr και το Facebook Page του : https://www.facebook.com/pages/AthensBeer-Festival/522296454474006
Το αναλυτικό πρόγραμμα :

