Το Κτιμα Πόρτο Καρράσ δθμιοφργθςε για τουσ Οινόφιλουσ ςε όλο τον κόςμο, ζνα μοναδικό πρόγραμμα
οινοτουριςμοφ.
Σε ςυνεργαςία με το Porto Carras Grand Resort παρζχει τθν απόλυτθ και πιο ολοκλθρωμζνθ οινοτουριςτικι
εμπειρία ςτθν Ελλάδα. Περίπατοσ ςτουσ αμπελϊνεσ, πικ–νικ ςτο δάςοσ με κζα τον Τορωναίο κόλπο,
επίςκεψθ ςτο οινοποιείο, ξενάγθςθ ςτισ κάβεσ, γευςτικζσ δοκιμζσ παλαιωμζνων κραςιϊν από τα βαρζλια,
privé γευςιγνωςίεσ, οινικζσ κρουαηιζρεσ και ευεργετικζσ κεραπείεσ Wine Spa με τα προϊόντα του κτιματοσ
‘’Zoé Grape Collection’’, είναι μερικζσ από τισ υπθρεςίεσ που μπορεί να απολαφςει κανείσ μζςα από τα
οινοτουριςτικά πακζτα που προςφζρει το Κτιμα Πόρτο Καρράσ. Η Βίλα Γαλινθ, το μεγαλοπρεπζσ Chateau
του Κτιματοσ, είναι απόλυτα εναρμονιςμζνο με το φυςικό περιβάλλον τθσ Σικωνίασ. Το ςπίτι του
αείμνθςτου Ιωάννθ Καρρά, που άλλοτε επιςκζπτονταν μεγάλεσ προςωπικότθτεσ τθσ εποχισ, όπωσ ο
Σαλβαντόρ Νταλί και θ Τηίνα Μπαχάουερ, ςιμερα λειτουργεί ςαν μουςείο και αποτελεί αναπόςπαςτο
κομμάτι των οινοτουριςτικϊν περιθγιςεων.
Το πευκοδάςοσ, τα ελαιόδεντρα, οι αμπελϊνεσ και θ κζα ςτθ κάλαςςα από τισ Πλαγιζσ του Μελίτωνα, που
κόβει τθν ανάςα, μετατρζπουν τθν οινοτουριςτικι περιπζτεια ςε εμπειρία ηωισ.

Γνωριμία με τον μεγαλφτερο ενιαίο βιολογικό
αμπελϊνα τθσ Ελλάδασ και ζναν από τουσ
μεγαλφτερουσ ςτθν Ευρϊπθ, ςυνολικισ ζκταςθσ
4.750 ςτρεμμάτων, του Κτιματοσ Ρόρτο Καρράσ.
Ο επιςκζπτθσ ζχει τθν δυνατότθτα να καυμάςει
από κοντά το μεγαλείο του όρουσ Μελίτωνα και
μζςα από δφςβατουσ δρόμουσ το εντυπωςιακό
μζγεκοσ του Κτιματοσ. Στα ομορφότερα ςθμεία
του ιςτορικοφ αμπελϊνα πραγματοποιοφνται
ςτάςεισ, δίνοντασ ςτον επιςκζπτθ τθν
δυνατότθτα να απολαφςει ςτθν ςκιά των
δζντρων τισ απζραντεσ εκτάςεισ του πράςινου
των αμπελιϊν και του μπλε του Αιγαίου, κακϊσ θ
ςτάςθ ςτθν κορυφι του όρουσ Μελίτωνα
επιτρζπει τθν κζα ωσ τισ Βόρειεσ Σποράδεσ.

Η μοναδικι Βίλα Γαλινθ, ςφμβολο του Κτιματοσ Ρόρτο Καρράσ, ανοίγει τισ πόρτεσ τθσ για να ςασ
ταξιδζψει ςε μια άλλθ εποχι. Η απαράμιλλθ κζα από κάκε γωνιά του εςωτερικοφ χϊρου, τα ξεχωριςτά
δωμάτια όπου διζμειναν ιςτορικζσ προςωπικότθτεσ, όπωσ ο διάςθμοσ Ιςπανόσ ηωγράφοσ Salvador Dali,
που κατοικοφςε τα τελευταία χρόνια τθσ ηωισ του ςτθν Βίλα Γαλινθ. Ήταν λάτρθσ τθσ Mελιςςάνκθσ και
νονόσ του Blanc de Blancs, δφο από τισ ιςτορικότερεσ ετικζτεσ λευκϊν κραςιϊν ςτθν Ελλάδα. Η
αξεπζραςτθ θκοποιόσ και πολιτικόσ Μελίνα Μερκοφρθ, ο Κωνςταντίνοσ Καραμανλισ, ο λαογράφοσ και
καλλιτζχνθσ Νίκοσ Γιαλοφρθσ, ο παγκοςμίου φιμθσ χορευτισ Rudolf Nureyev, θ διάςθμθ πιανίςτα Τηίνα
Μπαχάουερ και πολλοί άλλοι φιλοξενικθκαν και φιλοξενοφνται ςτα γραφικά διαμερίςματα τθσ
πανζμορφθσ Βίλασ. Η μοναςτθριακι αρχιτεκτονικι και οι ιςτορίεσ γφρω από το πανζμορφο chateau δε κα
αφιςουν κανζνα αςυγκίνθτο.

Στο κζντρο του Κτιματοσ, λίγα μζτρα μακριά από τθν
Βίλα Γαλινθ βρίςκεται το Οινοποιείο. Εκεί
καταλιγουν οι καρποί, ακολουκϊντασ τουσ νόμουσ
τθσ βαρφτθτασ και φροντίηοντασ να φτάςουν ςτθν
διαδικαςία επεξεργαςίασ με τθν λιγότερθ δυνατι
καταπόνθςθ. Θα δοφμε τμιματα τθσ παραγωγικισ
διαδικαςίασ, κα επιςκεφκοφμε το κελάρι όπου
ωριμάηουν τα κραςιά για χρόνια και αν είμαςτε
τυχεροί κα δοκιμάςουμε ςε αποκλειςτικότθτα
ςοδειζσ που δεν ζχουν κυκλοφοριςει ακόμα.

Δίπλα ακριβϊσ από το Οινοποιείο, βρίςκεται θ
πάντα φιλόξενθ και δροςερι Αίκουςα οινογνωςίασ
«Μελιςςάνκθ». Φτάνοντασ εκεί, ζφταςε θ ϊρα τθσ
γνωριμίασ με τα κραςιά του Κτιματοσ. Πλα είναι
ζτοιμα για μία ςυναρπαςτικι γευςτικι δοκιμι που
μπορεί να προςαρμοςτεί ανάλογα με τον επιςκζπτθ.

Γευςτικζσ Δοκιμζσ
Ρραγματοποιοφνται κακθμερινά με ι χωρίσ
κράτθςθ, κατά τισ ϊρεσ λειτουργίασ τθσ
Αίκουςασ.
Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ επιςκζψεων από
groups, θ κράτθςθ είναι απαραίτθτθ.

Χωρθτικότθτα αίκουςασ: 50 άτομα
Διάρκεια: 20 λεπτά

Ρεριλαμβάνει γευςτικι δοκιμι 3
κραςιϊν του Κτιματοσ από τισ
τρζχουςεσ ςοδειζσ.
Χρζωςθ +1€ για κάκε επιπλζον κραςί τθσ
ίδιασ κατθγορίασ που δοκιμάηεται.

Μζγιςτοσ αρ. ςυμμετεχόντων: 50
Διάρκεια: 2 ϊρεσ

Μζγιςτοσ αρ. ςυμμετεχόντων: 25
Διάρκεια: 2 ½ ϊρεσ +

Μζγιςτοσ αρ. ςυμμετεχόντων: 50
Διάρκεια: 1 ϊρα

ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ
ΑΜΠΕΛΙ
ΑΙΘΟΤΑ ΟΙΝΟΓΝΩΙΑ
«ΜΕΛΙΑΝΘΗ»
Ρροβολι βίντεο με παρουςίαςθ
του Κτιματοσ.
Κακοδθγοφμενθ γευςτικι δοκιμι 4
κραςιϊν από τισ τρζχουςεσ
ςοδειζσ με ςυνοδευτικά κριτςίνια
και ελιζσ του Κτιματοσ.

ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
Νο.2
Με ςτάςεισ ςε επιλεγμζνα ςθμεία
ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΗ «ΒΙΛΑ ΓΑΛΗΝΗ»
Ξενάγθςθ ςτουσ εξωτερικοφσ
χϊρουσ
ΑΙΘΟΤΑ ΟΙΝΟΓΝΩΙΑ
«ΜΕΛΙΑΝΘΗ»
Κακοδθγοφμενθ γευςτικι δοκιμι 4
κραςιϊν από τισ τρζχουςεσ
ςοδειζσ με ςυνοδευτικά κριτςίνια
και ελιζσ του Κτιματοσ.

ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
Νο.2 & Νο.11
Με ςτάςεισ ςε επιλεγμζνα ςθμεία

ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΗ «ΒΙΛΑ ΓΑΛΗΝΗ»
Ξενάγθςθ ςε τμιμα του εςωτερικοφ
και ςτουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ
ΑΙΘΟΤΑ ΟΙΝΟΓΝΩΙΑ
«ΜΕΛΙΑΝΘΗ»
Κακοδθγοφμενθ γευςτικι δοκιμι 4
κραςιϊν από τισ τρζχουςεσ ςοδειζσ
με ςυνοδευτικά πιατζλα τυριϊν,
κριτςίνια και ελιζσ του Κτιματοσ.

* Οι ξεναγιςεισ πραγματοποιοφνται με δικό ςασ μεταφορικό μζςο.
** Ο τιμοκατάλογοσ ιςχφει από τον Απρίλιο 2018 και μζχρι τζλοσ του ζτουσ.

Μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων ανά επίςκεψθ: 12
Διάρκεια: 2 ½ ϊρεσ

ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 2 & 11
Με ςτάςεισ ςε επιλεγμζνα ςθμεία
ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΗ «ΒΙΛΑ ΓΑΛΗΝΗ»
-Ξενάγθςθ ςτουσ εξωτερικοφσ και όλουσ τουσ
εςωτερικοφσ χϊρουσ του εμβλθματικοφ
Chateau μασ «Βίλα Γαλινθ».
-Γευςτικι δοκιμι 4 κραςιϊν με ςυνοδευτικι
πιατζλα τυριϊν, αλλαντικϊν, κριτςίνια και
ελιζσ του Κτιματοσ, ςτθν κυκλικι τραπεηαρία
τθσ Βίλασ.
ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ
ΑΙΘΟΤΑ ΟΙΝΟΓΝΩΙΑ «ΜΕΛΙΑΝΘΗ»
Στθν Αίκουςα Οινογνωςίασ «Μελιςςάνκθ»
λειτουργεί πωλθτιριο από όπου μπορείτε
να προμθκευτείτε όλα τα προϊόντα του
Κτιματοσ ςε πολφ καλζσ τιμζσ.

* Οι ξεναγιςεισ πραγματοποιοφνται με δικό
ςασ μεταφορικό μζςο.
** Ο τιμοκατάλογοσ ιςχφει από τον Απρίλιο
2018 και μζχρι τζλοσ του ζτουσ.

“Άγιον Όροσ” & “Σορωναίοσ κόλποσ”
Απολαφςτε εν πλω μια Γευςτικι δοκιμι 5 κραςιϊν από το Κτιμα Πόρτο Καρράσ με τθ ςυνοδεία ενόσ
καλακιοφ γεμάτο ελλθνικζσ νοςτιμιζσ! Συνοδόσ ειδικόσ ςτο Κραςί, κα είναι εκεί για να ςασ δϊςει πολφτιμεσ
και ενδιαφζρουςεσ πλθροφορίεσ!

Κρουαηιζρα ςτο «Άγιον Όροσ»
Διάρκεια: 4 ϊρεσ (+ 1 ϊρα μεταφορικά)
Ϊρα ζναρξθσ: ευζλικτθ, από Πρμο Ραναγιάσ
Αρικμόσ ςυμμετεχόντων : από 8 ζωσ 10 άτομα
Με ιςτιοπλοϊκό ι μθχανοκίνθτο ςκάφοσ

Κρουαηιζρα ςτον «Σορωναίο Κόλπο»
Διάρκεια: 4 ϊρεσ
Ϊρα ζναρξθσ: ευζλικτθ, από Μαρίνα Ρόρτο Καρράσ
Αρικμόσ ςυμμετεχόντων : από 8 ζωσ 10 άτομα
Με μθχανοκίνθτο ςκάφοσ

• Στισ παραπάνω τιμζσ ςυμπεριλαμβάνονται όλοι οι φόροι και
αναπροςαρμόηονται ςε περίπτωςθ αλλαγισ τθσ τιμι των καυςίμων.
• Μποροφν να πραγματοποιθκοφν κατόπιν ςυνεννόθςθσ τουλάχιςτον 10
θμζρεσ πριν.
• Οι κρουαηιζρεσ είναι privé και ο ελάχιςτοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων είναι
τα 8 άτομα.
• Δεν είναι διακζςιμεσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του χρόνου.
• Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, επικοινωνιςτε μαηί μασ.

Το γεφμα πραγματοποιείται ςε ζνα από τα à la carte
εςτιατόρια του ξενοδοχειακοφ ςυγκροτιματοσ Porto
Carras Grand Resort και μπορεί να είναι μεςθμεριανό
ι βραδυνό.
Για το κάκε γεφμα γίνεται προςεκτικι επιλογι των
κραςιϊν που κα το ςυνοδεφςουν.

Σε απόςταςθ αναπνοισ από το Κτιμα Ρόρτο Καρράσ
βρίςκεται το μοναδικό PORTO CARRAS GRAND RESORT το
πλθρζςτερο ξενοδοχειακό ςυγκρότθμα ςτθν Ελλάδα το
οποίο αποτελείται από δφο πεντάςτερα Ξενοδοχεία, ζνα
πολυτελζσ Καηίνο και δφο Κζντρα Θαλαςςοκεραπείασ και
Spa. Επιπλζον, διακζτει ζνα διεκνϊν προδιαγραφϊν
γιπεδο Golf, μία ιδιωτικι Μαρίνα με 315 κζςεισ
ελλιμενιςμοφ, το μεγαλφτερο και ζνα από τα καλφτερα
εξοπλιςμζνο Συνεδριακό Κζντρο τθσ Βόρειασ Ελλάδοσ,
Ιππικό Πμιλο, Tennis Club, Καταδυτικό Πμιλο και Ναυτικό
Πμιλο.

Οι κεραπείεσ προςϊπου και ςϊματοσ πραγματοποιοφνται με καλλυντικά του Κτιματοσ.
Συςτινεται ανεπιφφλακτα το τηακοφηι με Syrah!

Το διεκνϊν προδιαγραφϊν γιπεδο γκολφ των και οι πλιρωσ εξοπλιςμζνεσ εγκαταςτάςεισ του
Porto Carras Grand Resort, βρίςκονται ςε απόςταςθ αναπνοισ από το Κτιμα μασ. Συνδυάςτε το
αγαπθμζνο ςασ άκλθμα με μια επίςκεψθ ςτο «Κτιμα Ρόρτο Καρράσ» ι ακόμα και με μια
γευςτικι δοκιμι κραςιϊν ςτο γιπεδο ι ςτο Golf Club του Resort!

Η Kalyva Mare είναι μια αποκλειςτικι βίλα του κζρετρου Ρόρτο Καρράσ, διακζςιμθ για ενοικίαςθ κατά τθ
διάρκεια όλθσ τθσ χρονιάσ. Δεςπόηει πάνω από μία ακτογραμμι 9 χιλιομζτρων με μεγάλθ φυςικι ομορφιά και
ποικιλομορφία. Η Kalyva Mare είναι ζνα από τα μυςτικά ςθμεία τθσ Σικωνίασ Χαλκιδικισ που ποτζ δε κα
αποτφχει να εντυπωςιάςει τουσ καλεςμζνουσ τθσ.
Ρρογραμματίςτε μια ξεχωριςτι γευςτικι δοκιμι πρόςφατων ι και παλαιωμζνων εςοδειϊν ςυνοδεία
οινολόγου με κζα το απζραντο γαλάηιο!

Περίπατοσ ςτον Αμπελϊνα! ενθμερωκείτε για τισ διαδρομζσ που υπάρχουν και επιλζξτε αυτι
που ταιριάηει ςτθν δικι ςασ φυςικι κατάςταςθ.
* Οι περιπατθτικζσ διαδρομζσ πραγματοποιοφνται εφόςον το επιτρζπουν οι καιρικζσ ςυνκικεσ.

Πικ-νικ ςτον Αμπελϊνα! φοράμε καπζλα, μοιραηόμαςτε τθν ςαλάτα και κακόμαςτε ςτθν γθ!
Ρερπατάμε ςτον αμπελϊνα, αν κζλουμε βοθκάμε τα παιδιά των αμπελιϊν ςτισ εργαςίεσ.
* Πραγματοποιείται εφόςον το επιτρζπουν οι καιρικζσ ςυνκικεσ.

Wine n’ Beach!

Μπάνιο ςτα κρυςτάλλινα νερά του Τορωναίου Κόλπου. Τα «Λιμανάκια» του Ρόρτο
Καρράσ είναι ιδιωτικζσ μικρζσ παραλίεσ όπου οι wine travelers απολαμβάνουν ζνα δροςερό κραςί με
ςυνοδεία φροφτων και ελαφροφ ςνακ.
* Όλα τα Tailor Made Πακέτα είναι ανεξάρτθτα από τισ εκδρομζσ ςτο Κτιμα και μποροφν να
πραγματοποιθκοφν κατόπιν ςυνεννόθςθσ. Δεν είναι διακζςιμα κακ’ όλθ τθ διάρκεια του χρόνου.

Επικοινωνιςτε μαηί μασ για να ςχεδιάςουμε αποκλειςτικά για εςάσ
το καλφτερο πακζτο που κα δϊςει πρόςκετθ αξία ςτο οινικό ςασ
ταξίδι!
Για κρατιςεισ και πλθροφορίεσ:
winetourism@portocarras.com
Tel.: +30 2310 253758, +30 210 99 77 200, +30 23750 77437

