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Ημέρα άφιξης

Άφιξη στο χωριό Ροβιές - 
Εύβοια

Προσανατολισμός στην 
περιοχή και ενημέρωση για το 

πρόγραμμα

20:00

Δείπνο

Ημέρα του Ποιμένα

06:00

Αναχώρηση
Πρωινό στο δρόμο

Ξεκίνα από τη στάνη, πάρε τις 
κατσίκες και γίνε βοσκός για 

μια ημέρα. Οδήγησε τις 
κατσίκες σου στο βουνό, 

παρατήρησέ τη φύση και μάθε 
τα τοπικά μανιτάρια, βότανα 

και δέντρα!

13:00

Παραδοσιακό ψήσιμο στο 
χώμα με ελληνικές γεύσεις. 

Επιστροφή των κατσικιών στη 
στάνη, άρμεγμα και με το γάλα 

φτιάξε το δικό σου τυρί με 
παραδοσιακές συνταγές!

18:00

Επιστροφή στο Camping 
Rovies

Ελεύθερος χρόνος

20:00

Δείπνο

Ημέρα του Ψαρά

06:00

Αναχώρηση
Πρωινό στο δρόμο

Θα ζήσεις την εμπειρία της 
αλιείας με ένα ξύλινο 

παραδοσιακό καΐκι! Θα 
κολυμπήσεις στα κρυστάλλινα 

νερά και θα επισκεφθείς τις 
ομορφιές του νησιού.

12:00

Ψήνουμε τα χταπόδια και τα 
ψάρια στα κάρβουνα δίπλα 

στη θάλασσα.

14:00 Επιστροφή στο 
Camping Rovies

14:30 - 19:30
Μαθήματα αργαλειού

20:00 Δείπνο

21:30

Loom courses

21:30

Πηγαίνεις για νυχτερινό 
ψάρεμα με βάρκα ή το καϊκι!

01:00

Επιστροφή στο
Camping Rovies

Ημέρα του Μελισσοκόμου / 
Ημέρα του Ελαιοπαραγωγού

*Επιλογές ανάλογα με το 
μήνα επίσκεψης

09:00
Αναχώρηση

Πρωινό στο δρόμο

09:30
Είτε μαζεύεις ελιές στον 

ελαιώνα και μαθαίνεις όλη τη 
διαδικασία στο λιοτρίβι για να 

βγει το ελαιόλαδο, είτε 
ασχολείσαι με τη 

μελισσοκομία!
*Και στις δύο περιπτώσεις θα 

λάβεις τις βασικές 
πληροφορίες για την άλλη 

δραστηριότητα.

13:00

Μεσημεριανό Φαγητό

13:30 - 18:00
Παραδοσιακά ελληνικά 

μαθήματα χορού

20:00

Δείπνο

20:30 - 21:00
Παραδοσιακά ελληνικά 

μαθήματα χορού

Ημέρα του Κρασιού

08:00

Αναχώρηση
Πρωινό στο δρόμο

09:00
Τρύγησε τα σταφύλια και 

κουβαλησέ τα στο πατητήρι 
(αυτό μπορεί να γίνει μόνο 

τον Σεπτέμβριο), είτε 
επισκέψου ένα οινοποιείο 
για να μάθεις τα πάντα για 

την παραγωγή του!

13:00

Μεσημεριανό στο Camping 
Rovies

13:30

Μαθήματα παραδοσιακής 
μαγειρικής και ψησίματος σε 
παραδοσιακό ξυλόφουρνο

16:00

Ελεύθερος χρόνος
Χρόνος για να κολυμπήσεις 

ή να τελειώσεις τη 
δημιουργία σου στον 

αργαλειό.

20:00

Δείπνο

08:00

Πρωϊνό

09:00
Κόψε ξύλα από δέντρα και 

θάμνους και μάθε πώς 
φτιάχνουν ένα καμίνι!

13:00

Μεσημεριανό στο Camping 
Rovies

13:30

Μαθήματα παραδοσιακής 
μαγειρικής και ψησίματος σε 
παραδοσιακό ξυλόφουρνο.

14:00

Ελεύθερος χρόνος

Μαθήματα παραδοσιακής 
μαγειρικής και ψησίματος σε 
παραδοσιακό ξυλόφουρνο.

21:00

Παραδοσιακό Ελληνικό 
γλέντι

Χόρεψε τους χορούς που 
έχεις μάθει τις προηγούμενες 

ημέρες και απόλαυσε το 
παραδοσιακό φαγητό που 

μαγείρεψες.

08:00 - 09:00
Πρωϊνό

09:00
Περιηγήσου στη Βόρειο 

τμήμα της Εύβοιας

13:00

Μεσημεριανό σε μία 
παραδοσιακή ταβέρνα όπου 

θα δεις πως φτίαχνουν το 
τσίπουρο στο καζάνι και θα 

φας ωραίους ντόπιους 
μεζέδες.

20:00

Δείπνο
Πιστοποιητικά

Αποχαιρετηστήρια Γιορτή

Δευτέρα Τρίτη Τέταρτη Πέμπτη

Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Αναχώρηση

Δευτέρα


