
TRY SOMETHING 
     NEW THIS YEAR

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Πάσχα στην Αστυπάλαια 
Πασχαλινή απόδραση στην γραφική Αστυπάλαια με φόντο το 
απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου και τις νησιώτικες παραδόσεις. Οι 
μυρωδιές από την τοπική αλισφακιά, το ανθισμένο φασκόμηλο 
και τα σχίνα είναι μεθυστικές, ενώ θα έχετε την ευκαιρία να 
γνωρίσετε την πλούσια γαστρονομική κουλτούρα του νησιού. 

ΙΟΥΝΙΟΣ
Yoga Retreat with Lady Papaya
Χαρίστε στον εαυτό σας ηρεμία και χαλάρωση με φόντο το 
απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Με την βοήθεια τεχνικών της 
γιόγκα θα εμβαθύνουμε στην επαφή με τις θετικές ποιότητες του 
εαυτού μας. Θα εξασκηθούμε σε βασικές ασκήσεις αναπνοής 
και θα μάθουμε πώς μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε για τη 
διαχείριση του άγχους και για αύξηση της ενέργειας στην 
καθημερινότητά μας. Το πρόγραμμά μας θα περιλαμβάνει   ακόμη 
διαλογισμό, γιόγκα σε ζευγάρια, σεμινάριο thai massage και 
χορτοφαγικές ή vegan επιλογές φαγητού. 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
2ο Φεστιβάλ Astypalea in Passion
Ελάτε να γνωρίσουμε τις ομορφιές της «πεταλούδας του 
Αιγαίου» σε ένα μοναδικό τριήμερο εμπειριών στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας “Το Νησί μου 12 Μήνες” που υλοποιείται με την 
βοήθεια της ΑΕΛΙΑ. Μία απόδραση με ξεχωριστές εμπειρίες  
στη φύση, τις γεύσεις, τον πολιτισμό, τις σύγχρονες τουριστικές 
παροχές του Νησιού, αναδεικνύοντας ότι ναι, η Αστυπάλαια 
μπορεί να γεννήσει πάθος!

#AstyPassion

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Wellness Retreat
Προσφέρετε απλόχερα στον εαυτό σας την φροντίδα 
που χρειάζεται σε ένα τετραήμερο απόλυτης χαλάρωσης, 
αναζωογόνησης και αποτοξίνωσης. Απομακρύνετε την 
ένταση από το σώμα σας μέσα από δραστηριότητες 
χαλάρωσης του νου και ευχαρίστησης της ψυχής, αφήστε 
τους ήχους της θάλασσας να σας γαληνέψουν. Ζήστε 
την ελληνική συνταγή της ευεξίας και  την αλήθεια του 
ρητού των αρχαίων Ελλήνων “Νους υγιής εν σώματι υγιεί”.

Στο Kallichoron Art Boutique Hotel διοργανώνουμε 
θεματικές δραστηριότητες και πολιτιστικά 
δρώμενα με σκοπό την γνωριμία των ταξιδιωτών με 
την αστυπαλίτικη φύση, την πλούσια παράδοση του 
νησιού και την τοπική γαστρονομία. Διάθεση για 
εκδρομή να υπάρχει και αφορμές πάντα βρίσκονται! 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί 
μας και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

EXPERIENCE
LIVE THE ASTYPALEA
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