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Στο Art Space, στην Έξω Γωνιά, ένα παλιό οινοποιείο του 1861, εκτίθενται αντιπροσωπευτικά έργα σύγχρονης ζωγραφικής
και γλυπτικής, προσφέροντας στους επισκέπτες την δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τη σύγχρονη Ελληνική τέχνη και
την πορεία της εικαστικής έκφρασης στην Ελλάδα.

Φωτογραφία της εβδομάδας

» 01/05/2009
Ανοίγει τ ο Μέγαρο Γκύζ η

» 26/05/2009
Εκδρομή Προ Συμποσίου
IAVS 2009

Το παλιό αποστακτήριο
Στο παλιό ρακιδιό σώζεται ακέραιο το αποστακτήριο και οι φούρνοι του παλιού υποστατικού. Υ πάρχουν, επίσης, οι μόνες
σωζόμενες εγκαταστάσεις της προβιομηχανικής επεξεργασίας του ντοματοπολτού, όπως ακριβώς ήταν ενάμιση αιώνα πριν.

» 29/05/2009
Εαρινές Ημέρες
Ρευματ ολογίας 2009
Νέα

Τουριστικής Ανάπτυξης
Σαντορίνη: Νο1 Προορισμός
για Κρουαζιέρες
Η Σαντορίνη στην πρώτη
10άδα του Travel & Leisure
Η Σαντορίνη υποψήφ ια για ένα
εκ των 7 θαυμάτων της Φύσης
Α ύξηση 2,6% της τουριστικής
ανάπτυξης στην Ελλ άδα
Έ ναρξη Προγράμματος
Ανακύκλωσης
Ημερολόγιιο Τοίχου 2009 της
Unicef

Το παλιό οινοποιείο
Στις κάναβες του παλιού οινοποιείου του 1861 φιλοξενούνται τα έργα τέχνης. Η αρχιτεκτονική των χώρων αποτελεί, επίσης,
από μόνη της ένα έργο τέχνης. Ο επισκέπτης μπορεί να δει τα πατητήρια των σταφυλιών, το κάθε ένα για διαφορετικό
είδος κρασιού, τα ληνά του μούστου και το παλιό μάγγανο.
Καθημερινά ανοιχτό από 11π.μ. μέχρι το ηλιοβασίλεμα
Art Space:
Έξω Γωνιά, 84700 Σαντορίνη, Ελλάδα
Αντώνης Αργυρός
τηλ: +(30) 22860 32774
+(30) 6932 899 509
fax: +(30) 22860 32774
email: info@artspace-santorini.com
Website: www.artspace-santorini.com

Βότσαλο εντοπίστηκε στον
Άρη. Και το όνομα αυτού,

Σημαντικά Νέα
Χω ρίς τέλη χρήσης τα
περιφερειακά
αεροδρόμια
Περισσότερα >>
Διακρίσεις για τη
Σαντορίνη στο Forbes
Traveler
Περισσότερα >>
Διεθνείς διακρίσεις για
τα κρασιά της
Σαντορίνης
Περισσότερα >>
Εντοπίστηκε μέσω
Google η Ατλαντίδα;
Όχι!
Περισσότερα >>
Σύμφω νο για μείω ση
τω ν εκπομπώ ν CO2
Περισσότερα >>

Όνομα Χρήστη

Νέα Γραμμή της
easyJet: Gatwich Σαντορίνη
Περισσότερα >>

Κωδικός

Η Σαντορίνη στην
πρώ τη 10άδα του
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