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Kαλώς ήρθατε
στο Κτήμα Πόρτο Καρράς
Welcome to 
Domaine Porto Carras

Το Κτήμα Πόρτο Καρράς ετοίμασε για σας 
ένα ταξίδι μύησης στις πλαγιές του όρους  
Μελίτωνα. 
Σε μια πραγματικά απέραντη έκταση 4.750 
στρεμμάτων στη δυτική πλευρά της Σιθωνί-
ας στη Χαλκιδική απλώνεται αμφιθεατρικά 
ο μεγαλύτερος ενιαίος βιολογικός αμπελώ-
νας του πλέον ιστορικού κτήματος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η αμπελουργική και 
οινική ζώνη Π.Ο.Π Πλαγιές Μελίτωνα ανήκει 
αποκλειστικά στο Κτήμα Πόρτο Καρράς. 
Ο υποδειγματικός σχεδιασμός του έγινε 
στις αρχές της δεκαετίας του 1960, από κα-
ταξιωμένους ειδικούς επιστήμονες. Εδώ, ο 
πατέρας της σύγχρονης οινοποίησης, κα-
θηγητής του Πανεπιστημίου του Μπορντό, 
Εμίλ Πεϊνό (Emile Peynaud), καθιέρωσε την 
ιστορική διαδρομή του πρώτου ελληνικού 
Cabernet Sauvignon.
Οι λοφώδεις εκτάσεις της περιοχής δημι-
ουργούν άριστες οικολογικές συνθήκες για 
την καλλιέργεια 27 εκλεκτών ποικιλιών. Από 
το Aσύρτικο, το Aθήρι, τη Mαλαγουζιά, το 
Sauvignon Blanc και το Ροδίτη παράγονται 
οι λευκοί οίνοι. Το Κτήμα Πόρτο Καρράς εί-
ναι διάσημο για την αναβίωση της χαμένης 
γηγενούς ποικιλίας Μαλαγουζιά. Μεταξύ 
των ερυθρών ποικιλιών κυριαρχούν το αρ-
χαίο ελληνικό Λημνιό το οποίο αναφέρεται 
και στα συγγράμματα του Αριστοτέλη και 
θεωρείται η αρχαιότερη ποικιλία του κό-
σμου, το Cabernet Sauvignon, το Cabernet 
Franc, το Merlot και το  Syrah.

Domaine Porto Carras has prepared espe-
cially for you an initiation journey to the 
slopes of Mount Meliton. The largest single 
organic vineyard of the most historic do-
maine in Greece spreads in a truly vast area 
of 4.750 acres on the west side of Sitho-
nia, Halkidiki. It is worth mentioning that 
the vineyard and wine zone, PDO Slopes 
of Meliton, belongs exclusively to Domaine 
Porto Carras.
It was designed in an exemplary manner 
in the late 1960s by distinguished experts. 
Here, the “father” of modern winemaking 
and professor at the University of Bordeaux, 
Emile Peynaud, established the historic 
path of the first Greek Cabernet Sauvignon. 
The hilly areas of the region create excel-
lent ecological conditions for the growing 
of 27 fine varieties. White wine is produced 
from varieties as Assyrtiko, Athiri, Malagou-
zia, Sauvignon Blanc, and Rhoditis. Among 
the red wine varieties, the most dominant 
are the ancient Greek Limnio which refers 
to the writings of Aristotle and is consid-
ered the oldest variety of the world, Caber-
net Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot and 
Syrah. Domaine Porto Carras is famous for 
bringing back to life the once eclipsed va-
riety Malagouzia. Wines bear the title PDO 
Slopes of Meliton and are being vinified 
with the know-how and care of our experi-
enced oenologists, through the facilities of 
the Domaine. You can also taste the spirit 3
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Τα κρασιά φέρουν τον τίτλο Π.Ο.Π. Πλαγιές 
Μελίτωνα και οινοποιούνται με γνώση και 
φροντίδα, από τους έμπειρους οινολόγους, 
μέσα στις εγκαταστάσεις του Κτήματος.
Στο Κτήμα θα απολαύσετε το βιολογικό 
απόσταγμα ΑΝΤΑΜΑ, παραδοσιακής από-
σταξης στεμφύλων από τα σταφύλια των 
αρωματικών ποικιλιών του αμπελώνα μας , 
με γλυκάνισο ή χωρίς.
Με πολύ φροντίδα και μεράκι παράγεται το 
έξτρα παρθένο βιολογικό ελαιόλαδο που 
μπορείτε να προμηθευτείτε μόνο από τα 
σημεία πώλησης του Κτήματος.
Σήμερα ο αμπελώνας αποτελεί υπόδειγ-
μα βιολογικής αμπελοκαλλιέργειας. Από 
το 2000 εκπονείται ένα συνολικό σχέδιο 
ανασυγκρότησης που αφορά το σύνολο 
της παραγωγικής διαδικασίας. Εφαρμόζεται 
σταδιακά πρόγραμμα αναμπέλωσης ενώ 
δυναμική είναι και η επέμβαση στον εκσυγ-
χρονισμό και την ανασυγκρότηση του οινο-
ποιείου.
Ενδεικτικό της ποιοτικής αναβάθμισης που 
επιτεύχθηκε τα τελευταία χρόνια με τη συ-
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ANTAMA, made with a traditional distilla-
tion process from our vineyard’s aromatic 
varieties, with or without anise. The extra 
virgin organic olive oil that you can buy ex-
clusively from the facilities of the Domaine 
is being produced with a lot of care and ex-
pertise.
Today, the vineyard “Slopes of Meliton” is a 
model of organic viticulture. Since 2000, a 
comprehensive reconstruction plan which 
includes the entire production process is 
being prepared. A replanting program is 
applied gradually and at the same time, ef-
forts are being made for the modernization 
and reconstruction of the winery. The do-
maine received more than 150 wine awards 
in renowned international competitions, in-
dicating the quality improvement that has 
been achieved in recent years thanks to the 
continuous work at the Domaine and the 
personal care and involvement of Yliana 
Stengou.
We intend to share our history, legends, 
wine richness, plans, and dreams with you. 

στηματική εργασία που γίνεται στο Κτήμα 
και με την προσωπική φροντίδα και ενασχό-
ληση της Υλιάνας Στέγγου, είναι οι περισσό-
τερες από 150 βραβεύσεις των κρασιών του 
σε διεθνείς καταξιωμένους διαγωνισμούς.
Πρόθεσή μας να μοιραστούμε την ιστορία , 
τους θρύλους, τον οινικό πλούτο, τα σχέδια 
και τα όνειρά μας μαζί σας. 
Να δούμε από κοντά ο ένας τον άλλο, να 
περπατήσουμε στους αμπελώνες, να συνο-
μιλήσουμε με τους τρυγητές, να απολαύ-
σουμε την μοναδική θέα του Κτήματος που 
εναρμονίζεται άψογα με τον ζεστό ήλιο και 
την δροσερή θάλασσα.
Να δοκιμάσουμε κρασιά από φρέσκιες και 
παλαιωμένες σοδειές, να γευτούμε τοπικά 
εδέσματα και να χαλαρώσουμε στην παχιά 
σκιά ενός πεύκου στην κορυφή του Μελίτω-
να, ατενίζοντας τα ιστορικά αμπελοτεμάχια, 
το Αιγαίο και τις Β. Σπόραδες. 
Να σας ξεναγήσουμε στο μοναδικό Château 
του Κτήματος, την περίφημη Βίλα Γαλήνη 
και να απολαύσουμε την ηρεμία που επιβά-
λει η ατμόσφαιρα. 

So, we can look closely at each other, walk 
between the vineyards, talk to harvesters, 
enjoy the unique view of the domaine that 
seamlessly blends in with the warm sun and 
cool sea. So, we can try fine wines from 
fresh and outdated crops, taste local dishes 
and relax in the shade of a pine at the top 
of Mount Meliton, the historic vineyard, Ae-
gean sea and Northern Sporades.
So, we can show you the unique Château 
Domaine, the famous Villa Galini (Serenity), 
and become part of the calmness of the Do-
maine.. So, we can walk slowly in its alleys 
and admire the vastness of the sea from the 
glass walls of the hall, which hosted great 
personalities of the past and the present.
So, we can watch the bottling process and, 
if we are lucky, taste wine that is in aging 
process when we are in the cellar.. So, we 
can rest in the middle of the forest in the 
beautiful tasting hall “Melissanthi” and taste 
selected wines.
So, we can talk about wine while having 
dinner in the Marina of Porto Carras Grand 

UKRAINE

BELARUS

DENMARK

Kyiv
Warsaw

Budapest
ROMANIAAUSTRIA

POLAND

UK

GERMANY
BELGIUM

NETHERLANDS

FRANCE
SWITZERLAND

SPAIN

PORTUGAL
ITALY

SERBIA

HUNGARY
Bucharest

BULGARIA
Sofia

Athens

Thessaloniki

Crete

Zagreb Belgrade
Ljubliana

Vienna

Prague

Berlin

Copenhagen

Bern

Monaco
Marseille

Madrid

Ibiza

Majorca

Paris

ALGERIA
TUNISIA

MOROCCO

LIBYA EGYPT

London

Rome

Instanbul

TURKEY

GREECE

Adriatic Sea

Strait of Gibraltar

Mediterranean Sea Aegean Sea

Halkidiki

CZECH REP.

Crete

Athens

Thessaloniki Halkidiki

N. Moudania

Petralona (CAVE)
Poligiros

Nikiti

Arnea

Ouranoupoli

Parthenonas

Sykia

Ancient Stagira

Mount Olympus
Olynthos

Airport

Thessaloniki

Mount Athos

Sithonia
Kassandra

GREECE
WINE ROAD
TOTAL LENGTH 19.350m
MAXIMUM HEIGHT DIFFERENCE 218m

TΗΕ GRAND ADVENTURE
TOTAL LENGTH 28.750m
MAXIMUM HEIGHT DIFFERENCE 485m

PANORAMA PROMENADE
TOTAL LENGTH 7.250m
MAXIMUM HEIGHT DIFFERENCE 78m

WATER WAY 
TOTAL LENGTH  5.400m
MAXIMUM HEIGHT DIFFERENCE 3m

GOLFER’S VIEW
TOTAL LENGTH 2.900m
MAXIMUM HEIGHT DIFFERENCE 9m

KOMVOS

KALIVES

KAVOS

AKROTIRI

KALLITHEA

AMIGDALIES
FOURNI

NATIONAL ROAD

MOUNTAIN GOLF

PRISTIRIO

THEA

ANTIPIRIKI

TRIETHNES

MELITON PEAK



7
 |

 W
IN

E
 T

O
U

R
IS

M

Villa Galini 



Να περπατήσουμε αργά αργά στους δια-
δρόμους της και να θαυμάσουμε την απερα-
ντοσύνη της θάλασσας από τους γυάλινους 
τοίχους της σάλας, όπου φιλοξενήθηκαν 
σπουδαίες προσωπικότητες του χθες και 
του σήμερα. Να παρακολουθήσουμε την δι-
αδικασία εμφιάλωσης και αν είμαστε τυχε-
ροί να δοκιμάσουμε κρασί που βρίσκεται σε 
διαδικασία παλαίωσης όταν βρεθούμε στο 
κελάρι. Να ξαποστάσουμε στην μέση του 
δάσους στην όμορφη αίθουσα οινογνωσίας 
«Μελισσάνθη» και να δοκιμάσουμε επιλεγ-
μένες ετικέτες. Να κουβεντιάσουμε για το 
κρασί δειπνώντας στην Μαρίνα του Porto 
Carras Grand Resort  και να ξεκουραστείτε 
στα άνετα δωμάτια του Meliton 5* με θέα τι 
άλλο; Τις πλαγιές Μελίτωνα!
Ολοκληρώστε την εμπειρία σας στο Κτή-
μα Πόρτο Καρράς με wine and grapes spa 
treatments στο μεγαλύτερο Κέντρο Θαλασ-
σοθεραπείας και Σπα της Νοτιανατολικής 
Ευρώπης στο Porto Carras Grand Resort.
Αφήστε σώμα και νου στους έμπειρους θε-
ραπευτές και επωφεληθείτε από τα περίφη-
μα καλλυντικά προϊόντα με βάση το κρασί 
και το σταφύλι!
Και αν θέλετε να δοκιμάσετε τις ικανότητες 
σας στο golf ή να προκαλέσετε την τύχη 
σας στο casino, έχουμε φροντίσει και για 
αυτό, εξασφαλίζοντας για σας προνομιακές 
τιμές και δωρεάν είσοδο!
Προσδοκία μας να μοιραστούμε ασύγκριτες 
εμπειρίες και μοναδικά κρασιά.

Resort, and relax in the comfortable rooms 
of Meliton 5* hotel looking over the Meliton 
slopes!
Comlpete your exrerience on Domaine Por-
to Carras with wine and grapes spa treat-
ments in the largest Thalassotherary and 
Spa center on Southeast Europe.
Let body and mind on experienced thera-
pist and take the advantage of  the great 
cosmetics based on wine and grapes!
And, if you wish to test your skills in golfing  
or test your luck in the casino, we have al-
ready took care of it by offering you special 
prices and free entrance! Our expectation is 
to share unparalleled experiences and fine 
wines!

Να περπατήσουμε αργά αργά στους 
διαδρόμους της και να θαυμάσουμε την 
απεραντοσύνη της θάλασσας από τους 
γυάλινους τοίχους της σάλας, 
όπου φιλοξενήθηκαν σπουδαίες 
προσωπικότητες του χθες και του σήμερα.

Tsipouraki Athos Restaurant Astro ΤrattoriaPefko al Fresco
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So, we can walk 
slowly in its alleys and 
admire the vastness 
of the sea from the 
glass walls of the hall, 
which hosted great 
personalities of the 
past and the present.



Standard
Οινοτουριστικά πακέτα
Standard Winetourism 
packages

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ

1) Με λεωφορείo
Γνωριμία με τον μεγαλύτερο ενιαίο βιο-
λογικό αμπελώνα  της Ελλάδας και έναν 
από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη, 
συνολικής έκτασης 4.750 στρεμμάτων, 
του Κτήματος Πόρτο Καρράς.
Ο επισκέπτης έχει την δυνατότητα να 
θαυμάσει από κοντά το μεγαλείο του 
όρους Μελίτωνα και μέσα από δύσβα-
τους δρόμους το εντυπωσιακό μέγεθος 
του Κτήματος.
Στα ομορφότερα σημεία του ιστορικού 
αμπελώνα πραγματοποιούνται στάσεις, 
δίνοντας στον επισκέπτη την δυνατότη-
τα να απολαύσει στην σκιά των δέντρων 
τις απέραντες εκτάσεις του πράσινου 
των αμπελιών και του μπλε του Αιγαίου, 
καθώς η στάση στην κορυφή του όρους 
Μελίτωνα επιτρέπει την θέα ως τις Βό-
ρειες Σποράδες.  

2) Περιπατητική
Όχημα του Κτήματος μεταφέρει τους 
επισκέπτες μέχρι το σημείο εκκίνη-
σης της περιπατητικής διαδρομής. Με 
την βοήθεια του συνοδού η διαδρομή 
εμπλουτίζεται με γνώση για τα βασικά 
στοιχεία που κάνουν τον αμπελώνα του 
Κτήματος να ξεχωρίζει εντός και εκτός 
συνόρων.

TOUR IN THE VINEYARDS

1) By bus
Meet Domaine Porto Carras, the largest sin-
gle organic vineyard in Greece and one of 
the largest in Europe, with a total area of   
4.750 acres. Visitors have the opportunity 
to admire the majesty of Mount Meliton, and 
impressive areas of the Domaine through 
rugged routes.
Stops are made at the most captivating 
parts of the Vineyard, giving visitors the 
opportunity to enjoy the shade of the trees, 
the vast areas of the green vineyards and 
the blue Aegean sea. Also, the stop at the 
top of Mount Meliton allows visitors to en-
joy the view of the Northern Sporades.

2) Hiking
The vehicle of the Domaine takes guests to 
the starting point of the hiking route. The 
route is enriched with the knowledge of an 
escort on the key elements which make the 
Domaine’s vineyard special, nationally as 
well as internationally.
We strive to ensure the visitor apprehends 
the role the Domaine plays in the evolution 
of Greek wine, the importance of its loca-
tion and the historical background which 
surrounds the region. Within walking dis-
tance, there are archaeological sites of ex-
treme importance, and in the wider moun-
tainous area that surrounds the Domaine, 11
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Μέριμνά μας είναι να κατανοήσει ο επισκέ-
πτης τον ρόλο που παίζει στην πορεία του 
ελληνικού κρασιού το Κτήμα, την σπουδαι-
ότητα του σημείου όπου βρίσκεται  και το 
ιστορικό πλαίσιο που περιβάλλει την ευρύ-
τερη περιοχή. 
Σε πολύ κοντινή απόσταση βρίσκονται ση-
μαντικότατοι αρχαιολογικοί χώροι ενώ στην 
ευρύτερη ορεινή περιοχή που εντάσσεται 
το Κτήμα βρίσκεται ο γηραιότερος Ίταμος 
του κόσμου ηλικίας άνω των 2.000 ετών!
Οι ειδικά σχεδιασμένες διαδρομές μπορούν 
να επεκταθούν για τους λάτρεις της φύσης 
ως και 15 χιλιόμετρα! 
Η διαδρομή διασχίζει τους αμπελώνες και 
ο επισκέπτης γίνεται ένα με το υπέροχο 
φυσικό περιβάλλον. Το πυκνό πευκοδά-
σος αγκαλιάζει σχεδόν τον αμπελώνα, ο 
χωματόδρομος οδηγεί στα ομορφότερα 
μονοπάτια της Σιθωνίας και ο θαλασσινός 
αέρας έρχεται να δροσίσει τον περιπατητή 
από τον ζεστό ήλιο.

Οι περιπατητικές διαδρομές
πραγματοποιούνται μόνο πρωινές 
ώρες, είναι συγκεκριμένες και έχουν 
επιπλέον χρέωση.

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΒΙΛΑ ΓΑΛΗΝΗ
(κατόπιν διαθεσιμότητας)

Ξενάγηση στους εξωτερικούς και στους 
εσωτερικούς χώρους της εμβληματικής 
Βίλας. Η μοναδική Βίλα Γαλήνη, σύμβολο 
του Κτήματος Πόρτο Καρράς, ανοίγει τις 
πόρτες της για να σας ταξιδέψει σε μια 
άλλη εποχή.
 Η απαράμιλλη θέα από κάθε γωνιά του 
εσωτερικού χώρου, τα ξεχωριστά δωμά-
τια που μέσα διέμειναν ιστορικές προ-
σωπικότητες, όπως ο διάσημος Ισπανός 
ζωγράφος Salvador Dali, που κατοικούσε 
τα τελευταία χρόνια της ζωής του στην 
Βίλα Γαλήνη. Ήταν λάτρης της Mελισ-
σάνθης και νονός του Blanc de Blancs, 
δύο από τις ιστορικότερες ετικέτες λευ-
κών κρασιών στην Ελλάδα. 

we can find the oldest yew tree (Taxus bac-
cata) in the world, which is older than 2,000 
years old!
Our specially designed routes can be ex-
tended up to 15 kilometers for those who 
love nature! The route crosses the vine-
yards and the visitor becomes one with the 
wonderful natural environment. The dense 
pine forest embraces the vineyard; the road 
leads to the most beautiful trails of Sitho-
nia; and the sea breeze helps the hiker cool 
down from walking under the hot sun.

The hiking routes are only during 
morning hours, are specific, and have 
an extra charge.

TOUR IN VILLA GALINI
(Upon availability)

Tour of the exterior and interior parts of the 
emblematic Villa.
The unique Villa Galini, symbol of Domaine 
Porto Carras, opens its doors to take you 
back to another era.
The incomparable view from every corner of 
the interior and the individual rooms which 
hosted historical personalities, such as the 
famous Spanish painter Salvador Dali, who 
lived in Villa Galini during the last years of 
his life. He was fond Melissanthi and god-
father of Blanc de Blancs, two of the finest 
white wine labels in Greece. Amongst the 
numerous personalities that were hosted in 
the picturesque suites of the beautiful Villa 
Galini are the superb actress and politician 
Melina Mercouri, Konstaninos Karamanlis, 
the folklorist and artist Nikos Gialouris, Ru-
dolf Nureyev and Gina Bachauer. The Cis-
tercian architecture and stories about the 
beautiful château will thrill every visitor.
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Η μοναδική Βίλα 
Γαλήνη, σύμβολο 
του Κτήματος Πόρτο 
Καρράς, ανοίγει τις 
πόρτες της για να 
σας ταξιδέψει σε μια 
άλλη εποχή.

The unique Villa 
Galini, symbol 
of Domaine Porto 
Carras, opens its 
doors to take you 
back to another era.



Η αξεπέραστη ηθοποιός και πολιτικός 
Μελίνα Μερκούρη, ο Κωνστανίνος Κα-
ραμανλής, ο λαογράφος και καλλιτέχνης 
Νίκος Γιαλούρος, ο Rudolf Nureyev,  η 
Τζίνα Μπαχάουερ και πολλοί άλλοι  φι-
λοξενήθηκαν και φιλοξενούνται στα 
γραφικά διαμερίσματα της πανέμορφης 
Βίλας. Η μοναστηριακή αρχιτεκτονική 
και οι ιστορίες γύρω από το πανέμορφο 
château δε θα αφήσουν κανένα ασυγκί-
νητο.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ
Στο κέντρο του Κτήματος, λίγα μέτρα 
μακριά από την Βίλα Γαλήνη βρίσκεται 
το Οινοποιείο. Εκεί καταλήγουν οι καρ-
ποί, ακολουθώντας τους νόμους της βα-
ρύτητας και φροντίζοντας να φτάσουν 
στην διαδικασία επεξεργασίας με την 
λιγότερη δυνατή καταπόνηση. Θα δούμε 
τμήματα της  παραγωγικής διαδικασίας, 
θα επισκεφθούμε το κελάρι όπου ωριμά-
ζουν τα κρασιά για χρόνια και αν είμαστε 
τυχεροί θα δοκιμάσουμε σε αποκλειστι-
κότητα σοδειές που δεν έχουν κυκλοφο-
ρήσει ακόμα.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΜΕΛΙΣΣΑΝΘΗ
Δίπλα ακριβώς από το Οινοποιείο, βρί-
σκεται η πάντα φιλόξενη και δροσερή 
Αίθουσα οινογνωσίας «Μελισσάνθη». 
Φτάνοντας εκεί, έφτασε η ώρα της γνω-
ριμίας με τα κρασιά του Κτήματος.
Όλα είναι έτοιμα για μία συναρπαστική 
γευστική δοκιμή που μπορεί να προσαρ-
μοστεί ανάλογα με τον επισκέπτη.

Προτεινόμενες γευστικές δοκιμές:

•  Γευστική δοκιμή 5 λευκών οίνων,

•  Γευστική δοκιμή 5 ερυθρών οίνων,

•    Γευστική δοκιμή 2 λευκών,  
1 ροζέ και 2 ερυθρών οίνων, 
και 

•  Γευστική δοκιμή παλαιωμένων ερυθρών 
οίνων (πραγματοποιείται από 15 άτομα 
και πάνω).

Όλες οι γευστικές δοκιμές συνοδεύονται 
από κρύο πιάτο τυριών και αλλαντικών.

Στην Αίθουσα Οινογνωσίας «Μελισσάνθη» 
λειτουργεί πωλητήριο από όπου μπορείτε 
να προμηθευτείτε  όλα τα προϊόντα του 
Κτήματος σε πολύ καλές τιμές.

VISIT THE WINERY
The Winery is situated in the center of the 
Domaine, a few meters away from Villa Ga-
lini. Grapes go to winery, following of course 
the laws of gravity and making sure that 
they reach the treatment process at their 
most natural state. We will see sections 
of the production process, visit the cellar 
where the wines mature for years and, if 
we are lucky, we will taste exclusive wines 
which are not available in the market yet...

VISIT THE WINE TASTING ROOM 
MELISSANTHI
Adjacent to the winery, is the always hos-
pitable and fresh tasting hall “Melissanthi”. 
When we arrive there, you will know it is 
time to taste the wines of the Domaine. 
Everything is set for an exciting tasting ex-
perience that can be customized according 
to each visitor.

The proposed tastings are:

•  Tasting of 5 white wines;

•  Tasting of 5 red wines;

•  Tasting 2 white, 
1 rosé and 2 red wines; and

•  Tasting of aged red wines 
(made by more than 15 people).

All tastings are accompanied by a dish of 
cheeses and charcuterie.

In the Wine Tasting Hall “Melissanthi”, 
visitors can find a shop where they can 
buy all the products of the Domaine at 
very good prices.
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Salvador Dali, a 
regular visitor of 
Domaine Porto Carras 
in the late ‘70s and 
early ‘80s, is drinking 
a glass of his favorite 
wine, Blanc de Blancs.

Wine producer - owner of 
Domaine Porto Carras Yliana Stengou.



LUNCH IN THE RESTAURANTS
OF PORTO CARRAS GRAND RESORT
Within walking distance from Domaine Porto 
Carras, you can find the unique tourist com-
plex PORTO CARRAS GRAND RESORT.
Enjoy a special meal on “NEWS CAFE” in 
MELITON 5*, on ASTRO or TSIPOURAKI in 
the lovely scenic  Marina of PORTO CARRAS 
GRAND RESORT.
Each meal is accompanied with a careful se-
lection of wines.
We have selected three different types of 
restaurants to meet every aspect of the 
Greek cuisine and more.
The meal includes an appetizer, main course 
and dessert. Participants are asked to select 
the restaurant and menu they prefer for their 
convenience.

Extra tip: Οn Porto Carras marina you will 
taste the most imaginative wine cocktails! 
Discover the extra  dimensions of wine and 
ask from bartender the secret recipe.

ACCOMMONDATION IN PORTO CARRAS 
MELITON 5*
Accommondation on double standard room, 
golf view in imposing 5 star Hotel Porto Car-
ras Meliton. Breakfast included.
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ΓΕΥΜΑ ΣΤΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 
ΤΟΥ PORTO CARRAS GRAND RESORT
Σε απόσταση αναπνοής από το Κτήμα Πόρ-
το Καρράς βρίσκεται το μοναδικό PORTO 
CARRAS GRAND RESORT.
Απολαύστε ένα ξεχωριστό γεύμα στο NEWS 
CAFÉ εντός του ξενοδοχείου MELITON 5*, 
στο ASTRO ή στο ΤΣΙΠΟΥΡΑΚΙ στην υπέ-
ροχη γραφική Μαρίνα του PORTO CARRAS 
GRAND RESORT.
Το γεύμα περιλαμβάνει ορεκτικό, κυρίως 
πιάτο και επιδόρπιο.
Για το κάθε γεύμα έχει γίνει προσεκτική επι-
λογή των κρασιών που θα το συνοδεύσουν.
Επιλέξαμε τρεις διαφορετικούς τύπους εστι-
ατορίων ώστε να καλύψουμε κάθε πτυχή της 
ελληνικής κουζίνας και όχι μόνο.

Οι συμμετέχοντες καλούνται να δηλώ-
σουν το εστιατόριο και το μενού που 
προτιμούν για την καλύτερη εξυπηρέ-
τησή τους.

Extra tip: Στην marina του Porto Carras 
θα δοκιμάσετε τα πιο ευφάνταστα wine 
cocktails! Ανακαλύψτε την επιπλέον διά-
σταση του κρασιού και ζητήστε από τον 
bartender την μυστική συνταγή.

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ PORTO CARRAS 
MELITON 5*
Η διαμονή αφορά δίκλινο δωμάτιο, με θέα 
golf, στο επιβλητικό ξενοδοχείο 5 αστέ-
ρων Porto Carras Meliton.  Περιλαμβάνεται 
πρωινό.

Golf & Country Club Café



Ανάμεσα στα πλεονεκτήματα του Κτήματος 
Πόρτο Καρράς είναι ότι αποτελεί κομμάτι  
του Ξενοδοχειακού συγκροτήματος PORTO 
CARRAS GRAND RESORT.  Απογειώστε  την 
οινική σας εμπειρία με τις ανέσεις και τις 
δραστηριότητες που δύναται να σας προ-
σφέρει το συγκρότημα:
• Thalassotherapy & Spa 
• Casino Porto Carras
• Golf
• Tennis
• Ιππασία
• Scuba Diving
• Εκδρομές με ιδιόκτητο σκάφος
• Διαμονή σε σουίτες
• Διαμονή στην Βίλα Γαλήνη
Zητήστε να σας σχεδιάσουμε το καλύτερο 
πακέτο που θα δώσει πρόσθετη αξία στο οι-
νικό σας ταξίδι!

Among the advantages of Domaine Porto 
Carras is that it is a “part” of the hotel complex 
PORTO CARRAS GRAND RESORT. Boost 
your wine experience with the amenities and 
activities offered by the complex.
• Thalassotherapy & Spa
• Casino Porto Carras
• Golf
• Tennis
• Horse Riding
• Scuba Diving
• Excursions with private boat
• Accommodation in suites
• Accommodation in Villa Galini
And ask us to create the best package for 
you which will give more value to your wine 
experience!

Εμπλουτίστε
την Οινική σας εμπειρία
Enrich your Wine 
Experience

Wine spa Porto Carras Meliton 5*



Οινοποιείο
Νέος Μαρμαράς,
63081, 
Σιθωνία-Χαλκιδική
T: 0030-23750-77000
F: 0030-23750-71184
wines@portocarras.com

Winery
Neos Marmaras,
63081, 
Sithonia-Chalkidiki
Greece
T: 0030-23750-77000
F: 0030-23750-71184
winetourism@portocarras.com 

Γραφεία Αθήνας
Σολωμού 20,
17456, 
Άλιμος Αττικής
T: 0030-210-9977000
F: 0030-210-9949457
wines@portocarras.com

Offices in Athens
20 str. Solomou,
17456, 
Alimos Attica
Greece
T: 0030-210-9977000
F: 0030-210-9949457
winetourism@portocarras.com 

Γραφεία Θεσσαλονίκης
Προφ. Ηλία 19,
55535, 
Πυλαία Θεσσαλονίκης
T: 0030-2310-253758
F: 0030-2310-253763
wines@portocarras.com

Office in Salonica
19 str, Prophet Elias,
55535, 
Pilea Thessaloniki
Greece
T: 0030-2310-253758
F: 0030-2310-253763
winetourism@portocarras.com 

www.portocarraswines.gr
www.portocarras.com

DomainePortoCarras @PortoCarrasWine domaineportocarras


