Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Érkezés napja

Pásztor Napja

Halász Napja

Transzfer az athéni repülőtérről

06:00
Indulás
Reggeli útközben

06:00
Indulás
Reggeli útközben

A Méhész Napja vagy az Olívabogyó Napja
*2 Opció a hónaptól függően

Érkezés Rovies faluba Euboea sziget
Tájékozódás a térségben és a
teljes program
20:00
Vacsora

Kezdjen egy karámnál, amikor
egy egész napra pásztor lehet.
Vezesse a kecskéket a hegyre,
miközben megfigyelheti és
megismerheti a helyi gombákat, gyógynövényeket és
fákat.
12:00
Hagyományos barbeque,
görög ízekkel. Vezesse vissza
a kecskéket a karámba, fejje
meg őket és készítse el ezzel a
tejjel a saját sajtját.
17:50
Visszatérés a Camping
Rovies-ba
18:00
Vacsora
Szabadidő

Tapasztalja meg, hogy milyen
horgászni egy hagyományos
fából készült caiqueben,
ússzon kristálytiszta vizekre
és látogasson el a sziget
gyönyörűségeihez.
12:00
Hal-barbeque a tenger mellett
14:00
Visszatérés a Camping
Rovies-ba
14:30 - 18:00
Szövő tanfolyamok
18:00
Vacsora

08:00 - 09:00
Indulás
Reggeli útközben
09:30
Vagy összegyűjti az olajbogyókat az olajfákról és megtanulja az összes gyártási
módot arról, hogy hogyan
lehet elkészíteni a végső
olívaolajat.
Vagy méhész tanfolyamon
vesz részt.
*Mindkét esetben megkapja
az alapvető információkat a
másik hiányzó részről.
12:00
Ebéd

19:00 - 21:00
Szövő tanfolyamok

13:00 - 18:00
Hagyományos görög tánc
tanfolyamok

21:30
Menjen éjszakai horgászatra
egy kis csónakkal

18:00
Vacsora

01:00
Visszatérés a Camping
Rovies-ba

19:00 - 21:00
Hagyományos görög tánc
tanfolyamok

Péntek

Szombat

Vasárnap

Hétfő

A Bor és Történelem Napja

08:00 - 09:00
Reggeli

08:00 - 09:00
Reggeli

Indulás

09:00
Vágja le a fát a fákról és
bokrokról, és tanulja meg,
hogyan válhat
faszénégetővé.

09:00
Túrázzon az Euboea sziget
északi részén

08:00 - 09:00
Indulás
Reggeli útközben
09:00
Gyűjtsön szőlőt, és csináljon
belőle mustot, hogy elkezdhessen borrá válni (ez csak
szeptemberben történhet
meg), vagy ellátogathat egy
pincészetbe, hogy mindent
megtudjon erről a termelési
folyamatról.
Látogasson el a görög
kultúra múzeumába / Látogasson el a hagyományos
olajmalomba (a fentiekből
hátramaradt időtől függően)
12:00
Ebéd a Camping Rovies-ben
13:00
Főzőleckék (Tanuljon meg
hagyományos görög ízeket
főzni)

12:00
Ebéd a Camping Rovies-ben
13:00
Főzőleckék (Tanuljon meg
hagyományos görög ízeket
főzni, és készítsen saját
görög vacsorát)
21:00
Hagyományos Görög
Lakoma (Táncolja az előző
napokban megtanult táncokat, és élvezze a sajátmaga által megfőzött görög vacsorát)

18:00
Vacsora
Szabadidő
Menjen úszni, vagy fejezze
be az alkotását a
szövőszéken, vagy bármi
mást, amit csinálni szeret!

www.campingrovies.gr

12:00
Ebéd egy hagyományos étteremben, “Oreous”-ban
18:00
Vacsora
Oklevelek

