
«Ανοιχτές Πόρτες» στα οινοποιεία της Ελλάδας! 

Σάββατο 26 Μαΐου και Κυριακή 27 Μαΐου 2018 

Μια μοναδική γευστική και ταξιδιωτική εμπειρία θα έχουν την ευκαιρία να 
βιώσουν οι φίλοι και οι φίλες του κρασιού  σε όλη την Ελλάδα,  
συμμετέχοντας στην εκδήλωση «Ανοιχτές Πόρτες», η οποία διοργανώνεται 
συλλογικά από τις Ενώσεις Οινοπαραγωγών της χώρας και τα επισκέψιμα 
οινοποιεία - μέλη τους. 

Το Σάββατο 26 Μαΐου και την Κυριακή 27 Μαΐου, από τις 11 το πρωί έως τις 
7 το απόγευμα, οι οινόφιλοι θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στους 
Δρόμους του Κρασιού της Ελλάδας και να συμμετάσχουν σε ποικίλες 
δραστηριότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν ξεναγήσεις, γευστικές δοκιμές, 
διαγωνισμούς με πλούσια δώρα και άλλες εκπλήξεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
η είσοδος στα οινοποιεία το διήμερο 26-27 Μαΐου θα είναι ελεύθερη. 

Προγραμματίστε από τώρα τη δική σας απόδραση και χαράξτε τη δική σας 
οινική διαδρομή. Σε όποιο μέρος της Ελλάδας και αν βρίσκεστε, 
περιηγηθείτε στην ελληνική ύπαιθρο και επισκεφτείτε ένα ή και περισσότερα 
οινοποιεία. Μυηθείτε στον μαγευτικό κόσμο του κρασιού, απολαύστε το 
τοπίο που διαμορφώνουν οι αμπελώνες, γνωρίστε τη διαδικασία της 
οινοπαραγωγής και δοκιμάστε εξαιρετικά Επώνυμα Ελληνικά Κρασιά. 

Ενημερωθείτε για τα οινοποιεία που συμμετέχουν από τις Ενώσεις 
Οινοπαραγωγών της κάθε περιοχής: 

 

Οίνοι Βορείου Ελλάδος (ENOABE) 

Τ: 2310 281617, e-mail: info@wineroads.gr, 

www.wineroads.gr , www.winesofnorthgreece.gr   

Facebook: www.fb.com/winesofnorthgreece #winesofnorthgreece 

  

Ένωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα τηs Κεντρικήs Ελλάδας (ΕΝΟΑΚΕ), 

Τ: 22330 23172 & 210 8075512, e-mail: info@enoake.gr, www.enoake.gr , 
Facebook: www.fb.com/oinoikentrikisellados #winesofcentralgreece 

  

Ένωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα τηs Αττικής (ΕΝΟΑΑ), 

Τ: 210 6031020, e-mail info@enoaa.gr, www.enoaa.gr 



Facebook: atticavineyards , #atticavineyards 

  

ΈνωσηΟινοπαραγωγώντουΑμπελώνατηs Πελοποννήσου (ΕΝΟΑΠ), 

T: 210 7210842, e-mail manolis@enoap.org, 
http://peloponnesewineroads.com Facebook : 
www.fb.com/WinesOfPeloponnese   # WinesOfPeloponnese 

  

Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης (Wines of Crete), 

T: 2816 007940, e-mail: info@winesofcrete.gr www.winesofcrete.gr 

Facebook:  www.fb.com/winesofcrete #winesofcrete 

 

Ένωση Οινοποιών Αμπελουργών Νήσων Αιγαίου (ΕΝΟΑΝΑ), 

T: 2242069860, e-mail: enoanawines@gmail.com  , www.aegeanwineries.gr 

Facebook: Aegean Islands Wines #AegeanIslandsWines 

  

ήστοportalτουΕπώνυμουΕλληνικούΚρασιού: www.winesofgreece.org   

Επίσημο Hashtag: #opendoors18, #winesofgreeceκαιτα hashtag 
τηςκάθεΈνωσης. 

 

“Open Cellar Doors” at Greek wineries! Saturday May 26th and Sunday 
May 27th 2018 

Winelovers and visitors all around Greece will have the opportunity to gain a 
unique tasting and travelling experience by participating in “Open Cellar 
Doors” which is organized collectively by Greek Wine Producers Associations 
and their wineries - members. 

On Saturday May 26th and Sunday May 27th 2018, from 11 in the morning to 
7 in the afternoon, winelovers will be given the opportunity to tour around 
the Wine Roads of Greece and participate in multiple activities which 
include tours, tasting, competitions with great prizes and other surprises. 
It is worth mentioning that admission to wineries on 26-27 May is free. 



Plan now your own “getaway” and engrave your own wine route. No matter 
where you are in Greece, travel in the countryside and visit one or more 
wineries. 

Initiate yourselves into the magical world of wine, enjoy the vineyard 
setting, get to know the winemaking procedure and taste exceptional 
Branded Greek Wines. 

For further information on the wineries of different regions, contact 
Regional Organizations of wineries: 

Wines of North Greece: Τ: +30 2310 281617, e-mail: info@wineroads.gr, 
www.wineroads.gr, www.winesofnorthgreece.gr  Facebook – 
www.fb.com/winesofnorthgreece  #winesofnorthgreece 

Central Greece Wine Producers Association :Τ: +30 22330 23172 &  210 
8075512, e-mail: info@enoake.gr, www.enoake.gr , Facebook – 
www.fb.com/oinoikentrikisellados #winesofcetralgreece 

Wine Producers Association of the Vineyard of Attica, Τ: +30 2106031020, 
e-mail info@enoaa.gr, www.enoaa.gr Facebook – atticavineyards 
#atticavineyards 

The Wine Grower Association of the Peloponnese: T: +30 210 7210842, e-
mail manolis@enoap.org, http://peloponnesewineroads.com, Facebook:  
www.fb.com/WinesOfPeloponnese #WinesOfPeloponnese 

Wines of Crete, Τ: +30 2816 007940, e-mail: info@winesofcrete.gr 
www.winesofcrete.gr Facebook:  www.fb.com/winesofcrete #winesofcrete 

Aegean Islands Wine Producers Association: T: +30 2242069860, e-mai 
enoanawines@gmail.com , www.aegeanwineries.gr , Facebook – Aegean Islands 
Wines #aegeanislandswines 

or on the portal of Branded Greek Wine:      www.winesofgreece.org 

 


