Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Deň príchodu

Deň pastiera

Deň rybára

Transfer z letiska v Aténach

06:00
Odchod
Raňajky počas cesty

06:00
Odchod
Raňajky počas cesty

Deň včelára alebo deň olivy
*2 Možnosti v závislosti od
mesiaca

Stať sa pastierom na jeden
deň začína od ohrady. Povediete kozy na horu zataľ čo
budete pozorovať miestne
huby, byliny a stromy.

Užite si rybárčenie z tradičnej
drevenej lode, kúpanie v
krištáľovej vode a navštívte
krásy ostrova.

Príchod do dediny Rovies ostrov Euboea
Orientácia oblasti a celý program
20:00
Večera

12:00
Tradičné grilovanie s gréckymi
príchuťami. Odvediete kozy do
ohrady, podojíte ich a z mlieka
si vytvoríte vlastný syr
17:50
Návrat do Kempu Rovies
18:00
Večera
Voľný čas

08:00 - 09:00
Odchod
Raňajky počas cesty

14:30 - 18:00
Kurzy tkalcovské stavy

09:30
Buď zbierate olivy z olivovníkov a naučíte sa celú
výrobnú linku, ako získať
konečný olivový olej.
Alebo dostanete kurz
včelárstva.
*V obidvoch prípadoch
získate základné informácie o
druhej chýbajúcej časti.

18:00
Večera

12:00
Obed

19:00 - 21:00
Kurzy tkalcovské stavy

13:30 - 18:00
Kurz tradičných gréckych
tancov

12:00
Grilovanie rýb pri mori
14:00
Návrat do Kempu Rovies

21:30
Idete na nočný rybolov s
malou loďou.

18:00
Večera

01:00
Návrat do Kempu Rovies

19:00 - 21:00
Kurz tradičných gréckych
tancov

Piatok

Sobota

Nedeľa

Pondelok

Deň vína a histórie

08:00 - 09:00
Raňajky

08:00 - 09:00
Raňajky

Odchod

09:00
Odrežte drevo zo stromov a
kríkov a naučte sa, ako sa
stať spaľovačom uhlia.

09:00
Prehliadková trasa severnej
časti ostrova Euboea

08:00 - 09:00
Odchod
Raňajky počas cesty
09:00
Zhromažďujete hrozno a
uvidíte ako sa z muštu stáva
víno (k tomu môže dôjsť len
v septembri), alebo navštívte
vinárstvo, aby ste sa dozvedeli všetko o tejto produkcii.
Navštívite Múzeum gréckej
kultúry / Navštívite tradičnú
olejáreň (v závislosti od zostávajúceho času)
12:00
Obed v Kempe Rovies
13:00
Kurzy varenia (Naučte sa
variť tradičné grécke
príchute)

12:00
Obed na kempe Rovies
13:00
Kurzy varenia (Naučte sa
variť tradičné grécke chute a
pripravovať si vlastnú
grécku večeru)
21:00
Tradičná grécka hostina
(Tancujete s tancami, ktoré
ste sa naučili v predchádzajúcich dňoch a vychutnávate
si vlastnú uvarenú grécku
večeru)

18:00
Večera
Free time
Choďte plávať alebo
dokončite svoju tvorbu na
tkáčskych stavoch alebo
čokoľvek, čo chcete robiť!

www.campingrovies.gr

12:00
Obed v tradičnej reštaurácii
v meste „Oreous“
18:00
Večera
Certifikáty

