Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Ден на пристигане

Ден на овчаря

Ден на рибаря

Трансфер от летището в
Атина

06:00
Отпътуване
Закуска по пътя

06:00
Отпътуване
Закуска по пътя

Ден на пчеларя ИЛИ Ден на
маслината
*2 опции в зависимост от
месеца

Започнете от обора да
бъдете овчар за един ден.
Заведете козите до
планината, докато
наблюдавате и научавате за
местните гъби, билки и
дървета

Натрупайте опит с риболов
от дървен традиционен
кайк, плувайте в кристални
води и посетете красотите
на острова

Пристигане в село Ровис остров Евбея
Ориентация в района и
пълната програма
20:00
Вечеря

08:00 - 09:00
Отпътуване
Закуска по пътя

14:30 - 18:00
Уроци на стан

09:30
Събирайте маслини от
маслинови дървета и
научете за цялата
производствена линия - как
да получите окончателната
форма на зехтин.
Или участвайте в уроци по
пчеларство.
*И в двата случая ще
получите основната
информация за другата
липсваща част.

17:50
Връщане в къмпинг "Rovies"

18:00
Вечеря

12:00
Обяд

18:00
Вечеря

19:00 - 21:00
Уроци на стан

13:30 - 18:00
Уроци по традиционни
гръцки танци

Свободно време

21:30
Вечерен риболов с малка
лодка

18:00
Вечеря

01:00
Връщане в къмпинг "Rovies"

19:00 - 21:00
Уроци по традиционни
гръцки танци

12:00
Традиционно барбекю с
гръцки вкусове. Върнете
козите в обора, издоете ги и
с това мляко направете свое
сирене

12:00
Барбекю с риба в близост
до морето
14:00
Връщане в къмпинг "Rovies"

Петък

Събота

Неделя

Понеделник

Ден на виното и историята

08:00 - 09:00
Закуска

08:00 - 09:00
Закуска

Отпътуване

09:00
Нарежете дървесина от
дървета и храсти и научете
как да станете въглищар.

09:00
Обиколка в северната част
на остров Евбея

08:00 - 09:00
Отпътуване
Закуска по пътя
09:00
Събирайте грозде и
започнете да го
превръщате във вино (това
може да се случи само през
септември) или посетете
винарна, за да знаете
всичко за това
производство.
Посетете Музея на гръцката
култура / Посетете
традиционната маслена
мелница (в зависимост от
времето, останало от
по-горе споменатите
дейности)
12:00
Обяд в къмпинг "Rovies"
13:00
Уроци по готварство
(Научете се да готвите
традиционни гръцки ястия)

12:00
Обяд в къмпинг "Rovies"
13:00
Уроци по готварство
(Научете се да готвите
традиционни гръцки ястия
и да подготвяте гръцка
вечеря за Вас самите)
21:00
Традиционен гръцки
празник (танцувайте
танците, които сте научили
предишните дни и се
насладете на собствената
си сготвена гръцка вечеря)

18:00
Вечеря
Свободно време
Отидете да плувате,
завършете своето
творение върху стан или
правете каквото искате!

www.campingrovies.gr

12:00
Обяд в традиционен
ресторант в Ореои
18:00
Вечеря
Сертификати

