
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΟΙΝΟΣΟΤΡΙΜΟΤ 
ΚΤΡΙΑΚΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2018 

 

11:00 
Ανοίγουμε τισ πόρτεσ μασ και ςασ υποδεχόμαςτε ςτθν Κοιλάδα Αταλάντθσ, μόλισ 1.30 ϊρα από τθν Ακινα, για να 
περάςετε μια υπζροχθ Κυριακι γεμάτθ φκινοπωρινά χρϊματα, αρϊματα, φφςθ, αμπζλια, και φυςικά μοναδικά 
κραςιά! Προτοφ ακολουκιςετε το πρόγραμμα τθσ θμζρασ απολαφςτε μια μυρωδάτθ κοφπα καφζ ι χυμό ςτθν 
είςοδο του FORUM. 
 
12:00-12:45 
Ξενάγθςθ ςτουσ χϊρουσ παραγωγισ και ςτισ κάβεσ (ζναρξθ ξεναγιςεων απζναντι από τθ γραμματεία εγγραφισ) 
 
13.00 - 14.00 
‘Winemaker for a day’ – ‘Οινοποιόσ για μια μζρα’ (ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΚΡΑΣΗΗ ΘΕΗ) 
Οι οινολόγοι του Κτιματοσ Χατηθμιχάλθ εμπνεφςτθκαν μια άκρωσ δθμιουργικι και διαςκεδαςτικι δραςτθριότθτα 
– τθ δθμιουργία του δικοφ ςασ κραςιοφ με τθ δικι ςασ χειροποίθτθ ετικζτα! Θα ςασ κακοδθγιςουν ςτο να 
φτιάξετε το δικό ςασ χαρμάνι ανάλογα με τισ γευςτικζσ ςασ προτιμιςεισ το οποίο κα μπορείτε να πάρετε μαηί ςασ 
φεφγοντασ. 
 
15.00-15.45 
Ξενάγθςθ ςτουσ χϊρουσ παραγωγισ και ςτισ κάβεσ (ζναρξθ ξεναγιςεων απζναντι από τθ γραμματεία εγγραφισ) 
 
15.00 - 17.00 
Κάκετθ γευςτικι δοκιμι (ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΚΡΑΣΗΗ ΘΕΗ) 
Θα ζχουμε τθν τιμι να υποδεχκοφμε τθν Γιοβάννα Λφκου, Οινοχόο-Sommelier ςτο εςτιατόριο «πονδι», που κα 
παρουςιάςει κάκετθ γευςτικι δοκιμι ςτον Καπνία Ερυκρό Κτιμα Χατηθμιχάλθ.  
 

Κλείςτε ζγκαιρα τισ θζςεισ ςασ για το “Winemaker for a day” ή/και την κάθετη γευςτική δοκιμή τηλεφωνώντασ ςτο 
2108075512 (κα. Οικονομοποφλου). 
 
Ελεύθερες δραστηριότητες: 
 
• Σα κραςιά του Κτιματοσ Χατηθμιχάλθ κα είναι διακζςιμα προσ γευςιγνωςία κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ θμζρασ 
ςτον ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο του FORUM (κεντρικό κτιριο). 
• Μπορείτε να ανακαλφψτε τθν ομορφιά τθσ φκινοπωρινισ φφςθσ με ζναν περίπατο ςτουσ αμπελϊνεσ που 
περιβάλλουν το οινοποιείο. 
• Οι μικροί μασ φίλοι μποροφν να παρακολουκιςουν εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ βαςιςμζνεσ ςτθν ζκδοςθ του 
Κτιματοσ Χατηθμιχάλθ ‘Παιχνίδια του Κραςιοφ και τθσ Αμπζλου’. Απευκφνεται ςε παιδιά τθσ Γ’-Δ’-Ε’-Σ’ τάξθσ του 
δθμοτικοφ. 
• Γευκείτε παραδοςιακά εδζςματα που κα προςφζρονται ςτο χϊρο του BBQ, πάντα βζβαια με τθ ςυνοδεία 
κραςιοφ. 
• Επιςκεφκείτε το πανζμορφο εκκλθςάκι του Αγ. Λεωνίδα δίπλα ςτο οινοποιείο. 
• Μόνο για τθν Κυριακι 11 Νοεμβρίου προμθκευτείτε τα κραςιά του Κτιματοσ ςε ειδικζσ τιμζσ. 
 

ΕΙΟΔΟ ΕΛΕΤΘΕΡΗ 


