DRUMUL VINULUI
Muntele Athos

In

atenția tuturor iubitorilor de vin! Aceasta calatorie va este dedicata! Zona Muntelui Athos din Halkidiki va ofera posibilitatea sa
experimentati fabricarea vinurilor grecesti autentice. Doar aici puteti degusta buchetul extraordinar de bogat a unei mari varietati de vinuri din
Grecia. Excursia include de asemenea o vizita la Muntele Athos (pentru barbati), in timp ce femeile se pot bucura de bucataria greceasca la o
faimoasa taverna din Ouranopolis. Se viziteaza si Salonicul pentru crearea unei interesante mixturi intre natura rurala si cea urbana.

Ziua 1: Sosirea la Muntele Athos
Distanta intre Aeroportul Makedonia din Salonic si Muntele Athos este de doar 90 Km. Dupa check-in la
unul din hotelurile din zona Muntelui Athos, ne vom bucura de pranz si de cina, în funtie de ora de
sosire.

Ziua 2: Domeniul Leivadioti
Dupa micul dejun vom începe calatoria noastră pe drumurile vinului, pornind cu „ Domeniul Leivadiotis”
din Marathousa. Aici veti degusta vinuri naturale si veti urmari procesul traditional de obtinere a
„tsipouro” in cadrul distileriei locale . In cursul lunii Septembrie, avem sansa de a participa si la
Festivalul Vinului, unde putem lua parte la diverse manifestari dedicate „tsipouro”-ului. In plus, se pot
degusta si urmatoarele feluri de mancare traditionala: branza locala , paine de casa si carnati de casa.
Visitarea Domeniului Leivadioti poate continua prin calatorii calare in vaile si pe drumurile locale. Vom
minca in padurea Sf. Paraskevu din Arnea si mai tarziu ne vom plima pe aleile pietruite ale orasului
petru a admira o arhitectura deosebita. Vom vizita muzeul folclorului si Catredala Sf. Stephan , unde
avem sansa de a vedea relicve ale trecutului gasite sub podeaua bisericii. Ne vom termina ziua,
reintocandu-ne la hotel si avand o seara deosebita , degustand vinuri locale si tsipouro.

Ziua 3: Domeniul Claudia Papagianni
Ziua 3 a turului nostru va fi dedicata vizitarii Domeniului Claudia Papayianni din Arnea. Veti fi condusi
spre a gusta cele 9 tipuri faimoase de vin produse in acest loc spre celebra crama a domeniului. In
timpul lunii Septembrie puteti participa la culesul strugurilor. Daca faceti parte dintr-un grup puteti
participa de asemenea la o reprezentatie a Sarbatorii Bacanalelor, o experienta turistica unica. Vom lua
masa in Padurea Sf. Paraskevi si mai tarziu ne vom bucura de o cafea in piata centrala la unul din
localurile traditionale de aici. Va recomandam sa nu uitati sa cumparati traditionala miere locala de o
deosebita calitate.

Ziua 4: Muntle Athos (doar pentru barbati)
Dupa micul dejun barbatii se vor indrepta spre portul din Ouranopolis unde ii asteapta nava ce ii va duce
spre portul Daphne in Muntele Athos (nu inainte de a urma procedura de acordare a vizei –
Diamonitirio). Veti vizita Scaunul Sf. Eftsathios din Milopotamos de la Sfanta Manastire Megisti Lavra.
Aici veti asista la procesul de realizare al vinului in crama manastirii. De asemenea puteti vizita si alte
manastiri din apropiere. Ca alternativa, puteti alege sa vizitati Metochi Agios Nikolaos din Manastirea Sf.
Paul unde veti vedea podgoriile locale si veti participa la degustari de vinuri. Pe cursul noptii veti fi cazati

in dormitoarele manastirii. Femeile, din nefericire, nu pot participa la aceasta vizita, datorita faptului ca
este interzis prin lege accesul lor pe pamantul sfint al Muntelui Athos. Ele vor avea in schimb
posibilitatea sa se bucure de ospitalitatea orasului Ouranopolis si sa deguste cele mai bune produse ale
zonei Muntelui Athos.

Ziua 5: Local Rakokazana (distilerie)
Dupa sosire barbatilor in Ouranopoilis in jurul pranzului, vom vizita Gomati unde vom participa direct la
procesul de fabricare al “tsipouri” in povarna traditional a satului. Ulterior puteti lua masa la ferma
traditional “Platanorema”, unde veti degusta mancaruri bio si traditionala placinta a Doamnei Anna.
Veti experimenta delicioase feluri de mancare pe care ea le gateste personal in cuptorul traditional cu
lemne, chiar in fata dvs. Pentru a complete activitatile zilei vom bea vin si tsipuoro de cea mai buna
calitate si vom dansa pe muzica traditionala greceasca.

Ziua 6: Salonic
Dupa micul dejun vom pleca spre Salonic. Ne vom plimba prin orasul recunoscut pentru mancarurile
sale deosebite si bogate. Noaptea, la cerere, un oneolog va va dezvalui secretele degustarilor vinurilor
de la Muntele Athos si va va prezenta minunatul buchet al acestora.

Ziua 7: Plecarea
Ziua va incepe cu micul dejun la hotel , iar apoi veti fi transferati catre Aeroportul Makedonia.

CATEGORIA:
DURATION:
INCLUDE:
TAEIF:

GASTRONOMIE si TRADITII
5 zile / 4 nopti
cazare cu BB, mese suplimentare, turul vinariilor, degustari de vin, documentatie despre vinurile locale , transport cu
autocarul, ghid local, toate taxele
Va rugam sa ne contactati la : info@melitours.ro

Excursia poate fi rearanjata conform nevoilor dvs. Sosirea si plecarea se pot modifica, iar durata poate fi extinsa sau scurtata.
De asemenea se pot adauga servicii suplimentare.

