
 

D1- Άφιξη και εγκατάσταση: 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. 

D3- Sea Kayak στο νησί της Αγίας Τριάδας στην Κλείσοβα 
 Η εκδρομή διαρκεί τουλάχιστον δύο(2) ώρες και είναι ιδανική για 
παρατήρηση πουλιών. Αφετηρία είναι το λιμάνι του Μεσολογγίου. 
Στο νησί προσφέρουμε νερό και πικ-νικ με βιολογικά τρόφιμα.  

 

D3- Εξόρμηση με σκάφος στο Ιόνιο Πέλαγος 
Χαλαρωτικές και δροσιστικές εξορμήσεις με ταχύπλοο 
σκάφος στο Ιόνιο Πέλαγος και στα όμορφα μικρά νησιά του 
με τις μαγευτικές παραλίες. Η εξόρμηση αυτή συνδυάζεται 
με μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Ιονίου, ψάρεμα με 
πετονιά στο σκάφος ή με μάσκα & αναπνευστήρα για 
ψαροτούφεκο και ένα απολαυστικό πικ-νικ με βιολογικά 
τρόφιμα! 
 

D4-Windsurfing/KiteSurfing στα πεντακάθαρα 
κρυστάλλινα νερά του Πατραϊκού Κόλπου στις 
πανέμορφες παραλίες της περιοχής (Κρυονέρι, 
Λούρος, Τουρλίδα, Διόνι). Παράλληλα θα 
απολαύσετε ένα πικ-νικ με βιολογικά τρόφιμα. 

 
 
D5-Ελεύθερη μέρα: Ημέρα με ελεύθερο χρόνο και πρόγραμμα για να χαλαρώσετε στις 

εγκαταστάσεις μας (ping pong, basket, τοξοβολία, mountain 
bike) ή μια επίσκεψη στο μοναδικής ομορφιάς λιμάνι της 
Ναυπάκτου, στο παραδοσιακό κέντρο της πόλης, τα 
πλακόστρωτα καλντερίμια της καθώς και το 
καλοδιατηρημένο κάστρο που δεσπόζει στο λόφο με το 

πευκοδάσος πίσω από την πόλη. Το βράδυ B.B.Q και ελληνική μουσική στο κατάλυμα. 

 

 



 

D6- 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! 

D7- Ποδηλασία & παρατήρηση πουλιών: Ποδηλασία γύρω από τη λιμνοθάλασσα και 
παρατήρηση πουλιών με τη συνοδεία έμπειρου 
περιβαλλοντολόγου. Θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε στο φυσικό 
τους περιβάλλον την μεγάλη ποικιλία πουλιών που φιλοξένει στα 

νερά της η λιμνοθάλασσας. Θα ενημερωθείτε για την αναπαραγωγή τους, τις διατροφικές 
τους συνήθειες κ.τ.λ. 

D8- Αναχώρηση 
  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 459 410 380 509 439 410 

ΙΙ) Μετακινήσεις με δικό μας μέσο 685 636 606 791 722 692 

       Περίοδος  Α: Ιούλιος & Αύγουστος     
Περίοδος  Β: Μάρτιος έως Ιούνιος, Σεπτέμβρης, Οκτώβρης 

 
 
Στην τιμή (Ι) συμπεριλαμβάνονται => Εφτά διανυκτερεύσεις σε οικογενειακό 
bungalow, σε μία από τις πιο κάτω μονάδες, Πρωινό με βιολογικά τοπικά προϊόντα, 
Ποδήλατα & εξοπλισμό ποδηλασίας,Birdwatching & συνοδεία περιβαλλοντολόγου, 
Εξοπλισμός Sea Kayak & συνοδός, ψάρεμα με βάρκα με εξοπλισμό ψαρέματος και 
συνοδό, εξόρμηση με σκάφος στο Ιόνιο Πέλαγος, εξοπλισμός και συνοδός για 
Windsurfing/Kitesurfing, βιολογικά τρόφιμα για τέσσερα πικ-νικ, ένα δείπνο BBQ με 
ζωντανή 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 
 



 

       
 
  www.socratesorganicvillage.gr        www.evinos-garden.gr                www.organic-village.gr                                                     
 
 
 
Περίοδος υλοποίησης:       Μάρτιος-Οκτώβριος 
Τιμή : 380 – 791  € / άτομο (σύμφωνα με τα προαναφερόμενα) 
Minimum συμμετοχής:      8 άτομα (σε περίπτωση μικρότερου αριθμού ατόμων, 
επικοινωνήστε μαζί μας για τιμές) 
Προϋποθέσεις συμμετοχής:  Βασική γνώση κολύμβησης  
Πρέπει να έχετε μαζί σας =>  Γυαλιά ηλίου, πετσέτα, μαγιό, αντιηλιακό, ανάλογα  
Παπούτσια για κάθε δραστηριότητα, Φωτογραφική μηχανή (προαιρετικά). 
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