Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Dag van aankomst

Dag van de herder

Dag van de Visser

Transfer van Athene
Luchthaven

06:00
Vertrek
Ontbijt onderweg

06:00
Vertrek
Ontbijt onderweg

Dag van de Bijenstal OF Dag
van de Olijfolie
*2 Opties afhankelijk van de
maand

Aankomst in het dorp Rovies Euboea eiland
Kennismaken met het gebied
en het volledige programma
20:00
Diner

Start bij de schaapskooi als
herder voor een dag. Leid de
geiten naar de berg terwijl u
paddenstoelen, kruiden en
bomen bekijkt en leert onderscheiden.
12:00
Traditionele Griekse barbecue.
Breng de geiten terug naar de
kooi, melk ze en maak met
deze melk uw eigen kaas.
17:50
Terug naar Camping Rovies
18:00
Diner

Ervaar het vissen met een
houten traditionele caique,
zwem in kristalhelder water
en bezoek de schoonheden
van het eiland.

08:00 - 09:00
Vertrek
Ontbijt onderweg

14:30 - 18:00
Cursus weefgetouw

09:30
Ofwel olijven plukken en
meer leren over de hele productielijn en hoe u uw eigen
olijfolie kunt maken. Of u
krijgt een cursus bijen
houden.
*In beide gevallen krijgt u de
basisinformatie voor het
andere ontbrekende deel.

18:00
Diner

12:00
Lunch

19:00 - 21:00
Cursus weefgetouw

13:00 - 18:00
Traditionele Griekse
danscursus

12:00
Visbarbecue aan zee
14:00
Terug naar Camping Rovies

Vrije tijd
21:30
Ga 's nachts vissen met een
klein bootje.

18:00
Diner

01:00
Terug naar Camping Rovies

19:00 - 21:00
Traditionele Griekse
danscursus

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Maandag

Dag van de Wijn en
Geschiedenis

08:00 - 09:00
Ontbijt

08:00 - 09:00
Ontbijt

Vertrek

08:00 - 09:00
Vertrek
Ontbijt onderweg

09:00
Hak het hout van bomen en
struiken en leer hoe u een
houtskoolbrander wordt.

09:00
Rondleiding door noordelijk
deel van Euboea eiland

09:00
Verzamel druiven en maak
most om wijn te maken (alleen in september) of bezoek
een wijnmakerij om alles
over het wijnmaken te leren.
Bezoek het Museum van de
Griekse Cultuur / Bezoek de
traditionele oliemolen (afhankelijk van de tijd die nog van
over is).
12:00
Lunch op Camping Rovies
13:00
Kooklessen (Leer met traditionele Griekse smaken te
koken)

12:00
Lunch op Camping Rovies
13:00
Kooklessen (Leer met traditionele Griekse smaken
koken en bereid uw eigen
Griekse diner)
14:00
Vrije tijd
21:00
Traditioneel Grieks feest
(Dans de dansen die u de
afgelopen dagen hebt geleerd en geniet van uw eigen
gekookte Griekse diner).

18:00
Diner
Vrije tijd
(Ga zwemmen of maak zelfs
iet op het weefgetouw!

www.campingrovies.gr

12:00
Lunch in een traditioneel
restaurant in "Oreous".
18:00
Diner
Certificaten

