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T ΒΗ^Η

ξω από τον Αγιο Σπυρίδωνα
αγγλικό σε αξάν έχει. Τους πλησιάζει
παραστάσεις,
n σχολή
Ευελπίδων,
τρεις τουρίστες
έχουν
και λέει: «∆ις φερσι οφ Γκρις»!
το πρώτο Γυµνάσιο,
το πρώτο
καρφώσει
το βλέµµα
Οι τουρίστες,
ολωσδιόλου
χαµένοι
Φαρµακείο.
Επίσης λέγεται
ότι
τους σε µια γυάλινη
στη µετάφραση,
χαµογελούν
ευγενικά στο Ναύπλιο
έπεσαν
για πρώτη
προθήκη
στον τοίχο της
και κοιτούν ακόµα πιο εξεταστικάφορά βεγγαλικά
«άτινα το πρώτον
εκκλησίας.
Καταλαβαίνουν
την προθήκη
σαν να τους
ήδη εθεώντο µετ' εκπλήξεως
οιΤλληνες
ότι κάτι σηµαντιΗΒΜ
λύθηκε
κάθε απορία.
Ωστόσο,
n
κάτοικοι ron Ναυπλίου»
από
κό έχει γίνει εκεί, αλλά
φράση του πατρός
µου χαρακτηρίζει
Γάλλους
στρατιώτες
στην επέτειο
χν, ∆εν υπάρχει
κανείς να τους εξηγήσει
όσο τίποτε
άλλο τ' Ανάπλι,
της Ιουλιανής
Επανάστασης,
ενώ
ότι εδώ είναι καρφωµένη
µια πόλη που βρίθει από πρωτιές.
στα χρόνια του'Οθωνα
στολίστηκε
n σφαίρα που δολοφόνησε
τον
το πρώτο χριστουγεννιάτικο
δέντρο
πρώτο κυβερνήτη
της ανεξάρτητης
και έγινε το πρώτο ρεβεγιόν.
Ελλάδας,
Ιωάννη
Καποδίστρια.
Ο
Εδώ έγινε n πρώτη πολιτική
δολοφονία To Ναύπλιο
αποτελεί
µοναδικό
µπαµπάς
παρακολουθεί
τη σκηνή
στην Ελλάδα, n πρώτη πλατεία
παράδειγµα
πόλης
της καποδιστριακής
και αισθάνεται
υποχρεωµένος
να
Συντάγµατος,
το πρώτο Εθνικό
εποχής.
Ο Κυβερνήτης
καλύψει το κενό. ∆υσκολεύεται
να
Τυπογραφείο,
n πρώτη Βουλή
ονειρευόταν
να το µεταµορφώσει
θυµηθεί, αλλά επιστρατεύει
ό,τι mo
των Ελλήνων,
οι πρώτες θεατρικές
σε µια µικρογραφία
των µεγάλων

Η πόλη της πρωτιάς

ΓΙΑΤΙ 01 ΑΝΑΠΛΙ

u

ς ίδιους λόγους που τη
ατµόσφαιρα, i
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ΜΕΤΗΝ

ΠΟΛΗ ΤΟΥΣ; χυθήκαµε

και εµείς: γιατί συνδυ
χαλάρωση και διασκέδαση.
µε ωραίες µουσικές και είναι δίπλα[a...)

.,
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ευρωπαϊκών πόλεων. Και µάλλον
που τώρα είναι ξενοδοχεία µπουτίκ,
το κατάφερε.
Γι' αυτό παραµένει
υπέροχες κάµαρες ή αποθήκες,
πρώτη επιλογή απόδρασης για
παλαιοπωλεία που είναι και µπαρ,
Η ξενάγηση όφειλε να ξεκινήσει
κάθε Αθηναίο που θέλει να ξεφύγει δωµάτια µε κεχριµπάρια και ολοµέταξες
µέσα από τα σοκάκια του ιστορικού
φούντες. Από πάνω το επιβλητικό
κέντρου. Κάθε κατάστηµα και στάση
από µια πόλη-κόλαση
και
να βρεθεί σε µια πόλη-πρότυπο.
Παλαµήδι µε τα 999 σκαλοπάτια για να χαιρετηθεί µε γνωστούς
και γύρω παντού θάλασσα.
και να σου υποδείξει
ποιος έχει
Κτίρια φράγκικα, ενετικά και νεοκλασικά,
Θέλοντας και µη στο Ναύπλιο θα αφεθείςαλλοτριωθεί από την εµπορευµατοποίηση
όλα καλοδιατηρηµένα
και κατοικηµένα.
Μικρές πλατείες,
στο µύθο της «ερωτικής πόλης»,
του τουρισµού και ποιος
διότι αν µη τι άλλο οι ίδιοι οι
πραγµατικά αγαπάει την πόλη του.
πλακόστρωτοι
δρόµοι, πεντακάθαροι,
µε τις βουκαµβϊλιες
να
Αναπλιώτες είναι ερωτευµένοι µε
Βολτάρουµε
στον Μεγάλο ∆ρόµο,
την πόλη τους. Όπως ο Κ., ο ξενοδόχος
κρέµονται και να γεµίζουν χρώµα
την mo χαρακτηριστική
περαντζάδα
µας, ο οποίος ήταν πάντα διατεθειµένος του Ναυπλίου, χανόµαστε
τα σοκάκια. Η ιστορία ζωντανεύει
αριστερά του σε µικρούς πεζόδροµους,
παντού. Κάθε πόρτα που ανοίγει
να παρατήσει ό,τι τον
σε ταξιδεύει σε ίχνη διαφορετικού
απασχολούσε για να σου γνωρίσει
συναντάµε πλήθος καφέ και
µπαρ, ταβερνάκια και εστιατόρια,
κατακτητή κάθε φορά, επαναστάσεις, το δικό του Ναύπλιο.
γκρουπάκια που παίζουν µουσική I
µύθους, σπίτια καπεταναίων

Βόλταστα σοκάκια
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σε διάφορες γωνιές. Ο Κ. έχει ήβκύνε i για εµάς ng
από εµάς πρόγραµµα, µε µεζεδββ^ατοτνΟπόΙεΤακαι

ϊεσία «Βαυαρικά µνήµατα», βρίσκεται το περίφηµο,
εντυπωσιακό Πέτρινο Λιοντάρι το οποίο έχει
οπωσδήποτε το «Φουγάρο»,
ολόφρεσκος χώρος πολιτισµού,
τα µάτια του κλειστά και µια έκφραση ανθρωποµορφικής
µε εργαστήρια, βιβλιοθήκη, εκθεσιακούς και
θλίψης. «Εδώ παίζαµε µε φυσοκάλαµα και πειράζαµε
συναυλιακούς χώρους και καφέ εκεί όπου στεγαζόταν
τα ζευγαράκια». To λιοντάρι είναι φιλοτεχνηµένο
κάποτε οι εγκαταστάσεις της κονσερβοποιίας «Ανθός».
από τον Γερµανό γλύπτη Siegel, ο οποίος έφτασε
Αφήνουµε το ιστορικό κέντρο για τις παιδικές αναµνήσεις
στην Ελλάδα το 1938, όταν του ζητήθηκε από τον πατέρα
του Κ. Κοντά στο σηµερινό νεκροταφείο στην
του'Οθωνα να φτιάξει κάτι που να θυµίζει για
πάντα το θάνατο των στρατιωτών το 1833-1834. «Εµείς
όµως το λέµε το "Αγγουρώον" γιατί ο λόγος θανάτου
ήταν κάποια πικράγγουρα που φάγανε οι άτυχοι Βαυαροί».
Επόµενη στάση το Παλαµήδι. «Εδώ ερχόµασταν όταν το
σκάγαµε από το σχολείο». Η θέα από το Παλαµήδι επιβεβαιώνει
τη στρατηγική δεινότητα και διορατικότητα
των Βενετσιάνων. Βλέπεις τα πάντα από το Μπούρτζι
στο βάθος, έως την Ακροναυπλία
και το σύγχρονο
Ναύπλιο. «Σε αυτήν την περιοχή µεγάλωσα» λέει ο
Κ. δείχνοντας τα Ταµπάκικα, «όλοι πρόσφυγες από τη
Μικρά Ασία. Λενόιαν τα Ταµπάκικα γιατί κατεργάζονταν
δέρµατα.'Ενα τεράστιο περιβόλι µε ελιές, αµπέλια, ροδιές,
συκιές, στάρι, βαµβάκι και κηπευτικά. Και το νερό
ήταν άφθονο, στο συνοικισµό υπήρχαν πέντε πηγάδια που
έβγαζαν πολύ νερό». Σήµερα τα παλιά φτωχόσπιτα είναι
όµορφα ανακαινισµένα
και δίπλα τους έχουν χτιστεί
αρκετές νέες µονοκατοικίες
και διπλοκατοικίες
που
καθόλου δεν προσβάλλουν την κλίµακα της συνοικίας.
Αφήνοντας το Παλαµήδι, ο Κ. παίρνει συνωµοτικό
ύφος και λέει «από εδώ δεξιά είναι n παραλία της Καραθώνας,
το δικό µας µυστικό µέρος. Γι' αυτό και έχει γλιτώσει
από µηχανικούς και κατασκευαστές».Ήρθε n στιγµή
για την πρώτη βουτιά του Αυγούστου στο Ναύπλιο!
ΜΗ

Tnv πρώτη ατοµικά ^^^^^^^

S STAiKOPOUXOU STR.-NAr ?UO,

'1-7 αυγουστου 201i
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ΧΑΣΕΙΣΙ

,

dc tuiwk

(colour inside your °«η,^η^λίου
της µοντέρνας Ελλάδας.
του κτιρίου του ^χο^°^^αφµα
οειρά απόεγκαΗ
καλλιτέχνιδα απότο Λονδίνο παΡου°'α^η^ καλ£ρί και µεχαταστάοε,ς
και κολα^"ού™ρονο
Ναύπλιοµε τα ιστορικά
ρούµενο τρόπο ουµπλέκβ το °^^,^ής
αηό1β γεωργική
ερείπια, εξερευνωντας tic. PK^ ™^^
βολο ,οτορικής αντιτης
πλούτο µέχρι την ^'^^Μηπο,είυέταλΛα. σπαοµένακλασιοτασης.
Η Yule-Tsingas¦
ΧΡηοιµοποώ^uttaw^. ^οσχη_
κά αγάλµατα, καµένα έπιπλα κA mε τη
ασκευη>>
του
ρίζει µία διαφορετική |«ώ. µ^ απί™ ,/9 ώρεςλε,τουρνίας:
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RE-THINK

(colour inside
your own damn
lines)
Salli Yule-Tsingas
August 23September
1,2013
Vouleftiko
Staikopoulou Street
12, Nafplio, Greece
Hours:
Morning 10:30-2:30
Evening 6:30-11:30
www. syule-tsingas.com

In her first solo
exhibition in
Greece, London
based artist,
Salli Yule-Tsingas
presents a serres
of installations
and collage,
in the ground floor
gallery of the
first parliament
building of
Modern Greece
in Nafplio.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑΝΑΠΕΡΑΣΕΤΕ
ΚΑΛΥΤΕΡΑ

Πούνα µείνεις
αιων HOTEL
Όθωνος21 -23,27520 99377,
www. aion-hotel.gr
Υψηλής αισθητικής
ξενοδοχείο,
που θα σας προσφέρει
πολυτελή και άνετη διαµονή. Τα
δωµάτια είναι εξοπλισµένα µε
σύγχρονες ανέσεις (τηλεόραση,
κλιµατισµό, ίντερνετ κ.λπ.), ενώ
τα µπάνια -κρατηθείτεδιαθέτουν
χαµάµ και τζακούζι. Υψηλής
αισθητικής είναι και το µπαρ
δίπλα στο lobby, που αποτελεί
ένα ξεχωριστό σηµείο συναντήσεων.
Μπορείτε να νοικιάσετε
και αυτοκίνητο.
GRAND SARAl
Φωτοµάρα & Ποταµιάνου 3,
2752022563,
www.grandsarainafplio. com
θα το βρείτε στο κέντρο της
παλιάς πόλης, σε ένα ιστορικό
κτίριο του 17ου αιώνα που αποκαταστάθηκε
∆οκιµάστε ζουµερά και λαχταριστά
διατηρώντας όλα
burgers, µια µεγάλη ποικιλία
τα αρχιτεκτονικά
στοιχεία του
από ζυµαρικά και, φυσικά, την
παρελθόντος.
Με 12 δωµάτια
παραδοσιακή ιταλική πίτσα µε
φωτεινά και ψηλοτάβανα,
µε
λεπτή και πεντανόστιµη ζύµη.
θέα στον Αργολικό Κόλπο, την
παλιά πόλη και το Παλαµήδι, αίθουσαANTICA GELATERIA DI ROMA
πρωινού, σαλόνι, µπαρ,
Φαρµακοηούλων 3 S Κοµνηνού,
γρήγορες ταχύτητες ίντερνετ,
2752023520
πολύγλωσσο
προσωπικό και
∆ύο αδέλφια ιταλικής καταγωγής
από τη Ρώµη, ο Marcello και
24ωρη υποδοχή.
n Claudia Raffo άνοιξαν πριναπό
περισσότερα από 10 χρόνια την
AMALIA HOTEL NAFPLIO
Αµαλίας (Τύρινθα), 27520 24400,
οικογενειακή
επιχείρησή τους,
την οποία και εξακολουθούν να
www.amaliahotels.com
Πολυτελές
αλλά και διακριτικό,
λειτουργούν µε τον ιταλικό παραδοσιακό
χτισµένο µε σεβασµό στην
τρόπο: φτιάχνοντας
κουλτούρα και την αρχιτεκτονική
παγωτά µε φρέσκα προϊόντα
της περιοχής,
θα έχετε
και χωρίς χρωστικές ουσίες και
baby siting και γιατρό, και θα
σκόνες, βάσει της παλιάς, παραδοσιακής
δοκιµάσετε γεύσεις ελληνικής
συνταγής της Σικελίας
και µεσογειακής
κουζίνας στο
του 1870. θα σας αρέσει.
εστιατόριο του.
κογετσι
Σταϊκοηούλου 34,27520 27788,
ξενον in
Πλατεία Συντάγµατος, 27520
fb page: Κοτέτοι/Kotetsi
Ένα ιδιαίτερο σουβλατζίδικο,
29333
Στην καρδιά της παλιάς πόλης,
στα χαρακτηριστικά
πλακόστρωτα
σε ένα ριζικά αναπαλαιωµένο
δροµάκια µε τα παλιά
αρχοντικά, µε χαρακτήρα τόσο
κτίριο, µε δίκλινα δωµάτια και
µια σουίτα, φινετσάτα έπιπλα,
στη διακόσµησήτου, µε κόκκινα
ξύλινα πατώµατα και ζωγραφισµένες
ξύλινα τραπεζάκια στο εξωτερικό
και φωτογραφίες
πολιών
οροφές που θα σας
διαφηµίσεων µέσα, όσο και στις
εντυπωσιάσουν.
γεύσεις του. θα φάτε νόστιµο
σουβλάκι µεαλάδωτη πίτα, φρεσκοκοµµένες
σαλάτες, πατάτες
καθαρισµένες και κοµµένες από
τα
χέρια
τους,
σπιτικό τζατζίκι ή
ρορευε
σος, συνοδεία καλού χύµα κρασιού
Σταϊκοηούλου 32,27520 26005,
ή µπίρας. Από νωρίς το µεσηµέρι
www.popeyebistro.com
έως αργά το βράδυ.
θα το βρείτε σε ένα από τα πιο
γραφικά σοκάκια της παλιάς
πόλης, λειτουργώντας
υπό νέα
σαβούρας
διεύθυνοη, και θα σας ενθουσιάσει
Μηουµπουλίνας 79,27520 96193
Η «βιτρίνα» του θα σας δώσει
µε τα αυθεντικά, φρέσκα
µια πρώτη ιδέα από τα φρέσκα
)
ιταλικά του πιάτα και γεύσεις.

Πούνα φας
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ψάρια που προµηθεύεται
από
την καθηµερινή ψαριά. ∆οκιµάστε
τη µακαρονάδα του ψαρά,
«γαρνιρισµένη»
µε καλοψηµένες
γαρίδες τεραστίων διαστάσεων.
Πολύ νόστιµα, επίσης,
είναι και τα γνήσια ελληνικά του
πιάτα.
ΑΛΑΛΟΥΜ
Παπανικολάου 10,2752029883
Σπεσιαλιτέ του n ελληνική κουζίνα,
µε χορταστικά, µεγάλα πιάτα.
∆οκιµάστε φιλέτο κοτόπουλο
µε σος µάνγκο και γάλα καρύδας,
αλλά και δαµάλι γεµιστό µε
φρούτα και οος βερίκοκο.
GYR0K0MEI0 GRILL
Σιδηράς Μεραρχίας & Πολυζωίδου,
27520 23600
Καλό, καθόλου πρόχειρο φαγητό,
θα σας µείνουν αξέχαστα
τα παϊδάκια του, το κοκορέτσι,
το κοντοσούβλι, αλλά και οι πεντανόστιµες
πίτες µε καλαµάκι
κοτόπουλο
και χοιρινό - που
µπορείτε να συνδυάσετε µε χειροποίητες
τηγανητές πατάτες.
Και delivery.

Πούνα διασκεδάσεις

τπλ: 2752027788,
e-mail: kotetsinafplio@gmail.com,
fb page:Κοτέτσι/Kotetsi
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CIRCULO COOPERATIVA
Β. Κωνσταντίνου 6 S.Κόκκινου 1Ζ
2752047090, www.circulo.gr
θα σας προσφέρει εξαιρετικής
ποιότητας
καφέ, µοναδικές
ποικιλίες τσαγιού και µια µεγάλη
ποικιλία από µπίρες, κρασιά
και ποτά. Με ethnic µουσικές
και µια µεγάλη αγάπη στην
τέχνη, αν π επίσκεψή σας δεν
συµπέσει µε κάποια έκθεση,
επισκεφθείτε
την εναλλακτική
του βιβλιοθήκη.
Και στις 23/8
µη χάσετε την 3η Γιορτή Circulo
Cooperativa, µε τον Θανάση Παπακωνσταντίνου
και τον Παύλο
Παυλίδη µε τους B-Movies, στην
παραλία Καραθώνα, µε ελεύθερη
είσοδο.
τις 12 το µεσηµέρι έως αργά το
βράδυ. Ιδιαίτερες
είναι και οι
ΣΟΚΑΚΙ CAFE
ΕθνικτΧςA νασιάοεως 8,
µουσικές του, σι οποίες κινούνται
ανάµεσα σε be bop, latin
2752026032
Τόπος συνάντησης
όλων των
jazz, funk, soul και dub. Φεύγοντας,
Ναυπλιωτών και όχι µόνο, για
βγάλτε και µια φωτογραφία
µε φόντο την abstract διακόσµηση
περισσότερα από 20 χρόνια, στο
µε τις παλέτες.
γνωστό σηµείο πίσω από την
πλατεία Συντάγµατος και πλήρως
ανακαινισµένο.
∆οκίµασε
3 SIXTY CAFE
Παηανικολάου 26, 27520 28068
τις extra large κρέπες του, αλλά
και τα ριζότο, τα burgers, το φιλέτο Στιλάτο, all day cafe-bar, στον
σολοµού µε λαχανικά και
ισόγειο χώρο ενός νεοκλασικού
του 1836, µε την Conceptual
άλλα πιάτα που έχει προσθέσει
στον κατάλογό του. Από µουσικές, Interior Designer Ισµήνη Καραλή
µακριά από mainstream και
να σχεδιάζει το concept και
τα συνηθισµένα, επιµένει σε ήχους το interior design. Πέρα από καφέ
από 60s, 70s και 80s. Συχνά
και ποτό θα σας προσφέρει
επίσης πολύ νόστιµο και καλοφτιαγµένο
µουσικές βραδιές µε guest djs,
easy food & σπιτικά
που επιλέγει π Ματίνα, n ψυχή
γλυκά, καθώς και µία πολύ ενδιαφέρουσα
του µαγαζιού.
wine list, την πρώτη
στο είδος της, βασισµένη αποκλειστικά
ΕΣ ΑΕΙ ENOTECA &TAPAS BAR
Ζταίκοηούλου 8,27520 22884
στην εντοπιότητο της
θα το βρεις στην παλιά πόλη του
περιοχής της Πελλοπονήσου.
µουσική και
Ναυπλίου, πίσω από την πλατεία Με προσεγµένη
Συντάγµατος.Ένας
ιδιαίτερος
µουσικά events µε πολύ γνωστούς
guests djs.
χώρος, πρόσφατα ανακαινισµένος,
µε 30 ετικέτες κρασιού,
και σε ποτήρι, από τον ελληνικό
ΜΑΥΡΟΣ ΓΑΤΟΣ
αµπελώνα, τρία -τέσσερα tapas
Μηουµηουλίνας& Σοψρώνη 7,
ηµέρας, espresso, γευστικούς
2752026652
φυσικούς χυµούς και δροσερά
Αγαπηµένο
µπαράκι
παύλα
Ιίνθάδικο, φτιαγµένο
µε πολύ
κοκτέιλ, παραµένει ανοιχτό από
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µεράκι ano τα παιδιά που το
δουλεύουν.
Με πιάνο, όµορφες
ταπετσαρίες,
καναπέδες
από παλέτα, παλιά µπαούλα για
τραπέζια, καλόγουστες
ταπετσαρίες,
βιβλία, ακόµα και καρέκλες
110 ετών θα δείτε, όλα να
δένουν σε µια τέλεια αρµονία.
Με µουσικές soul, rock, funk και
reggae, live µε διάφορα σχήµατα,
από τον Πάνο Μουζουράκη
και τον Στάθη ∆ρογώση µέχρι
τζαζ µπάντες, θεατρικά έργα.
θα σερβιριστείτε
παραδοσιακό
πρωινό µε βιολογικό καφέ και
τσάι και το βράδυ θα απολαύσετε
ιδιαίτερα κοκτέιλ µε φρέσκα
φρούτα αε πολύ καλές τιµές.
Μπορεί στα πόδια σας να τριγυρνάει
και ένα από τα «αφεντικά»,
ο Μπελαφόντε, ο γάτος του
καταστήµατος.
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ΚΑΡΝΑΓΙΟ
Σταϊκοπούλου 16, 2752025327
Στην αρχή της Σταϊκοπούλου,
στην καρδιά της παλιάς πόλης,
θα βρείτε ένα από τα παλαιότερα
καταστήµατα στο είδος του
(από το 1981), µε µοναδικά ελληνικά
χειροποίητα κοσµήµατα,
παραδοσιακά µεταλλικά παιχνίδια,
εντυπωσιακές
µαριονέτες
και πολλές ελληνικές κεραµικές
δηµιουργίες.
Στο εσωτερικό
δεσπόζει n τοιχογραφία από το
1890 περίπου, που αποκαλύφθηκε ΚΟΜΠΟΛΟΓΑ∆ΙΚΟ
τυχαία πριν 20 χρόνια
Σταϊκοπούλου 1,27520 29841
στους τοίχους του καταστήµατος.
Ο παράδεισος του κοµπολογιού,
Αντικείµενα ιδιαίτερης αισθητικής
µε χάντρες παλιές και πολύτιµες
για εσάς, το σπίτι σας ή
από κεχριµπάρι, κοράλλι, ελεφαντόδοντο
για ξεχωριστά δώρα.
και κόκαλο, αλλά
και καινούργιες
που αστράφτουν
στο φως. To κοµπολόι
ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Λ. ΑµαλΙας21,2752025972
ως έργο τέχνης, για εσάς ή για
Στεγασµένο σε ένα νεοκλασικό
δώρο.
διατηρητέο
κτίριο του 1866,
έχει κλείσει 25 χρόνια λειτουργίας
ΧΥΜΟΙ «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
(από το χειµώνα του 1988)
ΧΡΙΓΓΟ∆ΟΥΛΟΥ»
www. chfamily.gr
και αποτελεί πλέον σταθερή
αξία στο αντικείµενο
και στο
Χυµοί από ελληνικά
φρούτα
δώρο. θα βρείτε σε προσιτές
στυµµένα µέσα σε 24 ώρες από
τιµές αντικείµενα κατοικίας και
τη συγκοµιδή, χωρίς συντηρητικά,
τέχνης, τσάντες και αξεσουάρ
ζάχαρη και χρωστικές, όπως
για µικρούς και µεγάλους,
τα παρασκευάζει
εδώ και δύο
κοσµήµατα σύγχρονων Ελλήνων γενιές π οικογένεια Χριστοδούλου.
σχεδιαστών, είδη γραφείου,
∆οκιµάστε τις νέες σειρές
µανικετόκουµπα
και καπνιστικά
Ρόδι 100%, Μήλο - Ρόδι - Καρότο
είδη, αλλά και πολλές
και Πορτοκάλι - Ρόδι, και τα βιολογικά
πρωτότυπες ιδέες για ένα δώρο
Πορτοκάλι, Πορτοκάλι
γάµου, θα το βρείτε στο ιστορικό Μήλο - Καρότο, αλλά και το εξωτικό
κέντρο της πόλης, ανοιχτά
κοκτέιλ Μήλο - Πορτοκάλι
- Μπανάνα - Μάνγκο - Πάσσιον,
και τις Κυριακές.
από φρούτα που έχουν ωριµάσει
EY ΖΕΙΝ COLLECTOR'S
χωρίς τη χρήση λιπασµάτων
ή φυτοφαρµάκων.
ART GALLERY
Εθνικής Αντιστάσεως 10,
2752047284, www.cag.gr
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΚΑΡΩΝΗ
θα βρείτε εκθέµατα της ευρωπαϊκής,Αγ. Παρασκευή, 2752024968,
αµερικανικής και ασιατικής www.karonis.gr
Ούζο, τσίπουρο και µαστίχα,
τέχνης σε αυτή την πολύ
όλα παρασκευασµένα
εξ αποστάξεως
προσεγµένη και ενηµερωµένη
γκαλερί - µη διστάσετε να ζητήσετε
σε σύγχρονους
χάλκινους
συµβουλές και καθοδήγηση
αποστακτήρες,
από την
για να φτιάξετε από την
ποτοποιία Καρώνη που έχει να
επιδείξει 140 χρόνια ιστορίας.
αρχή τη δική σας συλλογή. Με
πίνακες, έργα σε χαρτί και γλυπτά Επίσης, παράγεται και εκλεκτό
εκχύλισµα βύσσινου (λικέρ βύσσινο),
σηµαντικών
καλλιτεχνών
του χθες και του σήµερα αλλά
µε βύσσινα από την περιοχή
της Αρκαδίας. Εκτός από
και συλλογές από ηορσελάνες,
την Πελοπόννησο, τα προϊόντα
γραµµατόσηµα,χρυσά
και ασηµένια
νοµίσµατα και πολλά
της ποτοποιίας µπορείτε να τα
άλλα συλλεκτικά είδη.
βρείτε και στην Αττική. ·

