
 

 

Ξενάγηση στους θαλάμους καλλιέργειας, στάση για αγορές και 

γευσιγνωσία στο Μανιταροπωλείο μας 

 

Κόστος: 100 € + ΦΠΑ ανά γκρουπ (μέγιστος αριθμός ατόμων ανά γκρουπ: 20) 

Ο κάθε συμμετέχων θα παραλάβει αναμνηστικό βραχιολάκι #mushroomlover.  

Προνομιακή έκπτωση 12% με τις αγορές σας από το Μανιταροπωλείο μας. Ισχύει για όλα τα μέλη του 

γκρουπ που παρακολούθησαν την ξενάγηση, για αγορές από το Μανιταροπωλείο μας αμέσως μετά την 

ξενάγηση. 

Δωρεάν έξοδα αποστολής για την πρώτη σας παραγγελία από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα 

(https://www.manitaropolio.gr/): Οι συμμετέχοντες στην ξενάγηση δικαιούνται κουπόνι δωρεάν εξόδων 

αποστολής για παραγγελίες από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα για αγορές άνω των 10€. 

Τα θερμοκήπια παραγωγής των μανιταριών μας βρίσκονται στο 12ο χλμ. της επαρχιακής οδού Ν. Αρτάκης -  

Στενής (στην αριστερή πλευρά). Υπάρχει άνετος χώρος parking μπροστά από τα θερμοκήπια πάνω στο δρόμο.  

Οι συμμετέχοντες στην ξενάγηση θα έχουν την ευκαιρία: 

• να νιώσουν την ιδιαίτερη ενέργεια που έχει ένας χώρος που σφύζει από νέα μανιτάρια τα οποία 

αναπτύσσονται σε συνθήκες φθινοπώρου  

• να βιώσουν μια πρωτόγνωρη εμπειρία μέσα από την επαφή τους με γνωστά είδη μανιταριών (πχ 

Πλευρώτους – Pleurotus ostreatus, Λεντινούλα – Lentinula edodes, κλπ.) αλλά και με εξωτικά είδη (πχ 

Αρνάκι- Hericium erinaceus, Κοράλλι Hericium coraloides, κλπ.) 

• να παρακολουθήσουν μία σύντομη παρουσίαση κατά τη διάρκεια της οποίας θα  γνωρίσουν την 

ιστορία της εταιρίας μας αλλά και των μανιταριών γενικότερα και θα έρθουν σε μία πρώτη επαφή με 

τα στοιχεία βιολογίας και καλλιέργειας των μανιταριών. 

Η ξενάγηση διαρκεί 45 λεπτά, ημέρες ξενάγησης κατόπιν συνεννόησης. H κράτηση ισχύει μόνο με 

προκαταβολή του 50% του ποσού σε τραπεζικό μας λογαριασμό. Ακυρώσεις κρατήσεων γίνονται δεκτές 15 

ημέρες πριν την επίσκεψη. Είναι δεκτή μία αλλαγή ημερομηνίας.    

Μετά την ολοκλήρωση της ξενάγησης, το λεωφορείο θα συνεχίσει για άλλα 3χλμ. με κατεύθυνση προς τη 

Στενή όπου στην αριστερή πλευρά του δρόμου θα σταματήσει στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρίας μας.  

Εκεί βρίσκεται το συσκευαστήριο των μανιταριών και το κατάστημα λιανικής μας όπου θα έχετε την ευκαιρία 

να δοκιμάσετε διάφορες μανιταρολιχουδιές και να αγοράσετε προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

1. ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5166053006977 (IBAN: GR0401721660005166053006977) 

2. ALPHA BANK: 233002002021355 (IBAN: GR2401402330233002002021355) 

 

https://www.manitaropolio.gr/


 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


