{ ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ }

{ ΜΕΤΣΟΒΟ }

kipi suites

ΚΑΤΩΓΙ ΑΒΕΡΩΦ

Η φιλοσοφία της σύγχρονης ελληνικής φιλοξενίας αποτυπώνεται σε κάθε γωνιά του υπέρκομψου
boutique hotel Kipi Suites, στo χωριό Κήποι, στα Ζαγοροχώρια.

Προβάλλοντας τις δραστηριότητες του ομώνυμου Οινοποιείου μέσα από ένα καλλιτεχνικό πρίσμα,
το Ξενοδοχείο Κατώγι Αβέρωφ στο Μέτσοβο εγγυάται μία αξέχαστη διαμονή σε οινόφιλους και μη.

ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΤΗ ΦΥΣΗ

ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ

Το Κατώγι Αβέρωφ
είναι πρωτοπόρο
στον τομέα του
οινοτουρισμού στην
Ελλάδα.

Το Kipi Suites
ενδείκνυται για τους
λάτρεις του βουνού.

Ο

κτώ διαφορετικές μεταξύ τους
πολυτελείς σουίτες, στις κατηγορίες των Deluxe, Junior και
Executive Suites, βρίσκονται στη
διάθεση των επισκεπτών του
boutique hotel Kipi Suites. Όλες διαθέτουν ιδιωτική είσοδο, ανεμπόδιστη θέα, τουλάχιστον ένα τζάκι, σύγχρονες ανέσεις, όπως δορυφορική και συνδρομητική τηλεόραση, υποδοχή iPod και μηχανές
καφέ Nespresso®, πλήρως εξοπλισμένα μπάνια
–υδρομασάζ στην κατηγορία των Junior και
Executive Suites– και αναπαυτική, χρηστική διακόσμηση με ζεστό φωτισμό. Τo Kipi Suites φέρει
την υπογραφή των Aria Hotels, της οικογενειακής
αλυσίδας boutique ξενοδοχείων και κατοικιών, που
πρεσβεύουν με συνέπεια την αυθεντική ελληνική
φιλοξενία.

ΥΠΕΡΟΧΟ ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΠΙΟ

Η φιλοσοφία των Aria Hotels βασίζεται στο προσεγμένο πάντρεμα του φυσικού περιβάλλοντος με τον
ελληνικό πολιτισμό. Γι’ αυτό και η τοποθεσία κάθε
ξενοδοχείου χαρακτηρίζεται από μοναδική ομορφιά, ενώ η κτιριακή υποδομή, εκτός από το αρχιτεκτονικό της ενδιαφέρον, στοχεύει και στη διατήρηση
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γαστρονομια Το
πρωινό περιλαμβάνει
αυθεντικές τοπικές
γεύσεις από φρέσκια
πρώτη ύλη, φτιαγμένες
με μεράκι. Ζυμωτό ψωμί,
πεντανόστιμες σπιτικές
πίτες και γιαούρτι με
ποικίλες μαρμελάδες
είναι μερικές μόνο από
τις προτάσεις που
προσφέρει το εστιατόριο
Kipi Bites. Έμφαση
επίσης δίνεται σε πιάτα
ειδικά σχεδιασμένα για
να συνοδεύσουν την
ενημερωμένη κάβα
κρασιών του.
time out H ημέρα
κλείνει με ένα ποτό στις
άνετες πολυθρόνες
μπροστά από το τζάκι
του Kipi Lounge ή στην
υπαίθρια αυλή κατά τους
ανοιξιάτικους και
θερινούς μήνες.

INFO:
Κήποι, Ζαγοροχώρια,
τηλ. 26530-71995,
www.ariahotels.gr

της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Τα παραπάνω
συναντώνται και στο χωριό Κήποι, ένα κόσμημα της
ελληνικής υπαίθρου χτισμένο σε υψόμετρο 800 μέτρων. Πρόκειται για έναν παραδοσιακό οικισμό που
περιβάλλεται από οξιές, βράχια και βουνά, ενώ στο
κέντρο του διαμορφώνεται η λεκάνη πολλών ποταμών. Κάθε εποχή είναι ιδανική για επίσκεψη, με την
άνοιξη να ενδείκνυται για ράφτινγκ, ιππασία και πεζοπορία, ενώ ο μαραθώνιος Ζαγορίου και οι αγώνες
ορεινής ποδηλασίας διοργανώνονται τo καλοκαίρι.

γΙΑ ΟΙΝΟΦΙΛΟΥΣ Η
ξενάγηση στο Οινοποιείο
και η γευστική δοκιμή
αποτελούν αναπόσπαστες
δραστηριότητες, ενώ
υπάρχει η δυνατότητα
παρασκευής συνοδευτικών
εδεσμάτων. Λειτουργεί
επίσης κατάστημα
πώλησης ετικετών του
αμπελώνα, περιορισμένης
ή ευρύτερης
κυκλοφορίας, αξεσουάρ
κρασιού, καθώς και
παραδοσιακών
μετσοβίτικων προϊόντων.

Ε

δώ και μερικούς μήνες, τα Aria
Hotels έχουν προσθέσει ένα νέο
εμβληματικό όνομα στην αλυσίδα
τους, το Ξενοδοχείο και το Οινοποιείο Κατώγι Αβέρωφ, που βρίσκονται στο ίδιο συγκρότημα. Τα 15 δωμάτια του
ξενοδοχείου, με έντονα τα στοιχεία της τοπικής
παράδοσης, είναι εμπνευσμένα από τις ερυθρές
και τις λευκές οινικές ποικιλίες του τοπικού αμπελώνα, ο οποίος απέχει μόλις 10 λεπτά οδικώς. Οι
αμπελώνες του Γινιέτς, που σημαίνει «αμπελότοπος» στη βλάχικη τοπική διάλεκτο, αποτελούν
τους πιο ορεινούς στην Ελλάδα και η ετήσια συγκομιδή τους πραγματοποιείται τον Οκτώβριο,
προσελκύοντας πολλούς φίλους του κρασιού.
Στην περιοχή καλλιεργούνται πολλές ποικιλίες,
όπως Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot
Noir, Traminer, Βλάχικο και Ντεμπίνα.

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Το
εστιατόριο προσφέρει
συνταγές με τοπικές
πρώτες ύλες, όπως τα
τυριά Μετσοβόνε και
Μετσοβέλα. Επίσης,
συμμετέχει στην
πρωτοβουλία «Ελληνικό
Πρωινό».

INFO:
Μέτσοβο, ΤΚ 44200,
τηλ. 26560-42505,
www.ariahotels.gr

ΤΕΧΝΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Η πολιτιστική κληρονομιά του Μετσόβου αποτυπώνεται στην Πινακοθήκη Ε. Αβέρωφ και στο
Αρχοντικό Τοσίτσα, με την πρώτη να φιλοξενεί
σημαντικά έργα Ελλήνων ζωγράφων, χαρακτών
και γλυπτών του 19ου και του 20ού αιώνα (πολλά
έργα προέρχονται από την συλλογή του Ευ. Αβέρωφ), ενώ το Αρχοντικό αποτελεί ένα μοναδικό
Μουσείο Λαϊκής Ηπειρωτικής Τέχνης.
www.metsovomuseum.gr. www.averoffmuseum.gr.
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