
 
1η Ημέρα 
Άφιξη στο κατάλυμα . 
Κολύμβηση στην πισίνα ή στην θάλασσα (όταν ο καιρός το επιτρέπει). 
 
2η Ημέρα  
Ξενάγηση στην ιστορική πόλη του Μεσολογγίου, την μοναδική ΙΕΡΗ ΠΟΛΗ της 
Ελλάδας. 
- 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 ποδηλατόδρομο 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 …. 
 
3η Ημέρα   
Πρωινή ποδηλασία μέχρι το παρατηρητήριο πουλιών στην ανατολική όχθη  

της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου. 
- Παρατήρηση πουλιών συνοδεία έμπειρου 
ορνιθολόγου. 
- Επιβίβαση στα καγιάκ για περιήγηση των νησίδων & 
των παραδοσιακών ιχθυοτροφίων  (Διβάρια) της 
λιμνοθάλασσας, Τουρλίδα, Αι Σώστης, Κόμμα, Σχοινιάς, 
Προκοπάνιστος, Παναγιά & Θολή. Μαγευτική διαδρομή 
στη λιμνοθάλασσα, ανάμεσα σε νησάκια, 

θαλασσοπούλια και ομορφιές της φύσης. Μια μοναδική διαδρομή με έντονο 
περιβαλλοντικό και φωτογραφικό ενδιαφέρον.  
- Στην μέση της διαδρομής κάνουμε διάλειμμα για κολύμπι (όταν ο καιρός το 
επιτρέπει), συνδυάζοντάς το με  παρατήρηση του βυθού με μάσκα & αναπνευστήρα. 
Το διάλειμμα συμπληρώνεται με πικ-νικ, με ψαρο-μεζέδες & ούζο, που έχουν 
ετοιμάσει οι ψαράδες στο Διβάρι της Θολής (παραδοσιακό ιχθυοτροφείο). 
 
4η Ημέρα 

-Επίσκεψη στην αρχαία πόλη των Οινιαδών, με 
ξενάγηση στους αρχαιολογικούς χώρους & στο Αρχαίο 
Θέατρο των Οινιαδών.  
-Eπίσκεψη σε μονάδα συσκευασίας βιολογικών Ελιών, 
όπου θα μπορέσετε να προμηθευτείτε τοπικά βιολογικά 
προϊόντα (ελιές, ελαιόλαδο, κρασί, τυριά, μαρμελάδες, 
κλπ).  

-Κολύμβηση στην μοναδικής ομορφιάς παραλία του Λούρου (όταν ο καιρός το 
επιτρέπει) ή απολαυστική διαδρομή στον Αχελώο ποταμό.  
-Ακολουθεί  πικ-νικ στην παραλία με ψαρο-μεζέδες & βιολογικά τρόφιμα. 
-Το απόγευμα ελεύθερο . 



5η Ημέρα 
-Επίσκεψη στις αρχαίες πόλεις Πλευρώνα & Καλυδώνα, με ξενάγηση στους 

αρχαιολογικούς χώρους & στο Αρχαίο Θέατρο.  
-Ψάρεμα με παραδοσιακή ψαρόβαρκα, με 
παράλληλη εκπαίδευση στους παραδοσιακούς 
τρόπους ψαρέματος της περιοχής & στην 
συνέχεια κολύμβηση (όταν ο καιρός το επιτρέπει) 
-Απογευματινό μάθημα Μαγειρικής για την 
παρασκευή παραδοσιακών φαγητών & ψαρο-

μεζέδων. Ακολουθεί δείπνο με Barbecue (B.B.Q) και ελληνική μουσική στον κήπο 
του καταλύματος. 
 
6η Ημέρα 
Επίσκεψη στο μοναδικής ομορφιάς λιμάνι & στην 
πόλη της Ναυπάκτου.  
 
Αναχώρηση για το αεροδρόμιο. 
 

  Τιμές (Ευρώ/άτομο)   Περίοδος  Β   Περίοδος Α   
 Διαμονή σε Bungalows 2 κλινο 3 κλινο 4 κλινο 2 κλινο 3 κλινο 4 κλινο 

Ι) Μετακινήσεις με δικό σας μέσο 297 272 257 322 287 267 
ΙΙ) Μετακινήσεις με δικό μας μέσο 397 372 357 447 412 392 

       Περίοδος  Α: Ιούλιος & Αύγουστος             
Περίοδος  Β: Μάρτιος έως Ιούνιος &  Σεπτέμβριος έως Δεκέμβριος   

 
Στην τιμή (Ι) συμπεριλαμβάνονται => Πέντε διανυκτερεύσεις σε οικογενειακό 
bungalow, σε μία από τις πιο κάτω μονάδες, Πρωϊνό με βιολογικά τοπικά προϊόντα, , 
Δύο δείπνα , οι Ψαρο-μεζέδες & τα βιολογικά τρόφιμα για τα πικ νικ, Ποδήλατα & 
εξοπλισμό ποδηλασίας, Ψαρόβαρκες, Sea Kayak με τον ανάλογο εξοπλισμό, 
Έμπειροι συνοδοί για το Sea Kayaking, το Ψάρεμα & το Bird Watching, Κιάλια 
παρατήρησης πουλιών, Μάσκα, Αναπνευστήρας, Βατραχοπέδιλα, Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης, 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.socratesorganicvillage.gr         www.evinos-garden.gr www.organic-village.gr 

http://www.socratesorganicvillage.gr/
http://www.evinos-garden.gr/
http://www.organic-village.gr/


 
 
 
Περίοδος υλοποίησης: Όλον τον χρόνο 
Τιμή : 257 – 447 € / άτομο (σύμφωνα με τα προαναφερόμενα) 
Minimum συμμετοχής:      6 άτομα (σε περίπτωση μικρότερου αριθμού ατόμων, 
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). 
 
  


