
Ερωτολίστα 2013
Ιδιαίτεροι ξενώνες.

Σέρρες: 
Χαμάμ και Ξενοδοχείο στο Άγκιστρο των Σερρών. http://www.hamamagistro.gr/ ή Οικία του 

Κωστή http://www.oikiesagistro.gr/
Φανή Κεραμίδου.

Παλαιός Αθανάσιος: 
http://wwhttp://www.leventisartsuites.gr/ ...Με σπουδαίο Μουσείο Φωτογραφικών Μηχανών!

Έλενα Αγγελίδου.

Κερκίνη: 
αχ πόσο όμορφα είναι σε αυτόν τον ξενώνα!! πόσο όμορφη η κερκίνη, λουτρό στα άγκιστρο ή 
στο σιδηρόκαστρο (και πριβέ ρομαντικά με κεράκια), βόλτα στο δάσος στα άνω πορόια, βόλτα 

στην κερκίνη...http://viglatorashotel.com/
Ιωάννα Σεραφειμίδου

Πήλιο:Πήλιο: 
Προτείνω την περιοχή Πινακάτες στο Πήλιο και παραδοσιακούς ξενώνες όπως το Αρχοντικό 
Σακαλή. Τζάκι, πέτρα, θάλασσα, βουνό, αγάπη. Τι άλλο θες; http://www.sakalihotel.gr/

Μαριάνα Πατεράκη

Παλαιός Παντελεήμονας Πιερίας: 
Ξενώνας Κυράνη. http://www.kyrani.gr/

Εύη Βαγιάνου



Ερωτολίστα 2013
Ατμοσφαιρικά Bar

Καβάλα: 
Bistrot «Η Μυρσίνη ερωτεύτηκε τον φούρνο» Σούπερ μέρος για ωραία κρασιά, τυριά και 

χαμηλό φωτισμό. Check it out: Όταν η Μυρσίνη ερωτεύτηκε τον φούρνο.
Αθηνά Ιωαννίδου
Καβάλα: 

VVa Bene, χαμηλός φωτισμός,πιάνο,κρασί...magnifique 
Νένση Βιγκάνη

Αθήνα: 
προτείνω το αγαπημένο μου Piu Verde,στου Παπάγου!!! 
https://www.facebook.com/PiuVerdePapagou?fref=ts

Νένση Βιγκάνη

Θεσσαλονίκη: 
Aldebaran σAldebaran στο Μέγαρο, αλλά ψιλοτσιμπημένο στις τιμές,

Πωλίνα Καραμπασιάδου

Θεσσαλονίκη: 
Fox Trot στοά Κολόμβου, για ποτό

Πωλίνα Καραμπασιάδου

Θεσσαλονίκη: 
Φαγητό σΦαγητό στο "Γράδα Nuevo" και μετά διαμονή στο ξενοδοχείο Ανδρομέδα (όπου στεγάζονται) , 
Καλαποθάκη με Κομνηνών γωνία. Το φαγητό είναι super και με € 25 περίπου το άτομο τρως 

σκας και παίρνεις και μπουκάλι κρασί, 
http://www.greekeat.gr/restaurant.php?RestID=496&pstab=1&ClickButton=homepage

Πωλίνα Καραμπασιάδου

Παλαιός Παντελεήμονας Πιερίας: 
κκαι το παλιό καφενείο “Τα γλυκά της Φωφώς̈ 

http://www.facebook.com/pages/ΤΑ-ΓΛΥΚΑ-ΤΗΣ-ΦΩΦΩΣ-ΤΟ-ΠΑΛΙΟ-ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΠΑΛΑΙΟΣ-Π
ΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ/347747101048

Εύη Βαγιάνου

Ξάνθη: 
Ψωμί και Σοκολάτα καφέ μπαρ. Ζεστό και ρομαντικό. http://alternatrips.gr/enjoy-a-warm-

chocolate-at-bread-and-chocolate-cafe-bar-old-town-xanthi/
Alternatrips

Θάσος: 
Το καφέ-μπαρ Street στα Λιμενάρια 

http://alternatrips.gr/a-night-out-at-street-cafe-limenaria-thassos/
Alternatrips

http://www.facebook.com/pages/%CE%A4%CE%91-%CE%93%CE%9B%CE%A5%CE%9A%CE%91-%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%A6%CE%A9%CE%A6%CE%A9%CE%A3-%CE%A4%CE%9F-%CE%A0%CE%91%CE%9B%CE%99%CE%9F-%CE%9A%CE%91%CE%A6%CE%95%CE%9D%CE%95%CE%99%CE%9F-%CE%A0%CE%91%CE%9B%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%A3-%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%9D%CE%91%CE%A3/347747101048


Εναλλακτικές προτάσεις.

Πιερία: 
Για εκδρομή φάση, ανεπιφύλαχτα Λουτρά Πόζαρ

Πωλίνα Καραμπασιάδου

Καβάλα: 
τα βράχια κάτω από την παναγία...ολ ταιμ κλάσικ 

Εύη ΠαΕύη Παπαβέργου

Θεσσαλονίκη: 
ακόμη καλύτερα βόλτα στα Κάστρα και μετά για μπύρες στο παγκάκι ή αν έχει πολύ κρύο για 

ποτό στο "Κάστρο" στην ταράτσα είναι κλειστή που είναι πιάνο bar
Πωλίνα Καραμπασιάδου

Θεσσαλονίκη:
Δείτε και τα χαμαμ_πολύ ρομάντσο!! http://www.polis-hammam.gr/

Ιωάννα ΣεραφειμίδουΙωάννα Σεραφειμίδου

Παντού: 
σαν το σπίτι δεν έχει ... φτιάχνοντας πάντα το κατάλληλο σκηνικό!

Πωλίνα Καραμπασιάδου
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