1η Ημέρα: Άφιξη και εγκατάσταση στο κατάλυμα και ανάλογα με την ώρα άφιξης

χαλάρωση γύρω από τη πισίνα και ένα welcome drink ή μία μικρή
επίσκεψη στη πόλη του Μεσολογγίου και ποδηλατάδα στην περιοχή
της Τουρλίδας. Μια ειδικά διαμορφωμένη ποδηλατική διαδρομή 5
χιλιομέτρων δίπλα από τα γαλήνια νερά της λιμνοθάλασσας, τις
παραδοσιακές πελάδες και σε ένα από τα πιο μαγευτικά
ηλιοβασιλέματα. Δείπνο σε παραδοσιακή ταβέρνα στην πόλη του Μεσολογγίου.
2η Ημέρα: Πεζοπορία στον Αράκυνθο

Μεταφορά στους πρόποδες του Αράκυνθου. Είναι ένα
μικρό βουνό με 982μ υψόμετρο στα νότια της πόλης του
Μεσολογγίου. Αποτελεί φυσικό όριο ανάμεσα στον
Πατραϊκό κόλπο και την λίμνη Τριχωνίδα που βρίσκεται
στα βόρεια του βουνού. Η περιοχή του Αράκυνθου έχει
ενδιαφέρουσα ορνιθοπανίδα λόγω του περιβάλλοντός
του. Στον Αράκυνθο θα συναντήσετε πολλά φαράγγια και
μεγάλα δάση βελανιδιάς και καστανιάς.
Στον Αράκυνθο έχει ανιχνευθεί, αποτυπωθεί και σημανθεί ένα δίκτυο μονοπατιών Αυτά
τα μονοπάτια αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου δικτύου μονοπατιών που
χρησιμοποιούνται από τα αρχαία χρόνια. Μολονότι ο ακριβής προσδιορισμός της ηλικίας
τους δεν έχει γίνει, αρχαιολογικά ευρήματα υποδηλώνουν ότι η περιοχή κατοικείται από
το 2500 π.Χ. και ότι η μορφολογία του εδάφους δεν έχει διαφοροποιηθεί σε βαθμό που
να δικαιολογεί την εκ νέου χάραξη μονοπατιών. Σε αυτές τις διαδρομές υπάρχει η
δυνατότητα να κάνετε πεζοπορία & ποδήλατο βουνού.
3η Ημέρα: Αναχώρηση

Τιμές (Ευρώ/άτομο)
Διαμονή σε Bungalows
Ι) Μετακινήσεις με δικό σας μέσο
ΙΙ) Μετακινήσεις με δικό μας μέσο

Περίοδος Β
2 κλινο
3 κλινο
112
196

97
182

4 κλινο
89
174

Περίοδος Α: Ιούλιος & Αύγουστος
Περίοδος Β: Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάης,
Ιούνης, Σεπτέμβριος, Οκτώβρης

Περίοδος Α
2 κλινο
3 κλινο
126
232

106
212

4 κλινο
97
203

Στην τιμή (Ι) συμπεριλαμβάνονται => Δύο διανυκτερεύσεις σε οικογενειακό
bungalow, σε μία από τις πιο κάτω μονάδες, Πρωινό με βιολογικά τοπικά προϊόντα,
Ποδήλατα & εξοπλισμό ποδηλασίας, εξοπλισμός και συνοδοί πεζοπορίας, ένα πικ-νικ με
βιολογικά τρόφιμα, ένα δείπνο σε παραδοσιακή ταβέρνα, το ΦΠΑ.
Στην τιμή (ΙΙ) συμπεριλαμβάνονται => Όλα τα προαναφερόμενα, καθώς και όλες οι
μετακινήσεις (Παραλαβή από το αεροδρόμιο, καθημερινές μετακινήσεις σύμφωνα με το
πρόγραμμα, επιστροφή στο αεροδρόμιο)
Μονάδες διαμονής : 1) Socrates Organic Village-Wild Olive
2) Evinos Garden
3) Socrates Organic Village-Kryoneri

www.evinos-garden.gr

www.socratesorganicvillage.gr

www.organic-village.gr

Περίοδος υλοποίησης: Όλο το χρόνο
Τιμή : 89 – 232 / άτομο (σύμφωνα με τα προαναφερόμενα)
Minimum συμμετοχής: 4 άτομα (για λιγότερα άτομα παρακαλούμε επικοινωνήστε
μαζί μας, για τιμές)
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Σωματική αντοχή σε μεγάλες αποστάσεις και δύσβατες
περιοχές
Πρέπει να έχετε μαζί σας => Καπέλο , Γυαλιά ηλίου, Ανάλογα παπούτσια,
Φωτογραφική μηχανή (προαιρετικά).

