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Peloponnese Wine Festival: Τα κρασιά της Πελοποννήσου 
ετοιμάζονται να λάμψουν  στην Αθήνα

Το Peloponnese Wine Festival, η κύρια εκδήλωση των κρασι-
ών του Πελοποννησιακού αμπελώνα επανέρχεται μετά από δύο 
χρόνια, στο ξενοδοχείο Royal Olympic. 43 μέλη της Ένωσης Οι-
νοπαραγωγών Αμπελώνα Πελοποννήσου δίνουν και φέτος ρα-
ντεβού με το οινόφιλο κοινό και τους επαγγελματίες τη Δευτέρα 
21 Φεβρουαρίου 2022 στην καρδιά της Αθήνας, τηρώντας όλα 
τα μέτρα για την ασφάλεια της υγείας των επισκεπτών αλλά και 
των εκθετών.

Η εκδήλωση που συγκεντρώνει κορυφαίους παραγωγούς από 
τον μεγαλύτερο αμπελώνα της Ελλάδας, δίνει τη δυνατότητα στο 
κοινό να συζητήσει μαζί τους και να δοκιμάσει κρασιά τους, τόσο 
από τη νέα εσοδεία όσο και από παλαιότερες χρονιές.  Περισσό-
τερα από 400 κρασιά από τα αμέτρητα γηγενή σταφύλια της Πε-
λοποννήσου, καταξιωμένες εκφράσεις διεθνών ποικιλιών, πει-
ραματικές οινοποιήσεις και νέες ετικέτες, έρχονται και φέτος στα 
ποτήρια του Peloponnese Wine Festival δίνοντας μια ολοκληρω-
μένη εικόνα της αυθεντικότητας, του πλουραλισμού αλλά και της 
μοναδικότητας του Πελοποννησιακού terroir.  Δεν είναι τυχαίο, 
άλλωστε, ότι το 25,74% όλων των Οίνων ΠΟΠ της χώρας παρά-
γεται στην Πελοπόννησο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό σε οίνους 
ΠΓΕ ανέρχεται στο 27,59. Η Πελοπόννησος είναι η ελληνική περι-
φέρεια με τον μεγαλύτερο αμπελώνα και το 91% της έκτασής της 
καταλαμβάνεται από ελληνικές ποικιλίες και αμέτρητες γηγενείς.

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, λοιπόν, θα ανακαλύψουμε κρασιά από 
αυθεντικά αμπελοτόπια και από γηγενείς ποικιλίες, όπως Αγιωρ-
γίτικο, Μοσχοφίλερο, Ροδίτη, Μαυροδάφνη, Ρομπόλα, Μοσχά-
το, Κυδωνίτσα, Μαύρο Καλαβρυτινό, Σιδερίτη, Λαγόρθι, Ζακυν-
θινό, αλλά και από διεθνείς όπως Syrah, Cabernet Sauvignon, 
Chardonnay, Sauvignon Blanc, Viognier και Gewurtzraminer 
(προσωπικά θα πάω προετοιμασμένη, έχοντας φτιάξει από πριν 
την must taste λίστα μου).

Το Peloponnese Wine Festival θα ανοίξει τις πόρτες του σε δύο 
χρονικές περιόδους. Η πρώτη αφορά το ωράριο ανάμεσα στις 
12:00 – 16:00 και η δεύτερη ανάμεσα στις 17:00 – 21:00. Το κό-
στος για την είσοδο στην έκθεση είναι 10€ τόσο για τους  επαγ-

I N F O
Αγορά εισιτηρίων στο https://www.viva.gr/tickets/festival/pelo-
ponnese-wine-festival-athens-2022/

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση και 
τους παραγωγούς που συμμετέχουν μπορείτε να επισκεφτείτε 
τον ιστότοπο:www.peloponnesewinefestival.com
ή τη σελίδα στο Facebook: https://www.facebook.com/pelo-
ponnesewinefestival/

γελματίες όσο και για τους 
οινόφιλους. Τα διαθέσιμα 
εισιτήρια είναι περιορισμέ-
να και η προαγορά θα γίνε-
ται μέσω viva.gr. Το κάθε 
αγορασμένο εισιτήριο αφο-
ρά είσοδο μόνο στη μία από 
τις δύο χρονικές περιόδους. 
Η επιλογή της χρονικής πε-
ριόδου θα γίνεται κατά την 

αγορά του εισιτηρίου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το ανα-
μνηστικό ποτήρι γευσιγνωσίας.

Και φέτος θα έχουμε τη δυνατότητα να κρατάμε σημειώσεις και 
να βαθμολογούμε τα κρασιά που δοκιμάζουμε σε μια απλή και 
εύχρηστη ηλεκτρονική εφαρμογή που θα περιέχει όλα τα κρα-
σιά της έκθεσης, το my.wine.gr. Μέσω αυτής ο καθένας μας θα 
μπορεί ανά πάσα στιγμή να βρίσκει τα κρασιά που ξεχώρισε, να 
τα βαθμολογεί και να φτιάξει την δική του λίστα με «αγαπημένα».

H εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε απόλυτα ασφαλές περιβάλ-
λον τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τους εκθέτες, τηρώντας 
όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ισχύουν για τη διοργάνω-
ση εκδηλώσεων τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η είσοδος 
στην έκθεση επιτρέπεται σε επαγγελματίες του κλάδου του κρα-
σιού και σε οινόφιλους που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της 
ηλικίας τους και ταυτόχρονα διαθέτουν Πιστοποιητικό Εμβολια-
σμού ή Πιστοποιητικό Νόσησης σε ισχύ.
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