THE BEE & THE HONEY

Aceasta excursie are atat o componenta culturala, cat si una religioasa. Locatiile pe care le vom vizita vor fi: Mutele Athos (pentru barbati),
Ouranopolis, Muntii Strantoniko si Holomontas (zona faimoasa pentru productia de miere si ierburi aromatice) si Arnea (pentru a vizita muzeul
folclorului) . A fost creata pentru toti cei ce iubesc natura si produsele naturale. Ne vom plimba prin munti, pe langa campuri de ierburi aromatice
si ne vom bucura de salbaticia naturii. Daca iubesti natura si vinul si vrei sa aflii mai multe despre modul de preparare a celor mai fine mancaruri
grecesti, atunci acesta este excursia ce ti se potriveste cel mai bine.

Ziua 1: Sosirea la Muntele Anthos
Muntele Athos este la doar 90 Km departare de Aeroportul Makedonia din Salonic. Aveti posibilitatea sa va
alegeti cazarea dorita intr-o zona ce ofera hoteluri pentru orice gust. Dupa check-in va puteti bucura de pranz
sau cina, in functie de ora la care sositi.

Ziua 2: Muntele Athos (doar pentru Barbati)
Dupa micul dejun, barbatii se vor indrepta spre portul din Ouranopolis si se vor imbarca pe un vas ce ii va purta
spre portul “Trei Frati” din Muntele Athos. Vor visita Ogorul Sfantului Nikolaos ( din cadrul Sfintei Manastiri a
Sfantului Pavel) de unde vor fi incepe rutele mierii. Aici , vor putea vedea cum calugarii prepara mierea din
copacii sfintiti si din tufele de pe munte. Barbatii vor avea posibilitatea sa isi aleaga dormitorul pentru a petrece
noaptea aici. Femeile, carora le e interzis sa viziteze locurile sfinte prin lege, vor degusta vinuri si vor participa la
o cina traditionala intr-unul din faimoasele restaurante din zona Muntelui Athos.

Ziua 3: Muntii Stratoniko si Holomontas
Dupa intoarcerea barbatilor in Ouranopolis (in jurul pranzului), atat barbatii cat si femeile se vor indrepta spre
Arnea, unde vor avea sansa de a vedea indeaproape cum se produce mierea la baza pantelor inverzite ale
muntilor Stratoniko si Holomontas. Va recomdam, ca in aceasta etapa sa purtati echipamentul de protectie
(uniforme si masti) oferite de faimosii apicultori din oras. Tarziu in dupa amiaza vom vizita parcul central
traditional, ne vom intalni cu producatorii locali si puteti, tot acum, cumpara faimoasa miere din magazinele ce
ofera o foarte mare varietate de produse de cea mai buna calitate. Pentru a completa ziua, ne vom intoarce la
hotel si vom lua o cina cu bucate traditionale grecesti. Veti putea incerca branza feta in miere, o specialitate
cunoscuta inca din atntichitate, spunandu-se despre ea ca era preferata lui Aristotel.

Ziua 4: Muntii Stratoniko si Holomontas
Dupa micul dejun, ne vom indrepta spre munti pentru a vizita campurile de ierburi aromatice. Putem alege sa
mergem pe jos sau cu bicicleta. Mai tarziu vom vizita Centrul pentru Mediu din Arnea pentru a viziona
documentarul dedicat apiculturii, intitulat „Munca Albinelor”. Dupa amiaza vom lua masa in padurea Sfantului
Paraschiv in Arnea. Ulterior vom porni intr-o plimbare pe vechile strazi ale orasului, vom vizita muzeul folclorului
si Catedrala Sfantului Stefan. Spre seara ne vom intoarce la hotel pentru a degusta vinurile locale si
Tsipouro alaturi de delicioase aperitive grecesti.
Ziua 5: Plecarea

CATEGORIA:
DURATA:
INCLUDE:
TARIF :

GASTRONOMIE & TRADITII
5 zile / 4 nopti
cazarea cu BB, mese suplimentare, transport cu autocarul, ghid local, taxe
Va rugam sa ne contactati la : info@melitours.ro

Excursia poate fi rearanjata conform nevoilor dvs. Sosirea si plecarea se pot modifica, iar durata poate fi extinsa sau scurtata. De
asemenea se pot adauga servicii suplimentare.

