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9 ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΙΚΕΛΙΑ
ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ ΑΠΟΤΛΙΑ
ΑΠΟ 6 ΕΩΣ 14 IOYΛΙΟΥ

Αλμπερομπζλο, Ματζρα, Ρήγιο, Κεφαλοφ, Παλζρμο,
Μονρεάλε, Ακράγαντασ, ιρακοφςεσ, Κατάνια, Ορτιγία,
Νότο, Σαορμίνα, Ελληνόφωνα Χωριά Απουλίασ, Λζτςε.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η μζρα: ΚΕΡΚΤΡΑ – ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ – ΕΝ ΠΛΩ
Συγκζντρωςθ και αναχϊρθςθ για το λιμάνι τθσ Ηγουμενίτςασ. Επιβίβαςθ ςτο πλοίο, τακτοποίθςθ
ςτισ καμπίνεσ και απόπλουσ για το λιμάνι του Μπρίντιηι . Διανυκτζρευςθ εν πλω.
2η μζρα: ΜΠΡΙΝΣΙΖΙ - ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΟ - ΜΑΣΕΡΑ – ΚΟΕΝΣΖΑ
Άφιξθ ςτο λιμάνι του Μπρίντεηι . Αναχϊρθςθ για το Αλμπερομπζλο το χωριό που μοιάηει με
ςκθνικό βγαλμζνο από παραμφκι, ζχει ανακθρυχτεί Μνθμείο Ραγκόςμιασ Ρολιτιςτικισ
Κλθρονομιάσ από τθν UNESCO. Ρεριιγθςθ ςτα γραφικά ςοκάκια του χωριοφ για να δοφμε τα
κατάλευκα ςπίτια του με τισ χαρακτθριςτικζσ τουσ πυραμιδωτζσ, κολωτζσ ι κωνικζσ ςκεπζσ τουσ
από αςβεςτολικικζσ πλάκεσ (τουσ περίφθμουσ τροφλουσ) ςτολιςμζνεσ με αποτροπαϊκά ςφμβολα
(ιλιουσ, ςταυροφσ, ηϊδια κ.λπ.). Στθ ςυνζχεια κα επιςκεφκοφμε τθ Ματζρα που απζκτθςε διεκνι
φιμθ από τθν αρχαία πόλθ Σάςςθ Ματζρα, που ςθμαίνει «Οι πζτρεσ – ςπθλιζσ τθσ Ματζρα», με
ςπίτια-ςπθλιζσ μζςα ςτα βράχια από τθν προϊςτορικι περίοδο. Στθν περιιγθςθ μασ κα δοφμε το
μοναςτθριακό ςυγκρότθμα τθσ Ραρκζνου με τισ εκκλθςίεσ του Αγίου Νικολάου και Αγίου Ρζτρου.
Το ιςτορικό κζντρο τθσ Ματζρα ζχει ανακθρυχτεί από τθν Unesco, Μνθμείο Ραγκόςμιασ

Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ. Άφιξθ αργά το απόγευμα ςτθν Κοςζντηα , μεταφορά και τακτοποίθςθ
ςτο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτζρευςθ.
3η μζρα: ΚΟΕΝΣΖΑ – ΚΕΦΑΛΟΤ - ΠΑΛΕΡΜΟ
Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο. Αναχϊρθςθ για το ιγιο και πίςκεψθ ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο του
ιγιο, για να δοφμε τουσ ξακουςτοφσ «Ρολεμιςτζσ του ιάτςε», δφο μοναδικά αρχαία ελλθνικά
μπροφντηινα αγάλματα. Στθ ςυνζχεια κα περάςουμε ςτθ Σικελία από το ςτενό τθσ Σκφλασ και τθσ
Χάρυβδθσ, και διαςχίηοντασ τθν βόρεια πλευρά του νθςιοφ κα επιςκεφκοφμε τθν Κεφαλοφ για
να επιςκεφκοφμε τθ Ριάτςα Ντουόμο με τον Κακεδρικό Ναό (12οσ-15οσ αι.), με τα βυηαντινά
ψθφιδωτά. Αργά το απόγευμα άφιξθ ςτθν πρωτεφουςα και διοικθτικι ζδρα τθσ αυτόνομθσ
περιοχισ τθσ Σικελίασ: το Ραλζρμο, ςτουσ πρόποδεσ του βουνοφ Ρελεγκρίνο. Μεταφορά και
τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτζρευςθ
4η μζρα: ΠΑΛΕΡΜΟ – ΜΟΝΡΕΑΛΕ
Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο. Αναχϊρθςθ για τον λόφο του Μονρεάλε, όπου δεςπόηει ο επιβλθτικόσ
Κακεδρικόσ Ναόσ (6.000 τ.μ.) με τα καυμάςια ψθφιδωτά βυηαντινισ τζχνθσ. Επιςτροφι ςτο
Ραλζρμο. Η περιιγθςι μασ κα αρχίςει από το Βαςιλικό Ραλάτι –ζδρα των Νορμανδϊν βαςιλζων
τθσ Σικελίασ και ςιμερα του Κοινοβουλίου τθσ–, και κα ςυνεχιςτεί με τον Κακεδρικό Ναό, τθν
Ριάτςα Ρρετόρια με το «Σιτριβάνι τθσ Ντροπισ» και το μζγαρο τθσ Γερουςίασ, τθν εκκλθςία τθσ
Μαρτοράνα με τα περίφθμα βυηαντινά ψθφιδωτά, το κζατρο Μάςιμο και τθν πλατεία με το
Ρολυκζαμα Γαριβάλδθ. Επιςτροφι το μεςθμζρι ςτο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεφκερο. Δείπνο
και διανυκτζρευςθ.
5η μζρα: ΠΑΛΕΡΜΟ – ΑΚΡΑΓΑ – ΚΑΣΑΝΙΑ
Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο. Αναχϊρθςθ για τον Ακράγαντα (Αγκριτηζντο), μία από τισ πλουςιότερεσ
και επιφανζςτερεσ ελλθνικζσ αποικίεσ τθσ Μεγάλθσ Ελλάδασ, όπου μασ περιμζνει ζνα εκπλθκτικό
κζαμα ςτον αρχαιολογικό χϊρο τθσ «Κοιλάδασ των Ναϊν». Θα ξεκινιςουμε τθν ξενάγθςθ μασ
από τον Ναό τθσ Λακινίασ Ήρασ και κα ςυνεχίςουμε με τον καλοδιατθρθμζνο Ναό τθσ Ομόνοιασ,
του Ηρακλι του Ολφμπιου Δία, των Διοςκοφρων και του Ηφαίςτου. Αργά το απόγευμα, μεταφορά
και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο μασ ςτθν περιοχι τθσ Κατάνια. Δείπνο και διανυκτζρευςθ.
6η μζρα: ΚΑΣΑΝΙΑ – ΤΡΑΚΟΤΕ – ΟΡΣΤΓΙΑ - ΝΟΣΟ
Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο και αναχϊρθςθ για τισ Συρακοφςεσ. Ξενάγθςθ ςτο αρχαιολογικό πάρκο
τθσ Νεάπολθσ, όπου κα δοφμε τον Βωμό του Ιζρωνα, το «Αφτί του Διονφςου» ςτα Λατομεία του
Ραραδείςου, το αρχαίο κζατρο, το Νυμφαίο και το ρωμαϊκό αμφικζατρο. Ακολουκεί επίςκεψθ
ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ πόλθσ, που βρίςκεται πάνω ςτο νθςάκι Ορτυγία, όπου κα καυμάςουμε
τον Ναό του Απόλλωνα, τθν Ρλατεία Αρχιμιδθ με τθν Κρινθ τθσ Αρτζμιδοσ, τον Κακεδρικό Ναό –
μετατροπι του αρχαίου Ναοφ τθσ Ακθνάσ ςε χριςτιανικι εκκλθςία, τθ Βαςιλικι τθσ Σάντα
Λουτςία με τον αριςτοφργθμα του Καραβάτηιο «Η ταφι τθσ Σάντα Λουτςία», και κα καταλιξουμε
ςτθν Ρθγι τθσ Αρζκουςασ με τουσ παπφρουσ μζςα ςτο νερό. Χρόνοσ ελεφκεροσ. Στθ ςυνζχεια κα
επιςκεφκοφμε τθν πόλθ Νότο ςτουσ πρόποδεσ των Υβλαίων Ορζων. Μία πόλθ που
ςυγκαταλζγονται ςτον κατάλογο των Μνθμείων Ραγκόςμιασ Κλθρονομιάσ τθσ UNESCO και το
μπαρόκ είναι ςτθν αποκζωςι του.Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο μασ ςτθν Κατάνια και απόγευμα
ελεφκερο. Δείπνο και διανυκτζρευςθ.
7η μζρα: ΚΑΣΑΝΙΑ – ΣΑΟΡΜΙΝΑ – ΛΕΣΕ
Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο και αναχϊρθςθ για τθν πανζμορφθ και κοςμοπολίτικθ Ταορμίνα (ελ.
Ταυρομζνιον), με κζα το Ιόνιο. Τόποσ καλλιτεχνϊν, μποζμ και ςυγγραφζων, τόποσ ζμπνευςθσ και

ρεμβαςμοφ, θ αρχαία αποικία των Ναξίων αςκεί ακαταμάχθτθ ζλξθ ςτον επιςκζπτθ. Ρερνϊντασ
τθν Ρόρτα Μεςςίνα, κα δοφμε το Ραλάτςο Κορβάια, που αποτζλεςε ζδρα του πρϊτου Σικελικοφ
Κοινοβουλίου (1410), το αρχαίο ελλθνικό κζατρο, με πανοραμικι κζα ςτθ κάλαςςα και τθν Αίτνα,
και διαμζςου τθσ Κόρςο Ουμπζρτο, κα καταλιξουμε ςτθν κεντρικι πλατεία Ριάτςα Νόβε Απρίλε
με τθν εκκλθςία του Αγίου Αυγουςτίνου και τον Ρφργο του ολογιοφ. Αργά το απόγευμα άφιξθ
ςτο Λζτςε, μεταφορά και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτζρευςθ.
8η μζρα: ΛΕΣΕ – ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ ΑΠΟΤΛΙΑ - ΜΠΡΙΝΣΙΖΙ
Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο. Η πανοραμικι περιιγθςθ μασ ξεκινάει από τθν κεντρικι πλατεία τθσ
πόλθσ του Αγίου Ορόντηο. Θα δοφμε το καλοδιατθρθμζνο ωμαϊκό αμφικζατρο, τθ ςτιλθ τθσ
Απίασ Οδοφ, το Δικαςτικό Μζγαρο και διαςχίηοντασ τον κεντρικό πεηόδρομο τθσ πόλθσ κα
καταλιξουμε ςτθν πλατεία του Κακεδρικοφ Ναοφ όπου θ αποκζωςθ του μπαρόκ είναι
εμφανζςτατθ. Συνεχίηουμε για τθν επίςκεψθ μασ ςτα Ελλθνόφωνα χωρία του Σαλζντο, Στερνατία
και Καλθμζρα, που ακόμθ και ςιμερα οι κάτοικοι μιλοφν τθν διάλεκτο «Γκρίγκο», που θ
προζλευςθ τθσ χάνεται ςτα βάκθ του χρόνου. Αργά το απόγευμα μεταφορά ςτο Μπριντιηι,
επιβίβαςθ ςτο πλοίο, τακτοποίθςθ ςτισ καμπίνεσ και διανυκτζρευςθ εν πλω.
9η μζρα: ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ (ΘΕ/ΝΙΚΗ) – ΑΘΗΝΑ
Χαρείτε τισ ανζςεισ του ςφγχρονου πλοίου ζωσ τθν ϊρα που κα φκάςουμε ςτο λιμάνι τθσ
Ηγουμενίτςασ. Άφιξθ και άμεςθ αναχϊρθςθ με το τοπικό πλοίο ςτο νθςί μασ.
Σιμή κατ άτομο ςε δίκλινο
Σιμή ςε μονόκλινο
Παιδικό ( μζχρι 12 ετών)

715 €
855 €
655 €

Περιλαμβάνονται:
 Ρολυτελζσ κλιματιηόμενο ποφλμαν του γραφείου μασ για τισ μεταφορζσ και μετακινιςεισ
ςφμφωνα με το πρόγραμμα.
 Ακτοπλοϊκά ειςιτιρια Κζρκυρα-Ηγουμενίτςα- Κζρκυρα
 Ακτοπλοϊκά ειςιτιρια Ηγουμενίτςα – Μπρίντιηι – Ηγουμενίτςα ςε 4κλινεσ εςωτερικζσ
καμπίνεσ με wc/ντουσ (ΑΒ4).
 Διαμονι ςε επιλεγμζνα ξενοδοχεία 4*.
 Ρρωινό κι ζνα γεφμα κακθμερινά (θμιδιατροφι εκτόσ πλοίου).
 Εκδρομζσ, περιθγιςεισ, ξεναγιςεισ, όπωσ αναφζρονται ςτο αναλυτικό πρόγραμμα τθσ
εκδρομισ.
 Τοπικοί ξεναγοί ςτον Ακράγαντα, Συρακοφςεσ και ιγιο.
 Ζμπειροσ αρχθγόσ - ςυνοδόσ του γραφείου μασ.
 Αςφάλεια αςτικισ/επαγγελματικισ ευκφνθσ.
 Φ.Ρ.Α
Δεν περιλαμβάνονται:
 Είςοδοι ςε μουςεία, αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, κεάματα και γενικά όπου απαιτείται.
 Π,τι ρθτά αναφζρεται ωσ προαιρετικό ι προτεινόμενο.
 Checkpoint (25€ )
 Δθμοτικοί φόροι ξενοδοχείων, το άτομο τθ βραδιά (περίπου 2 €).
ημείωςη: Ξεναγιςεισ και εκδρομζσ ενδζχεται να αλλάξει θ ςειρά που κα πραγματοποιθκοφν.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Το πρόγραμμα και οι όροι ςυμμετοχήσ γίνονται γνωςτοί και αποδεκτοί από όλουσ τουσ
ςυμμετζχοντεσ ςτη εκδρομή.
Η ηήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ππνρξεσηηθή γηα όινπο, θαηεπζύλεηαη δε από ηνπο
αξρεγνύο-ζπληνληζηέο πνπ θαζνξίδνπλ ώξεο, αλαρσξήζεηο, ζηάζεηο (θ.ι.π) νη νπνίνη θαη
έρνπλ δηθαίσκα νπνηαζδήπνηε ηξνπνπνίεζεο, ηδηαίηεξα ζε πεξηπηώζεηο πνπ ζα είλαη
αλαγθαίεο ή αθόκα όηαλ θξίλνπλ ζθόπηκν γηα ηελ θαιπηέξεπζε ηεο εθδξνκήο.
Οη εθδξνκείο νθείινπλ ζπλέπεηα ζε ηόπνπο θαη ώξεο ζπλαληήζεσλ-αλαρσξήζεσλ. Όπνηνο
απνπζηάδεη ζεκαίλεη όηη νηθεηνζειώο δηαθόπηεη θαη επνκέλσο βαξύλεηαη κε δηθά ηνπ έμνδα
γηα ηε ζύλδεζε ηνπ κε ην group.
Η ηήξεζε ηνπ εκεξεζίνπ πξνγξάκκαηνο μελαγήζεσλ, πεξηεγήζεσλ, γεπκάησλ θ.ι.π δελ είλαη
ππνρξεσηηθή, αξθεί γηα νπνηαδήπνηε απνκάθξπλζε λα ελεκεξώλεηαη
ν ππεύζπλνο.
Επίςησ ςε περιπτώςεισ αλλαγήσ απροειδοποίητων αυξήςεων ναφλων και επίναυλων,
καταςτάςεισ εκτάκτων αναγκών, λόγω ανωτζρασ βίασ και λοιπζσ αντιξοότητεσ, για τισ οποίεσ
δεν ευθφνονται οι οργανωτζσ, τότε από μζρουσ τουσ θα καταβάλλεται κάθε δυνατή
προςπάθεια για την οποιαδήποτε καλφτερη επίλυςη, πάντα προσ όφελοσ των εκδρομζων..
Αθπξώζεηο γίλνληαη δεθηέο 15 κέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε. Δηαθνξεηηθά πιεξώλνπκε
αθπξσηηθά, κέρξη 10 κέξεο πξηλ ην 25%, κέρξη 5 κέξεο πξηλ ην 50 % θαη κέρξη 3 κέξεο πξηλ ην
75 % επί ηνπ πνζνύ ζπκκεηνρήο, κεηά δε ηελ ηξίηε κέξα πξηλ ηελ αλαρώξεζε, ΟΤΔΕΜΙΑ
ΕΠΙΣΡΟΦΗ Η ΑΚΤΡΩΗ ΓΙΝΕΣΑΙ.
Δηαβαηήξηα,ηαπηόηεηεο θαη ινηπά πηζηνπνηεηηθά, ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά, είλαη ζηελ
επζύλε ηνπ θάζε εθδξνκέα ρσξηζηά θαζώο θαη ε επζύλε ησλ ηνπηθώλ ζπλνξηαθώλ
δηαδηθαζηώλ.
Κάζε εθδξνκέαο κπνξεί λα θέξεη κηα απνζθεπή θαλνληθνύ κεγέζνπο θαη κέρξη 25 θηιά ην
αλώηεξν, θαζώο θαη κηα κηθξόηεξε ρεηξαπνζθεπή. Είδε αμίαο θαζώο θαη πξνζσπηθά
αληηθείκελα θπιάζζνληαη θαη ηαμηδεύνπλ κε επζύλε ησλ θαηόρσλ.
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαδξνκώλ θαη ζε ελδηάκεζνπο ζηαζκνύο ζα γίλνληαη αιιαγέο ζέζεσλ,
βάζε εηδηθήο αηνκηθήο θαξηέιαο. Εληόο ησλ πόιεσλ, ζε ηνπηθέο πεξηεγήζεηο –μελαγήζεηο ,
δελ ζα ππάξρνπλ θαζνξηζκέλεο ζέζεηο πιελ ησλ ζέζεσλ 3-4, πνπ εμππεξεηνύλ αξρεγνύο θαη
ηνπηθνύο μελαγνύο.
Σν γξαθείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αθπξώλεη νπνηνδήπνηε ηαμίδη γηα ιόγνπο πνπ θαηά ηελ
θξίζε ηνπ δελ επλννύλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ. ηε πεξίπησζε απηή νη ππνρξεώζεηο ηνπ
γξαθείνπ πεξηνξίδνληαη ζηελ επηζηξνθή θαη κόλν ησλ ρξεκάησλ πνπ έρεη εηζπξάμεη.
Οπνηνζδήπνηε επηπξόζζεηνο όξνο ή ηξνπνπνίεζε γηα λα ηζρύεη, πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί
πξνο όινπο έγθαηξα θαη πξν ηεο αλαρώξεζεο ηεο εθδξνκήο.
ηελ παξνύζα ΕΚΔΡΟΜΗ είλαη πηζαλόλ γηα δηάθνξνπο ιόγνπο, ε αξρεγόο λα ηξνπνπνηήζεη
ηε ζεηξά ηνπ πξνγξάκκαηνο, ρσξίο βεβαίσο λα παξαιείςεη ηίπνηα.

