Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Dzień Przyjazdu

Dzień Pasterza

Dzień Rybaka

Transfer z Lotniska w Atenach

06:00
Wyjazd
Śniadanie w trasie

06:00
Wyjazd
Śniadanie w trasie

Dzień Pszczelarza LUB Dzień
Oliwy
*2 Opcje w zależności od
Miesiąca

Zostańcie pasterzem na jeden
dzień, zaczynając od zagrody.
Poprowadźcie kozy na górę,
zapoznając się przy tym z lokalnymi grzybami, ziołami i drzewami.

Doświadczcie łowienia z tradycyjnego drewnianego
caique, pływajcie po krystalicznie czystych wodach i
podziwiajcie piękno wyspy.

Przyjazd do wioski Rovies –
wyspa Euboea
Zapoznanie się z okolicą i
pełnym programem
20:00
Obiadokolacja

12:00
Tradycyjny grill ze smakami
Grecji. Odprowadźcie kozy do
zagrody, wydójcie je i zróbcie z
mleka własny ser.
17:50
Powrót do Camping Rovies
18:00
Obiadokolacja
Czas wolny

12:00
Grill rybny nad morzem
14:00
Powrót do Camping Rovies
14:30 - 18:00
Kursy tkactwa
18:00
Obiadokolacja
19:00 - 21:00
Kursy tkactwa
21:30
Nocne połowy z małej łodzi

08:00 - 09:00
Wyjazd
Śniadanie w trasie
09:30
Albo zbieranie oliwek z drzew
oliwnych i nauka wytwarzania
krok po kroku oliwy z oliwek.
Albo kurs pszczelarza.
*W obydwu przypadkach poznaje się też podstawy drugiej
opcji.
12:00
Obiad
13:00 - 18:00
Kursy tradycyjnych tańców
greckich
18:00
Kolacja

01:00
Powrót do Camping Rovies

19:00 - 21:00
Kursy tradycyjnych tańców
greckich

Piątek

Sobota

Niedziela

Poniedziałek

Dzień Wina i Historii

08:00 - 09:00
Śniadanie

08:00 - 09:00
Śniadanie

Wyjazd

09:00
Ścinanie drzew i krzewów i
nauka wypalania węgla.

09:00
Wycieczka po północnej
części wyspy Euboea

12:00
Obiad w Camping Rovies

12:00
Obiad w tradycyjnej
restauracji “Oreous”

08:00 - 09:00
Wyjazd
Śniadanie w trasie
09:00
Zbierajcie winogrona i pozyskajcie moszcz do produkcji
wina (tylko we wrześniu)
bądź odwiedźcie winiarnię i
dowiedzcie się wszystkiego
o jego wytwarzaniu.
Odwiedźcie Muzeum Kultury
Greckiej / Odwiedźcie tradycyjną olejarnię (w zależności
od czasu pozostałego po
powyższym)
12:00
Obiad w Camping Rovies
13:00
Lekcje Gotowania (nauczcie
się gotować tradycyjne
potrawy greckie)

13:00
Lekcje Gotowania (nauczcie
się gotować tradycyjne potrawy greckie i przygotujcie
własny obiad grecki)
21:00
Tradycyjna Uczta Grecka
(tańczenie poznanych poprzedniego dnia tańców i
spożywanie własnoręcznie
ugotowanego obiadu
greckiego)

18:00
Kolacja
Czas wolny
(Pływanie lub dokończenie
swej pracy tkackiej, bądź na
cokolwiek ma się ochotę!)

www.campingrovies.gr

18:00
Kolacja
Certyfikaty

