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.
2η Ημέρα: Sea Kayak στη λιμνοθάλλασα Μεσολογγίου-Αιτωλικού
Προσθέστε στις εμπειρίες σας μοναδικές εικόνες,
κωπηλατώντας με canoe-kayak στο μαγευτικό οικοσύστημα
της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού. Κωπηλατήστε
ανάμεσα στα ιστορικά μέρη της λιμνοθάλασσας όπως
έκαναν οι ήρωες του Μεσολογγίου και γίνεται κομμάτι της
ιστορίας και αυτής της Ιερής γης. Παράλληλα απολαύστε
ένα πικ-νικ με βιολογικά τρόφιμα.
Ξεναγήστε τον εαυτό σας ανάμεσα στα σπάνια είδη πουλιών! Τραβήξτε φωτογραφίες της
πλούσιας ορνιθοπανίδας και ενός από τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα. Απολαύστε τις
γεύσεις τις λιμνοθάλασσας στο Μεσολόγγι και το Αιτωλικό με ένα δείπνο στις
παραδοσιακές πελάδες, ζήστε τις τοπικές παραδόσεις, εμπνεύστε τον εαυτό σας όπως
έκαναν οι τοπικοί ποιητές και γράψτε τον δικό σας ύμνο για το Μεσολόγγι.
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
126
112
210
196

4 κλινο
103
188

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

Περίοδος Α
2 κλινο
3 κλινο
140
120
246
226

4 κλινο
112
219

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 συνοδός Sea kayak, ένα πικ-νικ με
βιολογικά προϊόντα, ένα δείπνο σε παραδοσιακή πελάδα, 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:
Μάρτιος-Οκτώβρης
Τιμή : 103 – 246 / άτομο (σύμφωνα με τα προαναφερόμενα)
Minimum συμμετοχής:
4 άτομα (για λιγότερα άτομα παρακαλούμε επικοινωνήστε
μαζί μας, για τιμές)
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Βασική γνώση κολύμβησης
Πρέπει να έχετε μαζί σας => Μαγιό, Καπέλο , Πετσέτα, Γυαλιά ηλίου, Αντηλιακό,
Παπούτσια που θα βραχούν, Φωτογραφική μηχανή (προαιρετικά).

