
 

ΗΜΕΡΗΙΑ  ΕΚΔΡΟΜΗ  ΣΟ ΑΓΡΟΚΣΗΜΑ ΖΙΟΓΑ- ΛΕΤΚΟΧΩΡΙ 

04 ΑΠΡΙΛΙΟΤ  

Αναχωροφμε νωρίσ το  πρωί ςτισ 08:00 για τθν θμερθςία εκδρομι ςτο Αγρόκτθμα 
Ζιϊγασ, το οποίο βρίςκεται ςτο Λευτοχϊρι. Ελάτε να εκπλθρϊςετε το όνειρο ςασ να 
ηιςετε για λίγο ςαν καουμπόθδεσ ςε μια όμορφθ μικρι πόλθ του Far West, ςτθν 
Ziogas Western City. Μόλισ μιςι ϊρα από τθ Θεςςαλονίκθ ςτο χωριό Λευκοχϊρι μια 
μονάδα εναλλακτικοφ τουριςμοφ – αγροτουριςμοφ ςασ περιμζνει για να κάνετε 
ελεφκερθ ιππαςία ςτα γφρω βουνά, να πιείτε τον καφζ ςασ, να φάτε όπωσ οι 
cowboys ςτο saloon, να περιθγθκείτε ςτο πάρκο με τα ηϊα και να αςχολθκείτε με 
τισ υπόλοιπεσ υπαίκριεσ δραςτθριότθτεσ. 
Σασ δίνεται θ δυνατότθτα να ξεφφγετε από τθν κακθμερινι ςασ ρουτίνα, τόςο εςείσ 
όςο και τα παιδιά ςασ! Οι δραςτθριότθτεσ τθσ Western Ziogas City ποικίλουν. 
Πεηοπορία 
Υπάρχει ποικιλία διαδρομϊν που μπορείτε να ακολουκιςετε ςτο όροσ Κλζπε του 
Λευκοχωρίου…. 
Μια εκ των οποίων είναι το ξωκλιςι του Αί Γιϊργθ. Βρίςκετε ςτθν κορυφι του 
βουνοφ και ςε υψόμετρο 750m. Από εκεί μπορείτε να δείτε όλο τον κάμπο τθσ 
Θεςςαλονίκθσ και του Κιλκίσ. Διαδρομι ανάβαςθσ διάρκειασ 25 λεπτϊν. 
Ψάρεμα 
Σε απόςταςθ μόλισ 200 μζτρα από τθ φάρμα υπάρχει μια τεχνθτι λιμνοφλα θ οποία 
προςφζρετε για ψάρεμα. Σθμείωςθ, κα χρειαςτεί να φζρετε τον δικό ςασ 
εξοπλθςμό. 
Σκοποβολή – Τοξοβολία 
Όλοι μποροφν να δοκιμάςουν τισ ικανότθτεσ τουσ ςτθν τοξοβολία και τθ 
ςκοποβολι!!! 
Πρζπει όμωσ να γνωρίηετε ότι είναι ςε μορφι παιχνιδιοφ, με αεροβόλο όπλο και 
εραςιτεχνικό τόξο… 
Φορζςτε το καουμπόικο καπζλο ςασ, βυκιςτείτε ςτθν μοναδικι ατμόςφαιρα τθσ 
άγριασ δφςθσ, οπλιςτείτε με τθν φωτογραφικι ςασ μθχανι, ςθμαδζψτε και 
πυροβολιςτε για να διατθριςετε τισ απίκανεσ αυτζσ ςτιγμζσ. Αξγόηεξα ζα πάξνπκε 

ην δξόκν ηεο επηζηξνθήο όπνπ κεηά από ηηο απαξαίηεηεο ζηάζεηο, ππνινγίδνπκε ηελ 

άθημε καο ζηε Θεζζαινλίθε  ην βξαδάθη. (91 ρικ) 

Στθν τιμι περιλαμβάνετε :                                              Τιμή ςυμμετοχήσ : 10€ 

 Μεταφορά με επιςτροφι                                 Παιδικό ζωσ 10 χρονών 6€ 

 Συνοδόσ γραφείο 

 Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ  

 ΦΠΑ  


