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Ειδυλλιακή φύση,
υπέροχο κρασί από
τον πιο ορεινό ελληνικό αμπελώνα, παράδοση, ζεστή φιλοξενία
και πλούτος εμπειριών

Φιλόξενος ΤΌΠΟΣ
Απόδραση στη φύση, απόλυτη, νοητική και ψυχική. Τοπική παράδοση
και καλαισθησία. Κρασί και γεύσεις. Το Κατώγι Αβέρωφ στο Μέτσοβο
τα προσφέρει όλα, σε σωστές δόσεις. Από την ΙΩΆΝΝΑ ΑΛΕΞΆΤΟΥ
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εν ειναι η πρωτη φορα
που το επισκέπτομαι – έχει
μια γοητεία ποτισμένη στην
παράδοση και μια ψυχή που
σε παρακινεί να επιστρέφεις. Αφορμή αποτέλεσε το νέο του κρασί, το αρωματικό Κατώγι Αβέρωφ INIMA
Negoska, με πλούσια νεανικά χαρακτηριστικά στο στόμα, κομψή αίσθηση οξύτητας,
πληθωρική γεύση και έντονη φρουτώδη
επίγευση. Ξενοδοχείο και οινοποιείο μαζί,
το Κατώγι Αβέρωφ συνδυάζει τον κόσμο
του οίνου με την ατμόσφαιρα και τη φιλοξενία, σε έναν τόπο φυσικά γενναιόδωρο,
τόσο όμορφο την άνοιξη! Μέλος των Aria
Hotels, της μικρής οικογενειακής αλυσίδας
boutique ξενοδοχείων και ανεξάρτητων κατοικιών με χαρισματική θέση, έχει μόνο 15
δωμάτια, η διακόσμηση των οποίων συν110 |
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συνδυάζονται για
να κάνουν ξεχωριστή
μια επίσκεψη στο
Κατώγι Αβέρωφ στο
Μέτσοβο, όμορφο
κάθε εποχή.

δέεται με τα λευκά και τα ερυθρά κρασιά
του αμπελώνα. Εδώ βιώνεις μια συνολική
εμπειρία, καθώς τα αρώματα του μούστου
και το αναμμένο τζάκι συνθέτουν ένα σκηνικό ραστώνης, ενώ η φύση ολόγυρα σε
προσκαλεί να την ανακαλύψεις εισπνέοντας πολύτιμο οξυγόνο, με πεζοπορίες, εκδρομές στα Μετέωρα, στο Αρχαίο Θέατρο
της Δωδώνης και στα Ζαγόρια. Μπορείς
επίσης να επισκεφτείς την Πινακοθήκη Ε.
Αβέρωφ, με έργα των σημαντικότερων Ελλήνων ζωγράφων, χαρακτών και γλυπτών
του 19ου και του 20ού αιώνα, και το Λαογραφικό Μουσείο Μετσόβου ή απλώς να
περιηγηθείς στον παραδοσιακό οικισμό,
κατηφορίζοντας στην πλατεία του χωριού
για να αγοράσεις ξυλόγλυπτα και μετσοβίτικα καπνιστά τυριά. Το βράδυ κινείσαι
στο εστιατόριο απολαμβάνοντας τοπικές
γεύσεις και στο wine bar για ωραίο κρασί.
Η επίσκεψη στα κελάρια του οινοποιείου
σε μυεί στην ιστορία και τη διαδικασία της
οινοπαραγωγής, ενώ η εμπειρία ολοκληρώνεται με γευστικές δοκιμές κρασιών. Αν
θες, μπορείς να ζητήσεις prive δείπνο στο
οινοποιείο. ―www.ariahotels.gr

