
 
 

 
        

Astypalea in Passion 

#astypassion  

28 Απριλίου  – 1η  Μαίου  
Η ανοιξιάτικη Αστυπάλαια αποκαλύπτεται σε ένα 

μοναδικό τριήμερο εμπειριών την Πρωτομαγιά 

Άνθρωποι της Αστυπάλαιας, μαζί με εκλεκτούς καλεσμένους 

γαστρονόμους, προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες και προσκαλούν 

επισκέπτες στο νησί για μία διαφορετική πρωτομαγιά με αστυπαλίτικη 

γεύση, αναδεικνύοντας το πάθος που μπορεί να εμπνεύσει το νησί όλο το 

χρόνο. 

Η Αστυπάλαια μπορεί να εμπνεύσει πάθος! 

Αυτό το γνωρίζουν οι επισκέπτες του καλοκαιριού, που συχνά γίνονται φανατικοί φίλοι 

του νησιού, από όλο τον κόσμο και που το καλοκαίρι, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο οι 

επισκέπτες με αεροπλάνο ή με το πλοίο, έρχονται και γεμίζουν το νησί. Για τους 

κατοίκους και τους επαγγελματίες του νησιού, όμως, η πρόκληση είναι να έρθουν 

επισκέπτες και άλλες εποχές και ιδίως την άνοιξη! 

Έτσι, γεννήθηκε μία δημιουργική σύμπραξη επαγγελματιών που οργανώνει μία 

εμπειρία «Asty palea in Passion» # as typass ionγια αυτή την Πρωτομαγιά, το 

τετραήμερο 28 Απριλίου έως 1η Μαίου. 

Επαγγελματίες της Αστυπάλαιας προσφέρουν μία εμπειρία «Astypalea in  

Passion»  #astypassion  στους επισκέπτες για 4 ημέρες από τις 28 Απριλίου 

(Σάββατο) έως την 1η Μαίου (Τρίτη), μέσα από οργανωμένες εμπειρίες 

γεύσης, φύσης και πολιτισμού που αναδεικνύουν τις σύγχρονες τουριστικές 

παροχές του Νησιού αλλά και τη φιλοξενία των κατοίκων.  

https://www.facebook.com/Astypassion/


  
 

         

Παράλληλα, ο ξεχωριστός Αλέξανδρος Παπανδρέου και η Madame Ginger θα 

βρεθούν στο νησί και προσφέρουν σε συνεργασία με τα τοπικά εστιατόρια 

γαστρονομικές προτάσεις εμπνευσμένες από το νησί! 

Πολύτιμοι χορηγοί για την υποστήριξη της εμπειρίας είναι το art boutique ξενοδοχείο 

Kallichoron Art Boutique Hotel και η Blue Star Ferries ενώ τη δράση ενεργοποίησε και 

στηρίζει η κοινωφελής εταιρεία ΑΕΛΙΑ (*πρωτοβουλία «το Νησί μου 12 Μήνες») 

 

Με …πάθος για την Αστυπάλαια οργανώνονται ξεχωριστές εμπειρίες για να 

αποκαλύψουν στο κοινό την Αστυπάλαια της άνοιξης με το όραμα να αναδείξουν ότι 

η Αστυπάλαια μπορεί να γίνει προορισμός για περισσότερους μήνες το χρόνο. 

 

Ναι, η Αστυπάλαια μπορεί να εμπνεύσει πάθος:  

 Με το ξεχωριστό της φυσικό τοπίο με τα άγρια μονοπάτια, τη δύναμη του βράχου 

που προδιαθέτει για έντονες διαδρομές στη φύση και το απέραντο της θάλασσας 

να απλώνεται. 

 Με τις ιδιαίτερες γεύσεις των τοπικών συνταγών διανθισμένες με τα ιδιαίτερα 

προιόντα της αστυπαλίτικης φύσης όπως το σαφράν. 

 Με τον οικισμό του κάστρου και τα μοναδικά μονόχωρα σπίτια με ξεχωριστή 

αρχιτεκτονική αξία καθώς αποτυπώνουν με μοναδικό τρόπο την ενσωμάτωση της 

λιτότητας και της οικονομίας στον τρόπο ζωής. 

 Με αρχαιολογικά στοιχεία που διατηρούν ακόμα ανοιχτά στην έρευνα τα 

αρχαιολογικά τους μυστήρια. 

Η Αστυπάλαια μπορεί όμως να εμπνεύσει πάθος και γιατί σε όλο αυτό το ιδίαιτερο 

περιβάλλον προσφέρονται ποιοτικές υπηρεσίες φιλοξενίας, γεύσης και αναψυχής που 

δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτε από εμπειρίες που ένας απαιτητικός επισκέπτης θα 

αναζητήσει σε άλλα θέρετρα σε περιόδους αιχμής.  

 

Για τη συμμετοχή στην «Astypalea  in Passion» #Astypassion η Blue Star 

Ferries προσφέρει έκπτωση 50% σε όσους ενδιαφέρονται να ταξιδέψουν στην 

Αστυπάλαια με αναχώρηση στις 26 ή στις 28 Απριλίου και επιστροφή 1η ή 3η 

Μαίου). Για την κράτηση των εκπτωτικών εισιτηρίων και για άλλες πληροφορίες 

επικοινωνήστε με την ΑΕΛΙΑ στο orfanou@aelialab.gr και στο sofia@aelialab.gr ή με 

μήνυμα στις σελίδες Facebook Aelialab (www.facebook.com/aelialab)  και 

Αστυπάλαια_in_Passion www.facebook.com/astypassion ή fb.me/Astypassion  
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