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ΣΙΚΕΛΙΑ

ΚΑΤΩ ΙΤΑΛΙΑ - ΣΑΛΕΝΤΟ
ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 5 Ιουλίου 2018
1.: ΑΘΗΝΑ – ΠΑΤΡΑ
Συγκέντρωση και αναχώρηση για την Πάτρα με μία στάση καθ΄ οδόν . Άφιξη, επιβίβαση στο πλοίο και
απόπλους(SUPERFAST FERRIES). Το πλοίο μας διαθέτει άνετα μεγάλα σαλόνια, αταστήματα, εστιατόριο-self service, Bar.
Διανυκτέρευση εν πλω.
2.:ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΛΟ –ΜΕΤΑΠΟΝΤΟ – ΣΙΚΕΛΙΑ
Πρωινή άφιξη στο Μπάρι και αναχώρηση για την κοιλάδα των τρούλων και
το πανέμορφο Άλμπερομπέλλο. Απέραντοι ελαιώνες και δάση μας
συντροφεύουν μέχρι να φθάσουμε σε ένα ιδιόρρυθμο χωριό. Ολόκληρος ο
παλιός πυρήνας της μικρής πόλης, είναι τρουλόχτιστος. Καταστήματα κάθε
είδους, καφέ για ξεκούραση, εργαστήρια τοπικών προϊόντων μινιατούρες
τρούλων, χειροποίητα μικροτεχνήματα και γραφικά πλακόστρωτα,
συνθέτουν την εικόνα του Άλμπερομπέλλο. Επίσκεψη-ξενάγηση και χρόνος
για ξεκούραση. Αναχώρηση για το Μεταπόντιο, την πλούσια Αχαίκή
αποικία, όπου ο Πυθαγόρας έζησε τα ώριμα χρόνια της ζωής του.
Επισκεπτόμαστε το αρχαιολογικό πάρκο με τον ναό της Λακινίας Ήρας και
ακολουθώντας την γραφική παράκτια οδό, διασχίζουμε στην κοιλάδα της Σύβαρης και φθάνουμε στα στενά της Σκύλλας για
να περάσουμε στη Σικελία. Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση, δείπνο και διανυκτέρευση. Hotel 4**** .
3.: ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ – ΟΡΤΥΓΙΑ – ΚΑΤΑΝΙΑ
Προγευματίζουμε και επισκεπτόμαστε την σημαντικότερη πόλη της Μεγάλης
Ελλάδας. Ξεναγούμαστε στον αρχαιολογικό χώρο και την Ορτυγία . Τα
Λατομεία, το αρχαίο Θέατρο, η Στοά του Διονυσίου, το Βήμα του Ιέρωνος, ο
Ναός της Αθηνάς, η Πηγή της Αρέθουσας είναι ένας συνοπτικός κατάλογος των
μνημείων των Συρακουσών. Ξενάγηση και ελεύθερος χρόνος στο μαγευτικό
νησί της Ορτυγίας για να περπατήσουμε στα γραφικά δρομάκια, να
αγοράσουμε αναμνηστικούς τοπικούς παπύρους και να γευματίσουμε σε
κάποια από περίφημες ψαροταβέρνες, Αρχιμήδης, Δίας, Αρέθουσα, κ.α.
Το απόγευμα επισκεπτόμαστε την Κατάνια. Το κέντρο της πόλης μοιάζει με
αντίγραφο της Ρώμης. Η πλατεία του Ελέφαντα, ριβάλλεται από εντυπωσιακά
μπαρόκ παλάτια και εκκλησίες. Η βασιλική αψίδα, το δημαρχιακό μέγαρο, η
νέο-ρομανική μητρόπολη της Αγίας Αγάθης και κεντρική μνημειακή και εμπορική οδός της Έτνας, υπογραμμίζουν στην
Κατάνια την διαχρονική πορεία μια αρχόντισσας. Ξενάγηση και χρόνος για ελεύθερη περιήγηση και ξεκούραση. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.
4: (ΑΙΤΝΑ) - ΤΑΟΡΜΙΝΑ
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για την Αίτνα εφόσον οι συνθήκες του
ηφαιστείου το επιτρέπουν. Φθάνουμε μέχρι τους κρατήρες Silvestro, στα
2000 μ. Ολόκληρος ο κάμπος της ανατολικής Σικελίας και το σικελ ικό
πέλαγος απλώνονται μπροστά στα μάτια μας. Ένα ολόκληρο τουριστικό
χωριό εμφανίζεται κάτω από τους κρατήρες. Καταστήματα με τοπικά
προϊόντα, Chalet όπου μπορούμε να δοκιμάσουμε τις τοπικές γεύσεις,
Κάβες με τη φωτιά της Αίτνας και το περίφημο μπρούσκο «Rosso del Etna», αλλά και πλήθος μικροαντικειμένων που γίνονται
από την καυτή λάβα. Το απόγευμα επισκεπτόμαστε την κοσμοπολίτικη Ταορμίνα, όπου μετά από μία σύντομη επίσκέψη στο
αρχαίο θέατρο, μένουμε ελεύθεροι για να περπατήσουμε στα γραφικά της πλακόστρωτα, να γευτούμε ένα λιμοντσέλο και

κάποιο από τα αγαπημένα της γλυκά, ή να εξερευνήσουμε τα καταστήματα με τα τοπικά τους προϊόντα. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο . Δείπνο και διανυκτέρευση.
5. : ΡΗΓΙΟ – ΤΑΡΑΝΤΑΣ - ΛΕΤΣΕ
Προγευματίζουμε και περνώντας τα θρυλικά στενά της Σκύλλας και της
Χάρυβδης, επισκεπτόμαστε το αρχαιολογικό Μουσείο της Μεγάλης
Ελλάδος στο Ρήγιο. Τα εκθέματά του μας δίνουν μια ολοκληρωμένη
εικόνα της ακμής των ελληνικών πόλεων της κάτω Ιταλίας από το 8 ο έως
τον 3ο π.Χ αιώνα. Βλέπουμε τους Διόσκουρους, τους πίνακες των
Επιζεφυρίων Λοκρών, τους ξακουστούς πολεμιστές του Ριάτσε, πλήθος
αγγείων και κτερισμάτων, εξαρτήσεις οπλισμού, χρηστικά εργαλεία και
κοσμήματα. Αναχώρηση για τον Τάραντα. Η διαδρομή γίνεται με στάσεις
για ξεκούραση, αγορά τοπικών προϊόντων της Καλαβρίας και φαγητό. Επόμενη στάση μας ο Τάραντας, η ισχυρότερη αποικία
των Σπαρτιατών στη δύση. Βλέπουμε το Αραγωνικό κάστρο, την διώρυγα και την πρώτη μηχανική γέφυρα της Ευρώπης,
την Τσιταντέλλα, το ναό του Διός, το μάρε πίκολο, κ.α. Συνεχίζοντας καταλύουμε στο ξενοδοχείο μας στο Λέτσε. Τακτοποίηση,
δείπνο και διανυκτέρευση. Hotel 4****. (Αξίζει ένας βραδινός περίπατος στο κέντρο της πόλης.)
6.: ΛΕΤΣΕ - ΤΑΡΑΝΤΑΣ - ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ
Μετά το πρωινό επισκεπτόμαστε αντιπροσωπευτικά ελληνόφωνα χωριά (Καλημέρα, Στερνατία) όπου θα έχουμε την ευκαιρία
να γνωρίσουμε τους ανθρώπους, να πληροφορηθούμε για την ιστορία και τις παραδόσεις τους. Στα ελληνόφωνα χωριά θα
έχουμε συνάντηση με ανθρώπους που μιλούν την Γκρίκο, την τοπική διάλεκτο και ξεναγούμαστε στο κάστρο, στα υπόγεια
ελαιοτριβεία και στα σοκάκια του χωριού. . Επιστροφή στο Λέτσε για μια σύντομη ξενάγηση της πόλης. Στην πιάτσα Sant
Oronzo βλέπουμε το ρωμαϊκό αμφιθέατρο και στην Santa Croce θα δούμε το αποκορύφωμα του Μπαρόκ Λετσέζε. Ακολουθεί
χρόνος ελεύθερος στα γραφικά πλακόστρωτα της πόλης με τα πολυάριθμα καταστήματα.Η πόλη του Λέτσε είναι γνωστή για
το ιδιόρρυθμο μπαρόκ της και χαρακτηρίζεται ως η Φλωρεντία του Νότου. Αναχώρηση για το λιμάνι του Μπάρι απ’ όπου θα
πάρουμε το πλοίο της επιστροφής. Διανυκτέρευση εν πλω.
7.: ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ
Άφιξη στην Πάτρα, αποβίβαση και επιστροφή στην Αθήνα.
Τέλος της εκδρομής
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
1. Μετακινήσεις με πούλμαν τελευταίας τεχνολογίας
1. Εισιτήρια μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.
2. Εισιτήρια πλοίου Ελλάδα - Ιταλία - Ελλάδα
2. Γεύματα εντός των πλοίων.
3. Επιλεγμένα ξενοδοχεία. 4****
4. Ημιδιατροφή όπως αναγράφεται στο ημερήσιο πρόγραμμα
5. Περιηγήσεις, ξεναγήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα
6. Φόροι λιμένων, διόδια σταθμεύσεις.
7. Εισιτήρια FERRY BOAT, στενών Μεσσήνη
8. Φ.Π.Α.
9. Έμπειρος συνοδός με ειδικές γνώσεις της χώρας
10. Ασφάλεια ταξιδιού
11. Chek points (Φόροι πόλεων).
ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ.
1. Δίκ. Δωμ.+Τετρ. Εσωτ. Καμπ.
3. Δίκ. Δωμ.+Τρικ. Εσωτ. Καμπ.
5. Δίκ. Δωμ.+ Δικ. Εσωτ. Καμπ.

490 €
510 €
530 €

2. Δίκ. Δωμ.+Τετρ. Εξωτ. Καμπ. 510 €
4. Δίκ. Δωμ.+Τρικ. Εξωτ. Καμπ. 530 €
6. Δίκ. Δωμ.+Δίκ. Εξωτ. Καμπ. 550 €

Επιβάρυνση για κράτηση μονόκλινου στα ξενοδοχεία 110 €
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣEIΣ.
1. Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και με διαφορετική σειρά.
2. Οι ατομικοί δημοτικοί φόροι 2 έως 3 € / ngt, καταβάλλονται επί τόπου στα ξενοδοχεία.

