D-1: Άφιξη στο αεροδρόμιο και μεταφορά στο κατάλυμα. Εγκατάσταση και ανάλογα με
την ώρα, χαλάρωση γύρο από την πισίνα.
D-2: Περιήγηση στη γραφική πόλη του Αιτωλικού. Ξενάγηση στα υπέροχα γραφικά
σοκάκια της παλιάς πόλης, επίσκεψη στο μουσείο χαρακτικής
Βάσω Κατράκη και στον φορέα διαχείρισης της λιμνοθάλασσας
όπου θα υπάρξει γενική ενημέρωση για τη λειτουργία του
οικοσυστήματος της λιμνοθάλασσας. Επιστροφή στη πόλη του
Μεσολογγίου και ξενάγηση στον κήπο των Ηρώων. Με τα
εβδομήντα μνημεία του, συνιστά την μοναδική περιφερειακή
γλυπτοθήκη της Ελλάδας, το μοναδικό ιστορικό πάρκο.
- Απογευματινή Ποδηλασία για μία επίσκεψη στην Τουρλίδα. Έναν ιδιόμορφο λιμναίο
οικισμό από “Πελάδες” που ακροβατούν πάνω σε πασσάλους, στην είσοδο της
λιμνοθάλασσας. Μία καταπληκτική διαδρομή διασχίζοντας την λιμνοθάλασσα, σε
ποδηλατοδρόμο 5 χιλιομέτρων. Πελάδες, βάρκες και τα χρυσά νερά της λίμνης οδηγούν
σε ένα εντυπωσιακά μαγευτικό ηλιοβασίλεμα, που κάνει τα καλύτερα ηλιοβασιλέματα
στον κόσμο να ωχριούν…
Δείπνο μέσα στην Λιμνοθάλασσα, επάνω σε “πελάδα”, στο Διβάρι της Κλείσοβας
(παραδοσιακό ιχθυοτροφείο), με ψάρια που ψαρεύονται στην Λιμνοθάλασσα την ίδια
ώρα.
Μια πραγματικά μοναδική εμπειρία ….
D-3 Ιππασία: Απολαύστε μια ημέρα ιππασίας γύρω από την
περιοχή της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού με
πλήρως εκπαιδευμένα ντόπια και Ισπανικά άλογα και με
άριστα καταρτισμένους συνοδούς.
D4- Ψάρεμα με παραδοσιακές βάρκες: Μια απολαυστική
ημέρα αφιερωμένη στο ψάρεμα και στις μεθόδους
ψαρέματος που χρησιμοποιούνται στην περιοχή με
παραδοσιακές βάρκα και καΐκι της περιοχής του
Μεσολογγίου. Η δραστηριότητα λαμβάνει χώρα ανοικτά της
λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού. Κατά της διάρκεια
της δραστηριότητας θα απολαύσετε ένα μικρό γεύμα με βιολογικά τρόφιμα!

D-5: Μετά το πρωινό, μεταφορά στους πρόποδες της Βαράσοβας.
Η πρόσβαση στην κορυφή γίνεται πιο εύκολα από την Δυτική
πλευρά και η πορεία διαρκεί περίπου 2,5 ώρες. Ενδιαφέροντα
στοιχεία είναι η εκπληκτική θέα και η ύπαρξη πολλών σπηλαίων.
Το απόγευμα μαθήματα μαγειρικής με τοπικά βιολογικά προϊόντα και δείπνο με τα
φαγητά που θα μαγειρευτούν. Καταξιωμένοι Έλληνες σεφ, ενώνουν τις μαγειρικές τους
εμπειρίες και γεύσεις, προκειμένου να σας μυήσουν στα μυστικά αυθεντικών &
μοναδικών μαγειρικών απολαύσεων, στον συναρπαστικό κόσμο της τοπικής μαγειρικής.
Οι επισκέπτες που θα συμμετάσχουν στα μαθήματα θα ανακαλύψουν συνταγές που
προκαλούν τις αισθήσεις και ικανοποιούν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους.
D-6: Ημέρα με ελεύθερο χρόνο και πρόγραμμα για να χαλαρώσετε στις εγκαταστάσεις
μας (ping pong, basket, τοξοβολία, mountain bike) ή να
πάρετε το ποδήλατο σας και να κατευθυνθείτε στην
πόλη του Μεσολογγίου όπου θα κάνετε την βόλτα και
τα ψώνια σας. Το βράδυ ένα αποχαιρετιστήριο δείπνο με
B.B.Q στον κήπο και ελληνική μουσική.
D-7: Αναχώρηση για το αεροδρόμιο

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

Περίοδος Β
2 κλινο
3 κλινο
390
347
588
545

4 κλινο
322
520

Περίοδος Α
2 κλινο
3 κλινο
432
373
679
620

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

Στην τιμή (Ι) συμπεριλαμβάνονται => Έξι διανυκτερεύσεις σε οικογενειακό
bungalow, σε μία από τις πιο κάτω μονάδες, Πρωινό με βιολογικά τοπικά προϊόντα,
Ποδήλατα & εξοπλισμό ποδηλασίας, ξεναγήσεις στις πόλεις του Αιτωλικού και του
Μεσολογγίου, Ιππασία με τον ανάλογο συνοδό, ψάρεμα με βάρκα με εξοπλισμό
ψαρέματος και συνοδό, Πεζοπορία με τον ανάλογο συνοδό, μαθήματα μαγειρικής, τρία
γεύματα, ψαρό-μεζέδες & βιολογικά προϊόντα, B.B.Q με ελληνική μουσική, 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

4 κλινο
347
595

www.socratesorganicvillage.gr

www.evinos-garden.gr

www.organic-village.gr

Περίοδος υλοποίησης: Μάρτιος-Οκτώβρης
Τιμή : 322 – 679 € / άτομο (σύμφωνα με τα προαναφερόμενα)
Minimum συμμετοχής:
6 άτομα (σε περίπτωση μικρότερου αριθμού ατόμων,
επικοινωνήστε μαζί μας για τιμές)
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Βασική γνώση κολύμβησης, αντοχή σε μεγάλες
αποστάσεις
Πρέπει να έχετε μαζί σας => Γυαλιά ηλίου, Παπούτσια ανάλογα για την κάθε
δραστηριότητα, Φωτογραφική μηχανή (προαιρετικά).

