
 
 

Εκδηλώζεις Οινοποιείων 
 
 

 Ένωζη Πεζών 

Σην πιαίζην ηωλ εθδειώζεωλ «Οηλνπνιηηεία 2009» ε Έλωζε Πεδώλ ζα παξέρεη ζηνπο 
επηζθέπηεο ηε δπλαηόηεηα γεπζηγλωζίαο ζηνπο ρώξνπο ηεο, θαζώο θαη μελάγεζε ζηνπο 
ρώξνπο ηωλ εθζεκάηωλ θαη πξνβνιή ελεκεξωηηθνύ dvd γηα ηα παξαδνζηαθά πξνϊόληα ηεο 
πεξηνρήο.  

 Κηήμα Λσραράκη 

Τν Κηήκα Λπξαξάθε αλνίγεη ηηο πόξηεο ηνπ θαη θαιεί ηνπο θίινπο ηνπ θξαζηνύ ζηελ θάβα ηνπ 
ζην Αιάγλη, κπξνζηά ζηνλ νηθνγελεηαθό ακπειώλα. Δηδηθά γη’ απηό ην ηξηήκεξν ζα ππάξρεη ε 
δπλαηόηεηα λα δνθηκάζεηε ζπάληεο εζνδείεο (1996 έωο θαη 2007) από παιαηωκέλα ιεπθά 
θαη εξπζξά θξαζηά παξαγωγήο ηνπ θηήκαηνο. 

 Κηήμα Μηλιαράκη 

Τν Οηλνπνηείν Μειηαξάθε ζην πιαίζην ηωλ εθδειώζεωλ, πέξαλ ηεο θαζηεξωκέλεο γεπζηηθήο 
δνθηκήο ηωλ θξαζηώλ ηνπ, ζα παξέρεη: 

1. Γεπζηηθή δνθηκή πεηξακαηηθνύ εξπζξνύ θξαζηνύ εζνδείαο 2008 
2. Γεπζηηθή δνθηκή ηνπ πξν θπθινθνξίαο "Κηήκα Μειηαξάθε Βηνινγηθό" εζνδείαο 2007 
3. Δλεκεξωηηθή πξνβνιή γηα ην Κξεηηθό θξαζί θαη ηελ Κξεηηθή ηζηθνπδηά, αλά κηζή ώξα  

 Οινοποιείο Σησλιανού 

Τν νηλνπνηείν Σηπιηαλνύ ζα παξακείλεη αλνηθηό γηα ηνπο επηζθέπηεο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 
ηξηεκέξνπ Οηλνπνιηηεία 2009. Γεπζηγλωζία ζηνπο ρώξνπο ηνπ εθζεηεξίνπ θαη μελάγεζε 
ζηνπο ρώξνπο ηνπ νηλνπνηείνπ ζα πξνζθέξνπλ ζηνπο επηζθέπηεο ηε δπλαηόηεηα λα 
γλωξίζνπλ ην θξεηηθό βηνινγηθό θξαζί θαζώο θαη ηελ δηαδηθαζία νηλνπνίεζεο ηνπ.   
 

 



 Κηήμα Παηεριανάκη 
 

Τν Κηήκα Παηεξηαλάθε νξγαλώλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξηεκέξνπ: 
 
1. Γεπζηηθή δνθηκή θαη εθπαίδεπζε ζηηο βαζηθέο αξρέο γεπζηγλωζίαο θαη ζηηο βαζηθέο 

αξρέο ζπλδπαζκνύ θαγεηνύ νίλνπ, ζην λέν ππαίζξην ρώξν ηνπ θηήκαηνο, κέζα ζην 
θπζηθό πεξηβάιινλ ηνπ ακπειώλα ηνπ. Θα αθνινπζήζεη γεπζηηθή δνθηκή 
επηιεγκέλωλ νίλωλ κε ηε ζπλνδεία παξαδνζηαθώλ εδεζκάηωλ. Γηάξθεηα 
εθπαίδεπζεο: ½ ώξα, γεπζηηθή δνθηκή - δεμίωζε βεγγέξα – ζπδήηεζε 1 ½  ώξα 

 
2. Δθπαηδεπηηθή μελάγεζε ζηε δηαδηθαζία νηλνπνίεζεο «από ην ακπέιη ζην πνηήξη», κε 

ζθνπό ηελ παξνπζίαζε ηεο δηαδηθαζίαο παξαγωγήο εθιεθηώλ νίλωλ από ηε θύηεπζε 
ηνπ ζπόξνπ κέρξη θαη ηελ παιαίωζε. Γηάξθεηα μελάγεζεο 45 ιεπηά 
 

3. Οξγαλωκέλε εθδξνκή, πεδνπνξηθή ή κε πνδήιαην, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία 
Minoan athletic camp ΑΔ. θαη μελαγό, ζηελ επξύηεξε πεξηνρή μεθηλώληαο θαη 
θαηαιήγνληαο ζην θηήκα. Σθνπόο ηεο εθδξνκήο ε γλωξηκία κε ην ακπέιη αιιά θαη κε 
ην θάιινο θαη ηελ ηζηνξία ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο. Γηάξθεηα 1 ½ ώξα. 

 
 

 Κηήμα Ταμιωλάκη 

Τν Κηήκα Τακηωιάθε ζα πξνζθέξεη ηελ δπλαηόηεηα ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ λα πεξηεγεζνύλ 
ζηνπο ηδηόθηεηνπο βηνινγηθνύο ακπειώλεο ηνπ. Δπίζεο, ζα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα 
μελαγεζνύλ ζηνπο ρώξνπο ηνπ νηλνπνηείνπ θαη λα ελεκεξωζνύλ ζρεηηθά κε ηηο ζύγρξνλεο 
νηλνπνηεηηθέο κεζόδνπο. Τέινο, ηα θξαζηά ηνπ θηήκαηνο ζα είλαη ζηελ δηάζεζε όιωλ λα ηα 
γλωξίζνπλ, ζηα πιαίζηα γεπζηηθώλ δνθηκώλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη ζπλερώο θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηνπ ηξηεκέξνπ. 

 

 Mediterra Οινοποιηηική 
 
H εηαηξεία Mediterra Οηλνπνηεηηθή, ζηα πιαίζηα ηνπ ηξηεκέξνπ «Αλνηθηέο Πόξηεο 
Οηλνπνηείνπ», ζα πξαγκαηνπνηήζεη ζην ρώξν ηνπ νηλνπνηείνπ ηεο, ζηνπο Κνπλάβνπο, ην 
Σάββαην ζηηο 18/7/2009 θαη ώξα 12.00-14.00, κία θάζεηε γεπζηγλωζία ζε θξαζηά θξέζθα & 
παιαηωκέλα από ηελ ιεπθή πνηθηιία Βειάλα. Η γεπζηγλωζία απηή ζα δώζεη ζηνπο 
επηζθέπηεο ηελ επθαηξία λα γλωξίζνπλ ζε βάζνο ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηηο πξννπηηθέο εμέιημεο 
ηεο ραξηζκαηηθήο Βειάλαο. Έλα αξωκαηηθό θαη γεπζηηθό ηαμίδη ζηνλ ρξόλν, πνπ ζα 
απνιαύζεη θάζε παξεπξηζθόκελνο 
 
 

 Οινοποιείο Μιταλάκη 
 
Τν Οηλνπνηείν Μηραιάθε ζα παξακείλεη αλνηθηό θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξηεκέξνπ θαη ζα 
παξέρεη ζηνλ επηζθέπηε ηε δπλαηόηεηα γεπζηγλωζίαο εθιεθηώλ θξαζηώλ ηνπ νηλνπνηείνπ 
θαζώο θαη μελάγεζε ζηνπο ρώξνπο παξαγωγήο θαη ελεκέξωζε γηα ηε δηαδηθαζία 
παξαγωγήο. 
 

 Οινοποιείο Τιηάκης  
 
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξηεκέξνπ ην Οηλνπνηείν Τηηάθεο ζα παξάζρεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο 
επηζθέπηεο ηνπ λα γλωξίζνπλ γηα πξώηε θνξά έλα λέν πξνϊόλ ηνπ νηλνπνηείνπ.  
 


