
Visit to the Winery “Ktima Gerovassiliou” 
Tuesday 8th September 2015 

 
Meeting place: In front of the University’s Post Office.  

Meeting time: 11.45 a.m. 

 

We will visit the Winery “Ktima Gerovassiliou”, which is located at the village 

Epanomi, 25 klm southwest of Thessaloniki at the beginning of Halkidiki peninsula. 

Here we will have a guided tour to the vineyard of 450 acres. In the vineyard we may 

see being cultivated many Greek varieties such as Assyrtiko, Malagousia, Limnio etc 

and French varieties such as Chardonnay, Sauvignon Blanc, Syrah, Merlot etc.  

In the Winery we will see the “Production Area”, the “Bottling Area”, the 

“Basement Area” dedicated to maturation and ageing of the wines. Next to the wine 

cellars is located the Wine Museum. Here we will admire a unique series of 28 rare 

handmade wine-presses, collection of wine bottles, old items and tools of the 

viticulturist and farmer and the most significant part of the museum, which is the 

unique corkscrew collection in Greece and numbers 1500 pieces, some of which are 

very rare, dating back to the 18th century.  

Finally, before we leave, we will have the opportunity to taste some of the 

Domaine's wines in the winery's wine-tasting rooms. Many of these wines have been 

awarded in international wine competitions.  

Early in the afternoon return to Thessaloniki.  

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Επίσκεψη στο Οινοποιείο “Κτήμα Γεροβασιλείου” 
Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015 

 

Τόπος αναχώρησης: Μπροστά από το Ταχυδρομείο του Α.Π.Θ. 

Ώρα αναχώρησης: 11.45 π.μ.  

 

Θα επισκεφτούμε το οινοποιείο «Κτήμα Γεροβασιλείου» που  βρίσκεται στην 

Επανομή, ένα προάστιο 25 km νοτιοδυτικά της Θεσσαλονίκης, στις απαρχές της 

χερσονήσου της Χαλκιδικής. Πρόκειται να ξεναγηθούμε στον αμπελώνα, που 

εκτείνεται σε 450 εκτάρια, όπου θα δούμε να καλλιεργούνται διάφορες ελληνικές 

ποικιλίες κρασιού όπως τα Ασύρτικο, Μαλαγουζιά, Λημνιό κ.α καθώς και πολλές 

γαλλικές ποικιλίες όπως τα Chardonnay, Sauvignon Blanc, Syrah, Merlot κ.α. 

Στο οινοποιείο θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε τους χώρους 

παραγωγής, εμφιάλωσης, παλαίωσης και να ξεναγηθούμε στο Μουσείο Οίνου.  Εκεί 

θα θαυμάσουμε τη συλλογή χειροποίητων εργαλείων αμπελουργίας, οινοποίησης, 

βαρελοποιίας και εμφιάλωσης καθώς και τη συλλογή ανοιχτηριών, μπουκαλιών και 

αγγείων. Ιδιαίτερα η συλλογή των ανοιχτηριών αριθμεί περισσότερα από 1500 

κομμάτια, πολλά απ’ αυτά από τον 18ο αιώνα, και κατατάσσει τον ιδρυτή του 

οινοποιείου, κ. Γεροβασιλείου, σ' έναν από τους μεγαλύτερους συλλέκτες 

ανοιχτηριών στον κόσμο.  

Τέλος, πριν από την αναχώρησή μας, θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε 

ορισμένες από τις ποικιλίες κρασιών του «Κτήματος Γεροβασιλείου», πολλές από 

αυτές βραβευμένες, στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους δοκιμής κρασιού.  

Νωρίς το απόγευμα επιστροφή στη Θεσσαλονίκη. 

 

 

   


