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Καταχώρηση στο περιοδικό “  Blue  ” της   Aegean                      
Από τον Ιανουάριο του 2014 και έως το τέλος του έτους, το

“Wines of Crete” ταξιδεύει στις σελίδες του περιοδικού “Blue”
της Aegean Airlines, έτσι ώστε ο ταξιδιώτης να έχει τη
δυνατότητα να ενημερωθεί συνοπτικά για τα κρητικά

κρασιά, τις ποικιλίες τους αλλά και την οινοτουριστική
εμπειρία που αυτά μπορούν να προσφέρουν. Η προσπάθεια

αυτή, συγχρηματοδοτείται μέσα από το πλαίσιο του
επενδυτικού προγράμματος “Leader”, με τίτλο προγράμματος

«Υποστηρίζοντας τον Κρητικό Αμπελώνα». Ξεφυλλίστε στο
http://el.aegeanair.com/i-etaireia/periodiko-blue/  

8 Φεβρουαρίου 2014 – Συμμετοχή στο   TEDx     Heraklion
To Δίκτυο Οινοποιών στηρίζει την εκδήλωση του TEDx, 
συνδέοντας το κρητικό κρασί με την όλη φιλοσοφίας της 
εκδήλωσης. Σε ειδικά διαμορφωμένο wine bar στο χώρο της 
εκδήλωσης, στο Cretan Aquarium, θα παρουσιάζονται κρασιά από 
21 οινοποιούς, εξερευνώντας τις πτυχές του κρητικού αμπελώνα. 
Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν θεματικά workshops 
γευσιγνωσίας κρητικών ποικιλιών. 
Τέλος, μέσα σε κάθε “Goody Bag” των καλεσμένων θα 
εμπεριέχεται ο Οινικός Χάρτης της Κρήτης καθώς και έκδοση 
περιοδικού του Wines of Crete. Πληροφορίες στο 
http://www.ted.com/tedx/events/8774

15,16 Φεβρουαρίου- Οινοκρητικά 2014
Στις  15  και  16  Φεβρουαρίου  2014,  στα  Χανιά,  πρόκειται  να
διεξαχθεί  ή  έκθεση  κρητικού  κρασιού  «Οινοκρητικά».  Για  7η

συνεχόμενη χρονιά με  τη συμμετοχή 30 Κρητικών Οινοποιείων,
όλοι  οι  επιχειρηματίες,  συσχετιζόμενων  κλάδων  αλλά  και  το
οινόφιλο κοινό θα έχουν τη δυνατότητα να γευτούν τα κρασιά της
εξαιρετικής νέας σοδειάς καθώς και όλες τις λοιπές προτάσεις των
κρητικών παραγωγών.
Τόπος διεξαγωγής έκθεσης: Πνευματικό Κέντρο Χανίων.
Ενημερωθείτε  για  όλες  τις  παράλληλες  εκδηλώσεις  στη  σελίδα
του Wines of Crete στο Facebook αλλά και στο www.winesofcrete.gr
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24,25&26 Φεβρουαρίου 2014- “  Vinisud     Montpellier  ”
Στις 24, 25 και 26 Φεβρουαρίου το «WinesofCrete», ταξιδεύει στο Μοντπελιέ της
Γαλλίας, για να λάβει μέρος σε μία από τις μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές εκθέσεις

στον κλάδο του κρασιού, τη «Vinisud». Μια εξειδικευμένη έκθεση για τα κρασιά
της Μεσογείου στην οποία είναι η πρώτη φορά που υπάρχει ελληνική

συμμετοχή. Στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί ένα master class για
τον Κρητικό αμπελώνα καθώς και καθημερινά micro classes στο χώρο του

περιπτέρου 84 τμ των Wines of Crete. Τέλος, 21 κρητικές ετικέτες θα
αντιπροσωπεύσουν το νησί στην πλατεία γευσιγνωσίας της έκθεσης (Palais

Mediteraneen), χώρος αποκλειστικά ανοικτός στους οινοχόους και
δημοσιογράφους του κλάδου.

Παρακολουθείστε το event μέσα από τη σελίδα του Wines of Crete στο Facebook.

Η Κρήτη μέσα στους 10 καλύτερους προορισμούς 
παγκοσμίως για τον Οινοτουρίστα
Η Κρήτη και τα κρασιά της περιλαμβάνονται στη λίστα 
με τους Καλύτερους Προορισμούς για Κρασί στον κόσμο 
το 2014 που παρουσιάζει το Wine Enthusiast Magazine. 
Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, το νησί μας είναι η
“πατρίδα” μιας γκάμας άσπρων και κόκκινων 
σταφυλιών και προσφέρει ποικιλία κρασιών, όπως η 
Βιλάνα και το Βιδιανό, ενώ το Μαντηλάρι θεωρείται ένα 
από τα καλύτερα κόκκινα κρητικά κρασιά , είναι 
αρωματικό και ταιριάζει τέλεια με το ...αρνάκι.
Σύμφωνα με τους υπευθύνους του περιοδικού, κάθε 
χρόνο οι συντάκτες του αναζητούν ανά την υφήλιο τις 
περιοχές που πρέπει να επισκεφθεί ο λάτρης του 
κρασιού. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται:
“Το να δοκιμάζεις σπουδαία κρασιά μπορεί να είναι 
μια...ταξιδιωτική εμπειρία, αλλά είναι σίγουρα 
προτιμότερο να σηκώνεσαι από τον καναπέ και να 
πηγαίνεις εκεί που είναι το “σπίτι” τους.
Πηγή: Cretalive.gr
Διαβάστε το άρθρο στο 
http://www.winemag.com/February-2014/10-Best-Wine-
Travel-Destinations-2014/

http://www.winemag.com/February-2014/10-Best-Wine-Travel-Destinations-2014/

