
72    Wine Trails

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ

ΣΤΗΝ ΑΥΡΑ 
ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 
ΑΜΠΕΛΩΝΑ 
ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Τ ις πόρτες του επισκέψιμου οινοποιείου 

άνοιξε και πάλι τη Δευτέρα 17 Μαΐου 

2021, το Κτήμα Κυρ-Γιάννη στη Νάουσα.

Έχοντας εξασφαλίσει όλα τα απαραίτητα 

μέτρα προστασίας και με γνώμονα την α-

σφάλεια επισκεπτών και προσωπικού, το 

Κτήμα Κυρ-Γιάννη θα υποδέχεται τους ε-

πισκέπτες του καθημερινά για ωριαίες ξε-

ναγήσεις από τις 10:00 έως τις 15:00 μ.μ..

Η επίσκεψη περιλαμβάνει ξενάγηση 

στους αμπελώνες, στο οινοποιείο και στην 

κάβα, ενώ η γευστική δοκιμή των κρασι-

ών γίνεται στο εξωτερικό μπαλκόνι με θέα 

τον αμπελώνα, τις πλαγιές του Βερμίου 

και την πόλη της Νάουσας. Για την απο-

φυγή συνωστισμού, οι θέσεις για τις ξενα-

γήσεις είναι περιορισμένες ενώ απαραί-

τητη είναι η τηλεφωνική κράτηση. 

Ξεµυτίζουν οι άνθρωποι από τα σπίτια τους 
έπειτα από την ατελείωτη καραντίνα όµως 
παραµένει η µεταβλητή της αποφυγής 
συνωστισµού. Η άπλα, η αίσθηση διαφορετικού 
και οι γευστικές υποσχέσεις φαίνεται ότι 
αυξάνουν τις κρατήσεις στα ανοιχτά οινοποιεία. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Πέτρος Γκόγκος

ΟΙΝΙΚΑ
ΤΑΞΙ∆ΙΑ

72-75-wine_tourism_B.indd   72 22/06/2021   22:05



Wine Trails    73

με
ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ

ΠΛΗΡΗΣ ΟΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, 
ΜΙΑ ΑΝΑΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

M ε πολλές νέες δραστηριότητες και 

πλήρη ασφάλεια επέστρεψε στην οι-

νοτουριστική του δραστηριότητα Κτήμα 

Φλόριαν. Το οικογενειακό μπουτίκ οινο-

ποιείο, που βρίσκεται στα ανατολικά της 

Θεσσαλονίκης και ανήκει στην οικογέ-

νεια Schneider, εδώ και δύο χρόνια μέσω 

της συμμετοχής στους Δρόμους του Κρα-

σιού και στην οινική διαδρομή της Θεσσα-

λονίκης, προτείνει διάφορες οινοπεριηγή-

σεις και εκδηλώσεις για τους οινόφιλους 

επισκέπτες που θέλουν να απολαύσουν 

εκλεκτές φιάλες σε ένα ειδυλλιακό περι-

βάλλον (επίσκεψη κατόπιν ραντεβού). 

Η αυλή  που διαθέτει με φόντο τον Θερ-

μαϊκό και θέα μέχρι τις παρυφές του Ο-

λύμπου υποδέχεται κάθε οινόφιλο για 

μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές. 

Προτεραιότητα του Κτήματος είναι να 

προσφέρει μία διαδραστική οινογαστρο-

νομική εμπειρία μέσα από πρωτότυ-

πες ψυχαγωγικές δραστηριότητες, όπως 

blind tasting και wine trivia, αλλά και 

σεμινάρια food & wine pairing και εξε-

ρεύνηση και πικ νικ στα αμπέλια. Πέρα 

από την επίσκεψη στο Κτήμα, για πρώ-

τη φορά προσφέρεται η δυνατότητα δι-

οργάνωσης semi-private κρουαζιέρας με 

οινογευσία & brunch σε συνεργασία με 

την DB Luxury Cruises (κάθε Σάββατο 

12:00-14:30 μ.μ) με αναχώρηση από την 

Μαρίνα Αρετσούς στην Καλαμαριά.  

KΤΗΜΑ 
FLORIAN 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το boutique 
οινοποιείο της 
οικογένειας  
Schneider

ΚΤΗΜΑ 
ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗ 
ΝΑΟΥΣΑ
Σε έναν από  
τους ιστορικούς 
ελληνικούς αµπελώνες
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ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ

ΤΑΞΙ∆ΕΥΕΙ  
ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ,  
Η ΟΙΝΟΤΡΙΑ ΓΗ 

ΟΙΝΙΚΟ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΑ                    ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ      

Μ ε θετική διάθεση και ασφάλεια το Μουσείο Οί-

νου Κώστα Λαζαρίδη ανοίγει και πάλι τις πόρτες 

του τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας που προβλέ-

πει το υπουργείο Πολιτισμού και ο ΕΟΔΥ. Κατά την 

επίσκεψη πραγματοποιείται ξενάγηση στο Μουσείο 

Οίνου Κώστα Λαζαρίδη, στον πολυχώρο της Οινότρι-

ας Γης στο Καπανδρίτι Αττικής (1.500 τ.μ. σε δύο ε-

πίπεδα), η οποία διαρκεί 45΄- 60’ και περιλαμβάνει 

πλούσια συλλογή αμπελοοινικών εργαλείων και άλ-

λων εκθεμάτων. Τα πολυάριθμα εκθέματα ξεκινούν 

από τον 17ο αι. -όπως μοναδικές στροφιλιές  και ανοι-

χτήρια που συμβολίζουν την παράδοση και την εξέ-

λιξη της παραγωγής και της απόλαυσης του οίνου. 

Πλαισιώνονται δε από σύγχρονα οπτικοακουστικά 

μέσα προσφέροντας στον επισκέπτη μία πλήρη ει-

κόνα για την ιστορία, την καλλιέργεια του αμπε-

λιού, τη διαδικασία παραγωγής του κρασιού, των α-

ποσταγμάτων και βαλσαμικού ξυδιού. Σε ό,τι αφο-

ρά το Κτήμα Οινότρια Γη, αποτελεί δημιουργία του 

Κώστα λαζαρίδη, ο οποίος παίρνοντας έμπνευση α-

πό το μύθο του Οίνωτρου, ίδρυσε τη δική του Οινό-

τρια Γη μεταφέροντας στον Αττικό Αμπελώνα την 

τεχνογνωσία  που αποκόμισε στη Δράμα. 

Ο λοκληρώνοντας σχεδόν έξι χρό-

νια επαναλειτουργίας και κάτω 

από το πρίσμα της νέας διεύθυνσης, 

το Οινοποιείο Βενετσάνος στο Μεγα-

λοχώρι Σαντορίνης συνεχίζει το οινι-

κό ταξίδι που ξεκίνησε η οικογένεια 

Βενετσάνου πριν από 70 χρόνια. Λό-

γω της θέσεως του οινοποιείου στο 

νησί, μοναδικής αρχιτεκτονικής 

σύλληψης και κατασκευής, αλλά και 

παραγωγής εξαιρετικών και διεθνώς 

βραβευμένων κρασιών, η επισκεψι-

μότητα του χώρου ανέβηκε κάθετα, 

δημιουργώντας σε μικρό χρονικό δι-

άστημα ένα σημείο οινοτουριστικής 

αναφοράς και προσέγγισης, προσφέ-

ροντας στον επισκέπτη μία μοναδική 

και ανεξίτηλη εμπειρία. Ύστερα από 

έναν μακρύ και αργόσυρτο χειμώνα 

στις αρχές του 2021, μία άνοιξη ανα-

μονής και προετοιμασίας, ήρθε επι-

τέλους το ξεκίνημα της νέας τουρι-

στικής περιόδου στη Σαντορίνη δεί-

χνοντας ότι τα δύσκολα πέρασαν, υ-

πό προυποθέσεις φυσικά, με προσο-

χή και επιμονή στην αυστηρή τήρη-

ση των μέτρων προστασίας της δημό-

σιας υγείας. Τα δρομολόγια των αε-

ΟΙΝΟΤΡΙΑ ΓΗ 
ΑΤΤΙΚΗ
Ένας πρότυπος 
βιολογικός 
αµπελώνας
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ΟΙΝΙΚΟ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΑ                    ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ      

ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΣ 
ΤΗΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 
ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΣΙΓΑΛΑ 

A νοιχτό στο οινόφιλο κοινό είναι και πάλι το 

Κτήμα Σιγάλα στη Σαντορίνη, έχοντας εξα-

σφαλίσει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και 

με γνώμονα την ασφάλεια επισκεπτών και προσω-

πικού. Το Κτήμα υποδέχεται τους επισκέπτες του 

καθημερινά από τις 11:00 π.μ. μέχρι και τις 20:00 

μ.μ. το βράδυ. Κατά την ε-

πίσκεψή τους οι φιλοξε-

νούμενοι έχουν τη δυνα-

τότητα να δοκιμάσουν τα 

βραβευμένα κρασιά του 

Κτήματος και να ενημε-

ρωθούν για τις τεχνικές 

αμπελοκαλλιέργειας και 

οινοποίησης που χρησι-

μοποιούνται στον ιστορι-

κό αμπελώνα της Σαντο-

ρίνης. Ταυτόχρονα έχουν 

την ευκαιρία να γευτούν 

τα πιάτα της βραβευμέ-

νης σεφ, Κυριακής Φω-

τοπούλου, σε ένα μενού ειδικά σχεδιασμένο για 

να ταιριάξει με όλη την γκάμα των κρασιών και 

αποσταγμάτων του Κτήματος, το οποίο βρίσκεται 

στον αρχαίο κάμπο της Οίας, στη Σαντορίνη, δη-

μιουργώντας κρασιά εξαιρετικής ποιότητας. 

ΚΤΗΜΑ ΣΙΓΑΛΑ 
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Ένα από τα πιο 
ονοµαστά διεθνώς 
ελληνικά οινοποιεία

ροπορικών πτήσεων βαθμιαία πύ-

κνωσαν, τα δρομολόγια των ακτο-

πλοϊκών γραμμών αυξήθηκαν και 

οι επισκέπτες στο Οινοποιείο μέρα 

την ημέρα έγιναν περισσότεροι α-

φού το κρασί, το καλό περιβάλλον 

και η επιλεγμένη παρέα είναι κομ-

μάτια αλληλένδετα αλλά και προς 

αναζήτηση και επιλογή στις πολυ-

πόθητες ημέρες των διακοπών. Νέο 

ξεκίνημα λοιπόν, νέες προσδοκί-

ες, νέα διάθεση, το 2021 φαίνεται να 

περνάει το αισιόδοξο μήνυμα μίας 

καινούργιας αρχής. 

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ 
ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ 
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Ένα ιστορικό 
οινοποιείο 
στο Αιγαίο
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