Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Ankomstdag

Hyrdedagen

Fiskerdagen

Dag med Biavler eller Oliven
*2 muligheder alt efter måned

Overførsel fra Athen Lufthavn

06:00
Afgang
Morgenmad på vejen

06:00
Afgang
Morgenmad på vejen

Hyrde for en dag, start ved
folden. Før gederne til bjerget
imens du observerer og lærer
om lokale svampe, urter og
træer.

Få oplevelsen af at fiske fra en
traditionel caique af træ, svøm
i krystalklart vand og besøg
øens skønheder.

Ankomst ved Rovies landsbyen – Evia øen
Orientation om området og det
fulde program
20:00
Aftensmad

12:00
Traditionel grill med græske
råvarer. Før geder til folden,
malk dem og lav din egen ost
med mælken.
17:50
Vend tilbage til Camping
Rovies
18:00
Aftensmad

12:00
Grille fisk ved havet
14:00
Vend tilbage til Camping
Rovies
14:30 - 18:00
Kursus i vævning
18:00
Aftensmad
19:00 - 21:00
Kursus i vævning

Fritid
21:30
Tag ud at fiske om natten i en
lille båd.
01:00
Vend tilbage til Camping
Rovies

08:00 - 09:00
Afgang
Morgenmad på vejen
09:30
Du kan enten samle oliven fra
oliventræer og lære alt om
produktion og hvordan man
får det endelige olivenolie
produkt.
Eller tage et biavlerkursus.
*i begge tilfælde får du basal
information omkring det du
ikke vælger
12:00
Frokost
13:30 - 18:00
Kursus i traditionel græsk
dans
18:00
Aftensmad
19:00 - 21:00
Kursus i traditionel græsk
dans

Fredag

lørdag

Søndag

Mandag

Dag med Vin og Historie

08:00 - 09:00
Morgenmad

08:00 - 09:00
Morgenmad

Afgang

09:00
Hak træet af træerne og
buskene og lær hvordan man
bliver en kulbrænder.

09:00
Tag rundt på den nordlige
del af Evia øen.

08:00 - 09:00
Afgang
Morgenmad på vejen
09:00
Saml vindruer og lav vindruesaft for at starte på at
lave vin (dette sker kun i september) Du kan også besøge
en vingård for at lære alt om
denne produktion.
Besøg et museum om græsk
kultur / Besøg en traditionel
oliemølle (alt efter hvor
meget tid der er tilbage efter
det ovenstående)
12:00
Frokost på Camping Rovies
13:00
Madlavningslektioner (lær at
lave made med græske
smage)
18:00
Aftensmad

12:00
Frokost på Camping Rovies
13:00
Madlavningslektioner (lær at
lave made med græske
smage og forbered din egen
græske aftensmad)
14:00
Fritid
21:00
Traditionel græsk fest (dans
de danse du har lært de forrige dage og nyd din egen
hjemmelavede græske aftensmad)

Fritid
Tag ud at svømme eller færdiggør dit værk på væven
eller hvad du nu har lyst til!

www.campingrovies.gr

12:00
Frokost på en traditionel
restaurant i ”Oreous”
18:00
Aftensmad
Certifikater

