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ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗ

ΒάμοsΑ.Ε.
Πετοηορικέε

περίπέτειεs στο
επιβλπτικό φαράγγι

του Δίκταμου, γλυκέs
βραδιέs με ρακή και

σφακιανέs πίτεs κάτω
από τον πελώριο

πλάτανο στη «Στέρνα
του Μπλουμοσήφη))
και πάνω από όλα, η

απόλυτη αίσθηση
ισορροπίαs και

κρητικήε φιλοξενίαs.
Υπέροχοι ηετρόκτιστοι
ξενώνεs σε αρχοντικά

αναπαλαιωμένα με
φροντίδα, απόλυτη
γαλήνη και ησυχία

στον Βάμο, στην καρδιά
του Αποκόρωνα.

Τονιώθεε στον αέρα. MnoIvovtos στον Βό-
μο καταλαβαίνεls αμέσωs όιι κάτι ξεχωρι-
στό γίνεται στο χωριό αυτό, κότι που ξε-
φεύγει απόmv τουριοσκή σύμβασπ και mv
απλπ διομονό σε έναν πανέμορφο τόπο.
Είναι π πραγματοποίπσπ του ονείρου tnS
ελευθερίαs και tnS χαλαρπs, φιλlκπs διό-
θεοοε, όπωs το φαντόστπκε και το εωντό-
νεψε μια παρέα που συνεχίΖει τπν πορεία
tnSπόνωαπό δώδεκα χρόνια, αλλόΖονταs
τπ μορφό tnS πρωτεύουσαs του Αποκό-
ρωνα.
Αρκονυκά tnSπαλιόs γειτονιόs του Βόμου
που κουβαλόνε αιώνεs ισιοριοε, αναπα-
λαιώθπκαν με μερόκι και τπν πείρα των
ντόπιων κτισιόδων. Τον τόνο δίνει ππέτρα
και το ξύλο του κυπαρισσιού, αλλό και τα
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παραδοσιακό έπιπλα και τα ιεόκιο που
στολίΖουν το εσωτερικό τοιε. Άλλα με κο-
ταπρόσινουs KnnOUSμε λουλούδια και χα-
μπλό ελαιόδεντρα και όλλα με πισίνεs,
προσφέρουν απόλυτπ πρεμία, εντυπωσια-
κπ θέα στα Λευκό Όρπ και τous απαλούs
λόφουs του Αποκόρωνα και όλεs tlSσύγ-
κρονεε ονέσειε. Κόθε ανόγκπ και επιθυμία
σου οντιμετωηίεετοι όμεσα με εεσιό και
πρόθυμο τρόπο από τπν Έλενα και τπν
Εύπ, στο γραφείο τουρισμού που είναι α-
νοιχτό από το πρωί μέχρι το βρόδυ.
Μοθήμσιο ηαροδοοιοκήε κρητικήε μονε»
PIKIiSαπό τπ σπουδαία Κρπτικπ μαγείρισ-
σα και συγγραφέα βιβλίων ιοηικήε μαγεl-
ρικήε. τπν κυρία Κούλα, σε μαθαίνουν τα
μυστικό tnS καλύτερπs KOUZivoStnSΕλλό-

δαs, μυώνταs σε στα αυθεντικό υλικό ms
χανιώτικπs κατσαρόλαs, από το ελαιόλα·
δα μέχρι τπ μοεόθρο και τα μυρωδικό βό-
τανα του βουνού, σε ένσν πανέμορφο χώ-
ρο παλαιού ελαιοτριβείου.
Εκδρομέε αεεοηορίοε σε παίρνουν στπν
καρδιό tnSχανιώτικπsφύσπs, στο κοτόφο-
το φορόγν: του Δίκταμου και σε μια οερ-
πλόνπσπ στπν ενδοχώρα του Ααοκόρω-
να, με εσιοκέφεε μέσα από μονοπόιια στα
χωριό Ντουλιανό και Γαβαλοχώρl.
Τα μεοημέρισ και τα βράδια, κάτω απότον
τερόσιιο πλότανο που οκεαοεει τπνιοβέρ-
να "Η Στέρνα του Μπλουμοσπφπ», ξεκι·
νόνε με πεντανόστιμουs μΕZέδΕS-τριφιά
κουκιά, απόκια και μυρωδόιπ στόκο πό·
νω από tlSφρεσκοτηνονισμένεε σοτότε-



ουναίεουν με κατσικάκι στον ξυλάφουρ-
νο, τοιγοριοοτό χοιρινό και αρνάκι με στα-
μναγκάθι κοι καταλι'1γουν σε γλέντια με ρε-
μπέτικα μοουεούκιο και μπαγλαμάδεs,
που παίΖουν εωντονο μέχρι να τελειώσει π
ροκή, Ο Σπύροs κάνει άλαυs να νιώσαυν
μια παρέα και στα rtROS κονονίεει και το
κέρααμα: γιαουρτάκι με σπιτικό γλυκά του
κουταλιού, οεργομόντο και κυδώνι.
Όποιοs, βέβαια, ενδιαφέρεται να συνεχίσει
ονοφορίεει οροε το «Λιακωτό», το καφέ-
βεράντα που βλέπει αροε το λοφάκια που
ωωφοριεουν κατά τπ θάλασσα. Το γενι-
κό πρόσταγμα εδώ έχει πΌλγα, που μπο-
ρείνο σσε προσφέρει μια ι'1ρεμπ βραδιά με
ΧαΤΖιδάκι και Reflections αλλά και live
βρσδιέε κλασικού ροκ που ουνεκίεουν ws

το ξπμερώματο.
Παντού π προσωπικι'1 φροντίδσ κσι π οι-
σθπσπ ότι tXEIS να κάνειs με ανθρώπουs
που νοιόεοντοι για τous φιλαξενούμενούs
τουε. τous καλούν να μπουν στον παρέα
τous και να νιώσουν σαν να ννωριεοντο:
χρόνια.
Όπωs στο παντοπωλείο των παραδοσια-
κών προϊόντων tnS Βάμοs Α.Ε., «Το Μυ-
ροβόλον». Ή μάλλον «Το Μυροβάλον»
τns fIέRRas, παυ θα οοε καλωσορίσει με έ-
να απέραντο χαμόγελο, θσ σοε πλπροφο-
ρι'1σει που θα βρείτε το καλύτερο σουβλά-
κι στον Αποκόρωνα, nwS θα μετοφέρετε τπ
γνι'1σια κονιώτικο γραβιέρα, που μοεεόετοι
π μυρωδότπ ορεινό δόφνπ tnS nEpIoxns
και φυσικό θα οοε κεράσει και μια -Ισωε

και όλλπ μια-ρακι'1.
Στον Βόμο θα έρθετε για τπ γοπτεία tnS φύ-
onS του Αποκόρωνα και τον εξαιρετικό
συνδυασμό των πανέμορφων κατσλυμά-
των και των πολλών αγροτουριστικών
δροσωριοτότων. θα ξανάρθετε γιατί θα έ-
χετε κάνει καινούργιουs φίλουs.

INFO
Διεύθυνσπ: Βάμοs.
Αποκόρωναs Χανίων
Τπλ.: 28250-23251
Fax:28250-23100
Emilil vamosae@otenet.gr
www.vamossa.gr
Τιμέs: από ε 65 για 2 άτομα
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