DISCOVER ORGANIC FARM & BOTANICAL SEMINARS
( 6 days pack)
Ζήστε μαζί μας τις ομορφιές του παραδοσιακού τρόπου ζωής στην Ελλάδα,
απολαμβάνοντας χαλαρωτικές εκδρομές ακολουθώντας τις Διαδρομές της Βιοκαλλιέργειας
στην Δυτική Ελλάδα, που θα σας δώσουν την ευκαιρία να μάθετε πως παράγονται τα
βιολογικά προϊόντα & να απολαύσετε και να γευθείτε τα νοστιμότατα προϊόντα της περιοχή
μας.
1η ημέρα: Άφιξη στο αεροδρόμιο και μεταφορά στο
κατάλυμα. Εγκατάσταση στην μονάδα διανυκτέρευσης,
όπου σας περιμένει ένα θερμό καλωσόρισμα με μια φιάλη
τοπικού βιολογικού κρασιού.

2η ημέρα: ‘Μεθυστική μέρα’. Μέσα στα 50στρέμματα αμπελιών του
αγροκτήματος «ΚΑΠΟΤΗ» είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί
σύγχρονο επισκέψιμο οινοποιείο, κάβα κρασιών & συσκευαστήριο
εμφιάλωσης κρασιών. Δοκιμή των υπέροχων βιολογικών κρασιών, με
δυνατότητα αγοράς βιολογικών κρασιών κατευθείαν από τον παραγωγό.
Ακολουθεί γεύμα με βιολογικά τρόφιμα και βιολογικά κρασιά από το αγρόκτημα. Υπάρχει
επίσης η δυνατότητα για πεζοπορία σε μία πυκνόφυτη διαδρομή στις όχθες του ποταμού
ΝΗΣΑ.

3η ήμερα: Επίσκεψη σε τοπικά αγροκτήματα ελιών, σε ελαιοτριβείο, σε
μονάδα εμφιάλωσης βιολογικού ελαιολάδου, σε μονάδα επεξεργασία &
συσκευασίας βιολογικών ελιών, σε συνδυασμό με γευσιγνωσία. Θα
μάθετε τα πάντα γύρω από την ελιά. Την καλλιέργεια της χωρίς χρήση
χημικών ουσιών, το μάζεμα του ελαιόκαρπου με τα χέρια, την παραγωγή
του ελαιολάδου με ψυχρή έκθλιψη, την τυποποίηση και συσκευασία των προϊόντων. Δίνεται
επίσης η δυνατότητα αγοράς βιολογικών ελιών και ελαιόλαδου κατευθείαν από τους
παραγωγούς. . Παράλληλα οι επισκέπτες θα συμμετάσχουν σε Μάθημα Μαγειρικής, με βάση
τα προϊόντα της ελιάς. Καταξιωμένοι Έλληνες σεφ, ενώνουν τις μαγειρικές τους εμπειρίες και
γεύσεις, με τις συνταγές της μητέρας & της γιαγιάς των οικοδεσποτών, προκειμένου να σας
μυήσουν στα μυστικά αυθεντικών & μοναδικών μαγειρικών απολαύσεων, στον συναρπαστικό
κόσμο της τοπικής μαγειρικής. Η ημέρα θα κλείσει με δείπνο με τα φαγητά που θα
παρασκευαστούν στο μάθημα μαγειρικής και με τοπικά βιολογικά κρασιά.
4η ημέρα: Επίσκεψη σε βιολογικά αγροκτήματα στα οποία
καλλιεργούνται εσπεριδοειδή, Ακτινίδια, Κηπευτικά κτλ.. Σας περιμένει
η γνώση και η απίστευτη γεύση των βιολογικών φρούτων και λαχανικών.
Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο
Βοτανολογίας, στο οποίο θα εξετάσουμε την
πολύτιμη και πολυδιάστατη αξία των μεσογειακών φυτών στη
θεωρία αλλά και στην πράξη. Θα εμβαθύνουμε στις φιλοσοφικές,
βοτανικές και φαρμακευτικές πτυχές των μεσογειακών φυτών και
θα παρασκευάσουμε μια εξαιρετική αλοιφή που χρησιμοποιούν

αιώνες τώρα οι πρόγονοί μας, για εγκαύματα και πληγές, εμπλουτισμένη με τη νέα γνώση της
σύγχρονης κοσμετολογίας. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου γευόμαστε το "Ευ Ζην", την
καλή διαβίωση, του Επίκουρου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου, απολαμβάνοντας γεύσεις και
αρώματα από ροφήματα ελληνικών βοτάνων.

5η ημέρα: Επίσκεψη – ξενάγηση στο Μεσολόγγι, στην μοναδικού
φυσικού κάλους Λιμνοθάλασσα του και στους αρχαιολογικούς χώρους
της περιοχής Το βράδυ ένα αποχαιρετιστήριο party με B.B.Q και
ελληνική μουσική.

6η ημέρα: Αναχώρηση για το αεροδρόμιο
Τιμές (Euro/άτομο)
Διαμονή σε Bungalows
Ι) Μετακίνηση με το δικό σας
όχημα
ΙΙ) Μετακινήσεις με το δικό μας
όχημα. Περιλαμβάνει όλες τις
μετακινήσεις (Παραλαβή από –
μεταφορά στο αεροδρόμιο)
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Στην τιμή (Ι) περιλαμβάνεται => Πέντε διανυκτερεύσεις σε οικογενειακό bungalow, σε μια
από τις παρακάτω μονάδες, πρωινό με βιολογικά προϊόντα , ποδήλατα και εξοπλισμός
ποδηλασίας, εκδρομές σε βιολογικές καλλιέργειες, οινοποιείο, μαθήματα μαγειρικής,
επίσκεψη σε μονάδες επεξεργασίας ελιάς, σεμινάρια βοτανολογίας, ένα B.B.Q με ελληνική
μουσική, το Φ.Π.Α.
Στην τιμή (ΙΙ) περιλαμβάνεται => Όλα τα παραπάνω, καθώς και όλες οι μετακινήσεις(
Παραλαβή από το αεροδρόμιο, καθημερινές μετακινήσεις με βάση το πρόγραμμα, μεταφορά
στο αεροδρόμιο για την αναχώρηση)
Μονάδες διαμονής: 1) Socrates Organic Village-Wild Olive
2) Evinos Garden
3) Socrates Organic Village-Kryoneri
4) Κτήμα Καπότη

www.socratesorganicvillage.gr

www.evinos-garden.gr

www.organic-village.gr

www.bionetwesthellas.gr

Περίοδος Υλοποίησης: Σεπτέμβρης- Ιανουάριος
Τιμή: 243– 469 € / άτομο(σύμφωνα με όλα τα παραπάνω)
Minimum συμμετοχή: 6 άτομα (σε περίπτωση λιγότερων ατόμων επικοινωνήστε μαζί μας
για τις τιμές)

