
Πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους
Με την Somewhere We Know στην Αιτωλοακαρνανία | 5 ημέρες 

Μόνο από 120€ το άτομο + e-voucher Tourism4all

Διακοπές στην Αιτωλοακαρνανία με ταξιδιωτικό πακέτο διαμονής 4 διανυκτερεύσεων στον 
Ελαιώνα Ζέλιου ή στο Socrates Organic Village και επίσκεψη στον βοτανικό κήπο «Ζέλιος ΓΗ» .    

Διαμονή:
_Ο Ελαιώνας Ζέλιου βρίσκεται στο Μεσολόγγι και είναι ένα όμορφο πετρόχτιστο συγκρότημα, 
ανάμεσα σε ελιές και οπωροφόρα δέντρα, σε ύψωμα με θέα στον Πατραϊκό κόλπο. Πρόκειται 
για ένα χώρο που προσφέρει πολλές δυνατότητες για δραστηριότητες στο ύπαιθρο, ιδιαίτερα 
για τα παιδιά. Διαθέτει παιδική χαρά και πάρκο με πολλά ζώα. Οι επισκέπτες μπορούν να 
περπατήσουν μέχρι την κορυφή της Κλόκοβας ή να αθληθούν στο γήπεδο τέννις. 
_Το Socrates Organic Village είναι ένα βιολογικό αγρόκτημα με ελιές, στην περιοχή Αγριλιά 
Μεσολογγίου, σε απόσταση μόλις 3χλμ. από την ιστορική πόλη του Μεσολογγίου, 
σκαρφαλωμένο στην πλαγιά ενός λόφου, περιτριγυρισμένο από τις κατάφυτες βουνοπλαγιές 
του Αράκυνθου, με μία υπέροχη πανοραμική θέα στους γύρω λόφους & στην μοναδική 
Λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. 

Διαθέσιμες ημερομηνίες: από 1/6 έως 30/12
(*Η κράτηση γίνεται κατόπιν διαθεσιμότητας σε έναν από τους δύο ξενώνες )

http://www.socratesorganicvillage.gr/el-GR/
https://elaionaszeliou.gr/
https://www.zeliosgi.gr/
http://www.socratesorganicvillage.gr/el-GR/
https://elaionaszeliou.gr/


Δραστηριότητα
Επίσκεψη στον βοτανικό κήπο «Ζέλιος ΓΗ» : Συνολικά σε 100 και πλέον στρέμματα γης δίπλα 
στον ποταμό Εύηνο, απλώνεται ο Βοτανικός κήπος «Ζέλιος ΓΗ», περιλαμβάνοντας περίπου 
3.500 φυτά σε 6 θεματικούς κήπους. Αρωματικά, φαρμακευτικά, αρτυματικά βότανα,  κοινά 
και σπάνια είδη της ελληνικής χλωρίδας αλλά και κηπευτικά, έχουν το καθένα τους, μια 
ξεχωριστή θέση στο κήπο.

Τιμή κατ’ άτομο για 4 διανυκτερεύσεις:

Σε δίκλινο δωμάτιο: από 240€ * 

(πληρωτέο 120 € και εξαργύρωση e-voucher 120 €)  

Περιλαμβάνονται:
 4 Διανυκτερεύσεις στον Ελαιώνα Ζέλιου ή στο Socrates Organic Village χωρίς πρωινό
 Επίσκεψη στον βοτανικό κήπο «Ζέλιος ΓΗ»      
 ΦΠΑ
 Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης

Αν ενδιαφέρεστε για αυτό το ταξίδι, συμπληρώστε αυτή τη φόρμα συμμετοχής >>
και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τις λεπτομέρειες.  

* Η τιμή αυτή δεν αφορά διαμονή σε μονόκλινο.

Somewhere We Know 
Ασκληπιού 100, 114-71

Αθήνα, Ελλάδα
τηλ: +30 211 4113224

κιν: +30 6936 806306
email: info@somewhereweknow.com

www.somewhereweknow.gr

http://www.somewhereweknow.gr/
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https://forms.gle/5zcShCyy2Cp3u63X8
https://www.zeliosgi.gr/
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