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WATCH THE VIDEO
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WINTER GREECE | ZAGOROCHORIA

Action
Ηunts

ARE YOU READY?
BRING OUT YOUR
ADVENTUROUS SELF
AND BE CHALLENGED BY
ZAGOROCHORIA. | ΒΓΆΛΤΕ
ΤΟΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΗ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ
ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ
ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ.

Beautiful traditional stone roofed houses,
well preserved cobbled alleys, pretty stone
fountains and small bridges guide travellers
on their paths. All this with a background
of the “Towers of Astraka”, a series of
five huge rocky formations of Gamila (or
Timfi) mountain, that rise right above the
houses. A truly remarkable spectacle that
deserves to be experienced in all its glory,
while you’re rafting in the Boidomati river
or admiring the view on a walking tour of
the old paths and alleys, starting from the
Aria Hotels member, Kipi Suites hotel, in
the Kipi village, with eight luxurious suites
(ariahotels.gr). You can also test your stamina
in mountain biking, climbing, canoeing and
horse riding and afterwards relax completely
in the Aristi Mountain Resort spa (aristi.
eu). | Πανέμορφα παραδοσιακά σπίτια με
πέτρινη σκεπή, καλοδιατηρημένα καλντερίμια,
όμορφες πέτρινες βρύσες και μικρές γέφυρες
να καθοδηγούν τους οδοιπόρους στο διάβα
τους. Κι όλα αυτά με φόντο τους Πύργους της
Αστράκας, μια σειρά από πέντε τεράστιους
βραχώδεις σχηματισμούς του όρους Γκαμήλα
(ή Τύμφη), που υψώνονται ακριβώς πάνω
από τα σπίτια. Ένα πραγματικό χάρμα
οφθαλμών που αξίζει να το ζήσετε σε όλο του
το μεγαλείο κάνοντας ράφτινγκ στον ποταμό
Βοϊδομάτη ή θαυμάζοντας το τοπίο μέσα
από μια περιπατητική διαδρομή στα παλιά
μονοπάτια και σοκάκια, με σημείο εκκίνησης
το μέλος των Aria Hotels, το ξενοδοχείο Kipi
Suites, στο χωριό Κήποι, με τις 8 πολυτελείς
σουίτες (ariahotels.gr). Μπορείτε επίσης να
δοκιμάσετε τις δυνάμεις σας στην ορεινή
ποδηλασία, την αναρρίχηση, το κανό και την
ιππασία και μετά να αφεθείτε στην απόλυτη
χαλαρωτική εμπειρία που προσφέρει το spa
στο Aristi Mountain Resort (aristi.eu).
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WINTER HAS ITS OWN KIND OF ACTION AND
ZAGOROCHORIA IS THE GO-TO PLACE FOR IT.
Ο ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ
ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΤΟΥΣ.

WINTER GREECE | METSOVO
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Wineland
HOSPITALITY MEETS THE ART OF WINE IN
METSOVO. | Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ
ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟ.

On the slopes of Pindos mountain, where a white
sheet of snow covers the historic town, the wine
varieties offer the incomparable wines that visitors
taste on cold days alongside the local flavours.
An exemplar of a Greek wine-tourism unit and a
member of Aria Hotels, the hotel-winery Katogi
Averof, combines the world of wine with the
warm hospitality of its 15 rooms in an enchanting
natural environment. Its cellars host over 1,200
oak barrels, while the wine list has rare collectible
bottles. | Στις πλαγιές της Πίνδου, εκεί που το λευκό
σεντόνι σκεπάζει την ιστορική πόλη, οι οινικές
ποικιλίες προσφέρουν τα ασύγκριτα κρασιά, που
δοκιμάζουν τις κρύες ημέρες οι επισκέπτες του μαζί
με τις ντόπιες γεύσεις. Πρότυπο οινοτουριστικής
μονάδας στην Ελλάδα και μέλος των Aria Hotels, το
ξενοδοχείο-οινοποιείο Κατώγι Αβέρωφ συνδυάζει
τον κόσμο του οίνου με τη ζεστή φιλοξενία των 15
δωματίων του σε ένα μαγευτικό φυσικό περιβάλλον.
Στα κελλάρια του φιλοξενούνται πάνω από 1.200
δρύινα βαρέλια, ενώ στην κάβα υπάρχουν σπάνιες
συλλεκτικές φιάλες. ariahotels.gr
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VINE HARVEST
THE HARVEST IS A SACRED
PROCEDURE WHERE THE
RICHNESS OF THE CROP IS
REVEALED. | Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ
ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΙΕΡΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ,
ΟΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Ο
ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΣΟΔΕΙΑΣ.

