ΜΕΜΝΩΝ TRAVEL
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 67 1ος ορ. – ΑΘΗΝΑ
 210.3240036 & 3245604 -  210.3252757

Email:info@memnontravel.gr - www.memnontravel.gr

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΣΤΗΝ ΠΟΥΛΙΑ
ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ & ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ
ΜΑΤΕΡΑ & ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΛΟ
« Στην Πούλια κάθε χρόνο το
καρναβάλι ζωντανεύει σκηνές από
τα παραμύθια των παιδικών μας
χρόνων και σατιρίζει την
επικαιρότητα με τις καρικατούρες
των διασημοτήτων.
Τα τεράστια άρματα παρελαύνουν
στους κεντρικούς δρόμους μπροστά
στο πολυάριθμο πλήθος του κόσμου που συμμετέχει και διασκεδάζει.
Ο Τρίντου, ο φαγάς, θα σκάσει απ’ το φαγητό για να αντέξει την Σαρακοστή που ξεκινάει.»
1. Παρασκευή 15/2/2019 : ΑΘΗΝΑ- ΠΑΤΡΑ- ΠΛΟΙΟ
Συγκέντρωση στο Σύνταγμα ώρα 13.00΄ επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για την Πάτρα με μία στάση
κατά τη διαδρομή. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω. Το πλοίο μας διαθέτει μεγάλα ,
ωραία σαλόνια , εστιατόριο – self service, καταστήματα. SUPERFAST FERRIES
2. Σάββατο 16/2/2019 : ΜΑΤΕΡΑ – ΑΛΜΠΕΡΟΜΕΛΟ - ΛΕΤΣΕ
Άφιξη πρωϊνή στο Μπάρι και αναχώρηση για την Ματέρα, μια πόλη που έγινε
γνωστή από την λογοτεχνία και την 7η τέχνη. Στη Ματέρα και την γύρω περιοχή
ανακαλύπτουμε μια Καππαδοκία της Δύσης. Η τρωγλοδυτική πόλη και οι
υπόσκαφες εκκλησίες, οι σκαλισμένες στο πορώδες πέτρωμα κατοικίες, τα
εργαστήρια, οι αποθηκευτικοί χώροι, οι σταύλοι, οι αποταμιευτήρες νερού και οι
στέρνες για τον μούστο, αποτελούν μια από τις σημαντικότερες κληρονομιές της
βυζαντινής δύσης και προστατεύονται από την UNESCO. Στη Ματέρα που
χαρακτηρίζεται επίσης μικρή Ιερουσαλήμ, γυρίστηκαν ταινίες με τα πάθη του
Χριστού από διάσημους σκηνοθέτες όπως οι Παζολίνι και Γκίμπσον, η ταινία ο
Χριστός σταμάτησε στο Έμπολι κ.α. Μετά την ξενάγηση, θα έχουμε χρόνο για έναν
περίπατο και ξεκούραση στο κέντρο της πόλης
Αναχώρηση για το Άλμπερομπέλλο. Διασχίζοντας την κοιλάδα των τρούλων, φθάνουμε στην μικρή, ιδιόρρυθμη πολιτεία. Το
Άλμπερομπέλλο απαρτίζεται από πολυάριθμους πέτρινους τρούλους, ένα
παράξενο
είδος κατοικίας, με διακριτικά
ζωδιακά
σύμβολα , που
ανταποκρίνεται ακόμα σήμερα σε όλες τις ανάγκες στέγασης. Στα γραφικά
πλακόστρωτα σοκάκια, βρίσκει κανείς ότι ζητήσει η καρδιά του. Μετά την
ξενάγηση ακολουθεί χρόνος ελεύθερος στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο. .
Αναχώρηση για το Λέτσε, την όμορφη πρωτεύουσα του Σαλέντο, χαρακτηρισμένη
ως Φλωρεντία του Νότου όπου δειπνούμε και διανυκτερεύουμε.Hotel
PRESIDENT 4* κεντρικό. (Για όσους επιθυμούν, αξίζει μια βραδινή
έξοδος στη φωταγωγημένη πόλη που γιορτάζει).

3. Κυριακή 17/2/2019 : ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ - ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ (ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ)
Μετά το πρόγευμα επισκεπτόμαστε τα ελληνόφωνα
χωριά της Γκρετσία Σαλεντίνα. Θα συναντήσουμε
ανθρώπους που θα μας μιλήσουν για την ιστορία και τις
παραδόσεις του τόπου, θα ακούσομε ζωντανά την
γκρίκο, την τοπική ελληνική διάλεκτο, μουσική και
τραγούδια από
την καλλιτεχνική παράδοση των
ελληνοφώνων. .. Στην Καλημέρα επισκεπτόμαστε και
ξεναγούμαστε στο μουσείο
λαϊκής τέχνης
και
βλέπουμε την Αθηναϊκή στήλη. Στη Στερνατία
επισκεπτόμαστε
τα
υπόγεια
ελαιοτριβεία,θα
συνομιλήσουμε με τους ελληνόφωνους του χωριού και
θα ακούσομε μουσική και ποιήματα που θα μας
συγκινήσουν. Η συνάντηση θα μας μείνει αξέχαστη. Χρόνος για να ξεκουραστούμε , να παρακολουθήσουμε τις
καρναβαλικές εκδηλώσεις και να γευματίσουμε με ζωντανή μουσική και χορό Ταραντέλλας . Συνεχίζοντας,
επισκεπτόμαστε το φανταχτερό καρναβάλι στην Καλλίπολη . Χρόνος για να διασκεδάσουμε και να ανιχνεύσουμε το
νησάκι και την παλιά πόλη .Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
4. Δευτέρα 18/2/2019 : ΛΕΤΣΕ – ΜΠΑΡΙ
Προγευματίζουμε και επισκεπτόμαστε το Λέτσε. Βλέπουμε το κάστρο του Καρόλου, την πιάτσα Ορόντζο, το
ρωμαϊκό αμφιθέατρο, την εντυπωσιακή Σάντα Κρότσε και το ξακουστό μπαρόκ του Λέτσε.
Χρόνος να ανιχνεύσουμε την παλιά πόλη και να ξεκουραστούμε..Αναχώρηση για το Μπάρι όπου θα πάρουμε το
πλοίο της επιστροφής. «Το πλοίο διαθέτει πολυτελή σαλόνια, εστιατόριο, σέλφ σέρβις, καταστήματα, μπάρ .»
Ταξιδεύουμε με τα πολυτελή SUPERFAST FERRIES.
5. Τρίτη 19/2/2019 : ΠΑΤΡΑ – ΑΘΗΝΑ
Άφιξη στην Πάτρα ώρα 13.00΄και επιστροφή στην Αθήνα . Τέλος της εκδρομής
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
1 Μετακινήσεις με σύγχρονο τουριστικό λεωφορείο.
2. Εισιτήρια πλοίου Ελλάδα - Ιταλία -Ελλάδα
3. Ξενοδοχείο 4* κεντρικό.
4. Πρόγευμα και δείπνο στο ξενοδοχείο 11/2.
5. Περιηγήσεις, ξεναγήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα.
6. Φόροι λιμένων, διόδια αυτοκινητοδρόμων.
7. Φ.Π.Α.
8. Έμπειρος συνοδός του γραφείου.
9. Ασφάλεια ταξιδιού.
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
1. Γεύματα εντός του πλοίου
2 .Ατομικοί δημοτικοί φόροι 2 € / night.

Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2019

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ KAT’ ATOMO ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ
ΜΕ ΚΑΜΠΙΝΑ ΠΛΟΙΟΥ :
α) Τετράκλινη εσωτερική: 320 €
γ)Τρίκλινη εσωτερική : 340 €
στ) Δίκλινη εσωτερική : 360 €

β) Τετράκλινη εξωτερική: 340 €
δ)Τρίκλινη εξωτερική : 360 €
ε) Δίκλινη εξωτερική
: 380 €

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧ ΕΙΟ: 50 €

