Ponedeljek

Torek

Sreda

Dan prihoda

Pastirski dan

Ribiški dan

Prevoz z letališča v Atenah

06:00
Odhod
Zajtrk na poti

06:00
Odhod
Zajtrk na poti

Začnite pri ogradi in postanite
pastir za en dan. Koze popeljite na goro in medtem spoznavajte lokalne gobe, zelišča in
drevesa

Izkušnja ribolova iz lesenega
tradicionalnega čolna (caiquea), plavajte v kristalnih
vodah in obiščite lepote otoka.

Prihod v vas Rovies - otok Evia
Predstavitev okolja in celoten
program
20:00
Večerja

12:00
Tradicionalni žar z grškimi
okusi. Koze vrnite v stajo, jih
pomolzite in s tem mlekom
naredite svoj sir.
17:50
Vrnite se v kamp Rovies
18:00
Večerja
Prosto

Četrtek
Čebelarski dan ALI Dan oliv
*2 Možnosti, odvisno od
meseca
08:00 - 09:00
Odhod
Zajtrk na poti

14:30 - 18:00
Tečaj tkanja s statvami

09:30
Bodisi naberite olive z oljk in
se naučite vse o proizvodnih
linij, kako priti do končnega
oljčnega olja.
Ali pa se odločite za tečaj čebelarstva.
*V obeh primerih boste dobili
osnovne informacije za drugi
del.

18:00
Večerja

12:00
Kosilo

19:00 - 21:00
Tečaj tkanja s statvami

13:30 - 18:00
Tradicionalni tečaj grškega
plesa

12:00
Ribji žar ob morju
14:00
Vrnitev v kamp Rovies

21:30
Nočni ribolov z majhno barko
01:00
Vrnitev v kamp Rovies

18:00
Večerja
19:00 - 21:00
Tradicionalni tečaj grškega
plesa

Petek

Sobota

Nedelja

Ponedeljek

Dan vina in zgodovine

08:00 - 09:00
Zajtrk

08:00 - 09:00
Zajtrk

Odhod

09:00
Izrežite les z dreves in grmov
in se naučite veščin
oglarjenja.

09:00
Ogled severnega dela otoka
Evia

08:00 - 09:00
Odhod
Zajtrk na poti
09:00
Naberite grozdje in začnite
postopek pridelave vina (na
voljo le septembra) ali
obiščite vinsko klet, če želite
izvedeti vse o pridelavi vina.
Obiščite Muzej grške kulture
/ Obiščite tradicionalno
oljarno (odvisno od časa, ki
ostane)
12:00
Kosilo v kampu Rovies
13:00
Kuharski tečaj (Naučite se
kuhati tradicionalne grške
okuse)

12:00
Kosilo v kampu Rovies
13:00
Kuharski tečaj (naučite se
kuhati tradicionalne grške
okuse in pripravite svojo
grško večerjo)
21:00
Tradicionalna grška pojedina
(zaplešite plese, ki ste se jih
naučili prejšnje dni in
uživajte v grški večerji, ki ste
jo pripravili)

18:00
Večerja
Prosto
(Pojdite plavat ali dokončajte
svoje delo na statvi ali karkoli drugega!)

www.campingrovies.gr

12:00
Kosilo v tradicionalni
restavraciji "Oreous"
18:00
Večerja
Potrdila

