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1. Tετάρτη 10/4/2019 : ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ
Συγκέντρωση στο Σύνταγμα ώρα 12.00 σημείο της Αθήνας και αναχώρηση για την Πάτρα, με μία στάση
διαδρομή. Άφιξη, επιβίβαση στο πλοίο SUPERFAST FΕRRIES και απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω.

κατά τη

2. Πέμπτη 11/4/2019 : ΜΠΑΡΙ – ΠΟΜΠΗΙΑ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ
Άφιξη στο Μπάρι και αναχώρηση για την αρχαία Πομπηία. Η αποκάλυψη της Πομπηίας, αποτελεί βασικό σταθμό στη
σπουδή του αρχαίου κόσμου. Η ανασκαφή της, έφερε στο φώς πραγματικές και συνταρακτικές εικόνες ενός κόσμου που
χάθηκε σε λίγες μόνο ώρες από τη μανία του Βεζούβιου, του φοβερού γειτονικού ηφαιστείου. Ο σχεδιασμός, το σύνολο
της υποδομής και όσα έχουν έως τώρα αποκαλυφθεί , μας δίνουν πολύτιμες πληροφορίες και περιγράφουν τη ζωή και την
οργάνωση μιας πόλης που υπήρξε πρότυπο του ρωμαϊκού κόσμου. Οι αγορές, οι δρόμοι, τα θέατρα, τα καταστήματα και
τα θερμοπωλεία, οι παλαίστρες και τα δημόσια λουτρά, οι ναοί και οι πολυτελείς βίλλες, μας μεταφέρουν για λίγο στο
απώτερο παρελθόν ενός πολιτισμού που χάθηκε. Χρόνος για ξεκούραση. Αναχώρηση για την Ποσειδωνία του Σίλαρι
όπου δειπνούμε και διανυκτερεύουμε . Η κοιλάδα του Σίλαρι φημίζονταν στην αρχαιότητα για την ευφορία της και
σήμερα ακόμα, παραμένει μία από τις πλουσιότερες εκτάσεις της κεντρικής Ιταλίας. Στις εκβολές του Σίλαρι ποταμού
υπήρχε ένα από τα σπουδαιότερα ιερά της Ήρας που επόπτευε τις ακτές των Σειρήνων. ( Hotel 5*)
.
3. Παρασκευή 12/4/2019 : ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ -ΡΗΓΙΟ
Προγευματίζουμε και επισκεπτόμαστε την Ποσειδωνία. Προσεγγίζοντας την αρχαία πόλη και περνώντας την πύλη της
δικαιοσύνης
βλέπουμε τα αρχαία τείχη που περιβάλουν την πόλη και σώζονται
σε μεγάλο μήκος ακέραια. Αντικρίζουμε τους τρείς επιβλητικούς δωρικούς ναούς
και την βασιλική, βλέπουμε το Βουλευτήριο, το ρωμαϊκό και διερχόμενοι την ιερά
οδό βλέπουμε την αγορά , το γυμναστήριο και το ταφικό μνημείο του θρυλικού
Ινός. Συνεχίζουμε με την ξενάγηση στο αρχαιολογικό μουσείο όπου μεταξύ
άλλων βλέπουμε αριστουργήματα αμφορέων και αρχαίας ζωγραφικής, τις μετώπες
του Ηραίου, την σαρκοφάγο του Βουτηχτή, και κτερίσματα από την νεκρόπολη της πόλης. Χρόνος για ξεκούραση. .
Αναχώρηση για το Ρήγιο της Καλαβρίας όπου δειπνούμε και διανυκτερεύουμε. Hotel 4* superior
4. Σάββατο 13/4/2019: ΡΗΓΙΟ – ΜΕΣΣΗΝΗ - ΑΚΡΑΓΑΝΤΑΣ
Προγευματίζουμε και 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. Περνώντας τα θρυλικά στενά της
Σκύλλας και της Χάρυβδης μπαίνουμε στη Σικελία όπου επισκεπτόμαστε τη
Μεσσήνη και συνεχίζουμε για τον Ακράγαντα. Άφιξη και έναρξη της ξενάγησης
στην ομορφότερη πόλη των θνητών κατά τον Πίνδαρο. Η κοιλάδα των ναών του Ακράγαντα, οι ναοί της Ήρας, του

Ηρακλή, των Διόσκουρων, του Διός, το μνημείο του Θήρωνος, το ρωμαϊκό γυμνάσιο, ο Τελαμώνας, είναι κεντρικά
θέματα της ξενάγησής μας. Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση, δείπνο και διανυκτέρευση. Hotel 4*.
5. Κυριακή 14/4/2019 : ΕΓΕΣΤΗ -ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑΣ
Προγευματίζουμε στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για την αινιγματική Εγέστη. Στις
δυτικές εύφορες κοιλάδες της Τρινάκριας, ανάμεσα στο Πάνορμο και το Δρέπανο
και οι Έλυμοι (Τρώες και αυτόχθονες), ίδρυσαν πόλη που της έδωσαν το όνομα
της νύμφης Εγέστης ή ίσως το όνομα του
Τρώα ήρωα Αίγιστου. Ο ρόλος που
διαδραμάτισε η πόλη αυτή στους αιώνες που ακολούθησαν, υπήρξε καταλυτική για
την τύχη της Μεγάλης Ελλάδας και κατά προέκταση του πολιτισμένου δυτικού
κόσμου. Στις μέρες μας ένα θέατρο, από τα ωραιότερα και ένας επιβλητικός
δωρικός ναός, θυμίζουν την ανθηρή αποικία και την ιστορία της. Ξενάγηση και
ξεκούραση στο chalet της κοιλάδας.
Συνεχίζοντας επισκεπτόμαστε τον Σελινούντα, την ακμαία αποικία των Μεγαρέων
στη δυτική Σικελία. Οι τρείς δωρικοί ναοί της κοιλάδας των ιερών και η αρχαία πόλη, αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα
σύνολα αρχαιολογικών χώρων της Ευρώπης. Ξενάγηση και χρόνος για ξεκούραση, πρόχειρο γεύμα και οινογνωσία σε
τοπική κάβα με τα ξακουστά κρασιά της Σικελίας (Μαρσάλα, Μοσκάτο της Παντελερίας, Ζιμπίμπο, Νέρο της
Άβολας,κ.α.) Επιστροφή στον Ακράγαντα, δείπνο και ελεύθερη έξοδος στην παλιά πόλη. Hotel 4*.
6. Δευτέρα 15/4/2019: ΣΥΡΑΚΟΥΣΑΙ -ΤΑΟΡΜΙΝΑ
Προγευματίζουμε και αναχωρούμε για τις Συρακούσες. Η ξενάγηση ξεκινά από τα
ιστορικά λατομεία όπου βλέπουμε το αρχαίο θέατρο, τον κολοσσιαίο βωμό του Ιέρωνα
και τις στοές των αιχμαλώτων με την θρυλική στοά του Διονυσίου. Συνεχίζοντας
μεταφερόμαστε στην Ορτυγία, το νησάκι όπου ιδρύθηκαν οι Συρακούσες. Βλέπουμε
την πύλη των Διονυσίων τειχών, το ναό του Απόλλωνος και τον μακροβιότερο
λειτουργικό ναό στον κόσμο, τον ναό της Αθηνάς. Στην πηγή της Αρέθουσας
ολοκληρώνουμε την ξενάγησή μας. Χρόνος ελεύθερος. Αξίζει να περιπλανηθούμε στα
γραφικά στενά της Ορτυγίας, να πάρουμε αναμνηστικούς παπύρους και απολαύσουμε
έναν καπουτσίνο με θέα το ιστορικό μεγάλο λιμάνι. Το απόγευμα και χρόνου
επιτρέποντος,
επισκεπτόμαστε την κοσμοπολίτικη Ταορμίνα. Η ομορφιά της
Ταορμίνας, τα φυσικά της μπαλκόνια πάνω από το Ιόνιο και η απόλαυση ενός καφέ
lungo, θα μας ξεκουράσουν. Αναχώρηση για το Ρήγιο όπου δειπνούμε και
διανυκτερεύουμε. Hotel 4* superior.
7. Τρίτη 16/4/2019 : ΡΗΓΙΟ – ΜΕΤΑΠΟΝΤΙΟ - ΤΑΡΑΝΤΑΣ -ΜΠΑΡΙ
Προγευματίζουμε και αναχωρούμε για το Μεταπόντιο, την ακμαία αποικία της Αχαϊκής συμπολιτείας , ανταγωνίστρια
του ισχυρού Τάραντα. Η διαδρομή γίνεται με στάσεις για ξεκούραση, αγορά τοπικών προϊόντων της Καλαβρίας και
φαγητό. Στη συνέχεια επισκεπτόμαστε την πόλη του Τάραντα, την σπουδαιότερη αποικία των Σπαρτιατών στη δύση.
Βλέπουμε το Αραγωνικό κάστρο, την διώρυγα και την πρώτη μηχανική γέφυρα της Ευρώπης, την Τσιταντέλλα και την
κλειστή θάλασσα(μάρε πίκολο). Αναχώρηση για το Μπάρι όπου θα πάρουμε το πλοίο της επιστροφής.SUPERFAST
FERRIES . Διανυκτέρευση εν πλω.
8. Τετάρτη 17/4/2019 : ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ
Άφιξη στην Πάτρα και επιστροφή στην Αθήνα με μια ενδιάμεση στάση.
Άφιξη στην Αθήνα περίπου ώρα 17.00. (Χλμ. 214)
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
 Μετακινήσεις με λεωφορείο τελευταίας τεχνολογίας
 Εισιτήρια πλοίου Ελλάδα - Ιταλία – Ελλάδα
 Επιλεγμένα ξενοδοχεία 5* και 4* αστέρων.
 Διατροφή όπως αναγράφεται στο ημερήσιο πρόγραμμα.
 Περιηγήσεις, ξεναγήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα
 Φόροι λιμένων, διόδια αυτοκινητοδρόμων
 Φ.Π.Α.
 Έμπειρος συνοδός του γραφείου
 Ασφάλεια ταξιδιού.
Χρήσιμα έντυπα ταξιδιού.
 Chek point (φόροι πόλεων).
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
 Γεύματα εντός των πλοίων
 Είσοδοι στα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΕ ΚΑΜΠΙΝΑ ΠΛΟΙΟΥ :
ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
€ 540
ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
€ 560
ΤΡΙΚΛΙΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
€ 560
ΤΡΙΚΛΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
€ 580
ΔΙΚΛΙΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
€ 580
ΔΙΚΛΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
€ 600
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ : € 150
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.
Η εκδρομή πραγματοποιείται με απαραίτητη συμμετοχή 25 ατόμων.
Το πρόγραμμα μπορεί να γίνει και με διαφορετική σειρά.
Οι ατομικοί δημοτικοί φόροι (2€ p/nt) καταβάλλονται προσωπικά στην υποδοχή (Reseption) του ξενοδοχείου.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Οι κρατήσεις είναι έγκυρες με την καταβολή 250 € έως 23 Μαρτίου 2019 στους παρακάτω λογαριασμούς
Εξόφληση υπολοίπου έως 3 Απριλίου 2019.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Αριθμός λογαριασμού 155/404601-34
ΙΒΑΝ GR37 0110 1550 0000 1554 0460 134
ALPHA BANK
Aρ. Λογαριασμού.
IBAN

101-00-2002-3082-96
GR20 0140 1010 1010 0200 2308 296

EUROBANK BANK
Αρ. Λογαριασμού 0026.0062.19.0201281775
IΒΑΝ
GR42 0260 0620 0001 9020 1281 775
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αρ. Λογαριασμού 5029 08257 3697
IΒΑΝ
GR15 0172 0290 0050 2908 2573 697

Προκύπτει το όνομα : Γουναράς Δημήτρης

