{ ΜΈΤΣΟΒΟ - ΖΑΓΌΡΙ }

ARIA HOTELS
Αναζητάτε μια διαμονή πέρα από τα καθιερωμένα; Οργανώστε μια απόδραση
για οινοτουρισμό στο Κατώγι Αβέρωφ ή για δραστηριότητες στο βουνό
χαλαρώνοντας στους χώρους του Kipi Suites στο Ζαγόρι.
Kipi Suites,
Ζαγόρι

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

Απολαύστε θεματικά
Σαββατοκύριακα
με έμφαση στις
ηπειρώτικες γεύσεις
και ετικέτες από τη
συλλογή Κατώγι
Αβέρωφ.
Κατώγι Αβέρωφ,
Μέτσοβο

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟ

Το ξενοδοχείο Κατώγι Αβέρωφ συνδυάζει τον
κόσμο του κρασιού με την τέχνη και τη φιλοξενία
στα 15 δωμάτιά του, εμπνευσμένα από τις ποικιλίες του αμπελώνα της περιοχής, του πιο ορεινού
στην Ελλάδα. Το εστιατόριο προτείνει συνταγές
με πρώτη ύλη τοπικά προϊόντα, όπως τα τυριά
Μετσοβόνε και Μετσοβέλα, που συνδυάζονται
άψογα με τις ετικέτες Κατώγι Αβέρωφ. Παράλληλα, προσφέρει εκλεκτό «Ελληνικό Πρωινό»
προωθώντας την τοπική κουζίνα. Η μεγάλη ποικιλία από κρασιά καθώς και το θεατρικό σκηνικό
του γειτονικού ομώνυμου οινοποιείου καθιστούν
την ξενάγηση και τη γευστική δοκιμή αναπόσπαστες δραστηριότητες. Εκεί λειτουργεί και κατάστημα πώλησης ετικετών του αμπελώνα, αξεσουάρ κρασιού και μετσοβίτικων προϊόντων.

ΜΩΣΑΪΚΟ ΑΝΕΣΗΣ &
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΖΑΓΟΡΙ

Άλλη μια εξαιρετική πρόταση των Aria Hotels
στην περιοχή της Ηπείρου είναι το Kipi Suites,
στα Ζαγοροχώρια. Με αφετηρία τα δύο παραδοσιακά κτίσματα του 1850 και την προσθήκη

ΦΥΣΗ &
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Θαυμάστε τις συλλογές
της Πινακοθήκης Ε.
Αβέρωφ και του Λαογραφικού Μουσείου Μετσόβου,
τα πέτρινα γεφύρια
του 18ου-19ου αιώνα
στο Ζαγόρι και τον Εθνικό
Δρυμό Βίκου-Αώου.
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Η Ήπειρος προσφέρεται
για πληθώρα υπαίθριων
δραστηριοτήτων.
Το Κατώγι Αβέρωφ
υποστηρίζει τους αγώνες
«Ursa Trail» και «Στα
Χνάρια της Αρκούδας».
Θεσμό όμως αποτελεί
και το «Zagori Race».
INFO
Κατώγι Αβέρωφ,
Μέτσοβο, τηλ.
26560-42505.
Kipi Suites, Κήποι,
Ζαγοροχώρια,
τηλ. 26530-71995.
ariahotels.gr.

τριών μεταγενέστερων, προσφέρει στους επισκέπτες μια αυθεντική εμπειρία φιλοξενίας στις
οκτώ σουίτες του. Στο εστιατόριο Kipi Bites
προσφέρονται πλούσιο πρωινό και τοπικές γεύσεις άψογα συνδυασμένες με ετικέτες από την
ενημερωμένη κάβα, αποκλειστικά από τον ελληνικό αμπελώνα. Επίσης, το Kipi Lounge αποτελεί ιδανικό χώρο για χαλάρωση με τη συνοδεία μιας ευρείας γκάμας malt whisky, λικέρ και
αποσταγμάτων.

