
 
 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

8ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ  
ΓΥΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΣ – ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ 

28/05-04/06/2017  
 
1Η ΗΜΕΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΕΝ ΠΛΩ 
Αναχώρηση από αρχαιολογικό Μουσείο στις 17.00. Με καθοδόν στάσεις για 
καφέ και ξεκούραση άφιξη στην Ηγουμενίτσα. Επιβίβαση στο πλοίο, 
τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι του Μπάρι. 
Διανυκτέρευση εν πλω. 
 
2Η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΡΙ-ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΟ-ΣΤΕΡΝΑΤΙΑ -ΛΕΤΣΕ 
Άφιξη το πρωί στο Μπάρι. Επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για το 
Αλμπερομπέλο, που μοιάζει σαν σκηνικό σε παραμύθι, και έχει ανακηρυχθεί 
από την Unesco, ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Η πόλη που δίκαια 
ονομάζεται πρωτεύουσα των Τρούλων, από τα παραδοσιακά σπίτια με τις 
σκεπές – τρούλους, που είναι δεμένα με θρύλους και παραδόσεις, θα μαγέψει 
τον κάθε επισκέπτη. Συνεχίζουμε για το χωριό Στερνατία, ένα από τα 
ελληνόφωνα χωριά της περιοχής. Το όνομα αυτό μπορεί να προέκυψε από τις 
ατέλειωτες στέρνες που υπάρχουν στην περιοχή. Περιήγηση στο χωριό και 
συνομιλία με τους κατοίκους που μιλούν ακόμη τη γρεκάνικη διάλεκτο. 
Αναχώρηση για το Λέτσε. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.   
 
3Η ΗΜΕΡΑ: ΛΕΤΣΕ – ΤΑΡΑΝΤΑΣ – ΚΑΤΑΝΙΑ  
Πρωινό. Αναχώρηση για τη ξενάγηση της πόλης του Λέτσε. Θα θαυμάσουμε 
τον καθεδρικό ναό, που αποτελεί ένα από τα πιο όμορφα κτίρια στην Ιταλία 
και τον κίονα του Αγίου Οράτιου ύψους 29 μέτρων που κάποτε 
σηματοδοτούσε το τέλος της Αππίας Οδού και στην κορυφή του είναι το 
χάλκινο άγαλμα του πρώτου επισκόπου και πολιούχου της πόλης, Αγίου 
Οράτιου. Αναχώρηση για τον Τάραντα. Το πιο σημαντικό αξιοθέατο, στην 
καρδιά της παλιάς πόλης είναι ο καθεδρικός ναός του 11ου αιώνα, και το 
κάστρο του Αγίου Αγγέλου. Συνεχίζουμε για την Κατάνια. Τακτοποίηση σε  
ξενοδοχείο στην περιοχή Acireale.  Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 
4Η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΤΑΝΙΑ – ΑΙΤΝΑ-ΤΑΟΡΜΙΝΑ- ΣΥΡΑΚΟΥΣΑ- ΚΑΤΑΝΙΑ 
Πρωινό και στην συνέχεια αναχώρηση για το Ηφαίστειο της Αίτνας, ένα από 
τα μεγαλύτερα εν ενεργεία ηφαίστεια στον κόσμο.  Συνεχίζουμε για το όμορφο 
“Ταυρομένιο” από τα πλέον κοσμοπολίτικα θέρετρα. Θα θαυμάσουμε τους 
γραφικούς δρόμους με τα μεσαιωνικά κτίρια στο Κόρσο Ουμπέρτο και θα 
επισκεφτούμε το εξαίρετο Ελληνικό θέατρο. Αναχώρηση για την Συρακούσα. 
Θα επισκεφτούμε το αρχαίο ελληνικό θέατρο, το Ορατόριο του Διόνυσου, το 
ρωμαϊκό αμφιθέατρο, το μικροσκοπικό νησάκι της Ορτυγίας όπου βρίσκονται 
ο αρχαίος ναός του Απόλλωνα, ο καθεδρικός ναός, η πηγή της Αρεθούσης και 
θα μας δοθεί επίσης η δυνατότητα να θαυμάσουμε το κάστρο του Μανιάκη. 
Επιστροφή το βράδυ στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 



 
5Η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΤΑΝΙΑ- ΑΚΡΑΓΑΣ – ΜΟΝΡΕΑΛΕ - ΠΑΛΕΡΜΟ  
Πρωινό και αναχώρηση για τον Ακράγαντα, για να δούμε ότι απέμεινε από την 
Μεγάλη Ελλάδα. Στην περίφημη κοιλάδα των ναών θα θαυμάσουμε τον 
επιβλητικό Δωρικό ναό της Ομόνοιας, την Ελληνορωμαϊκή συνοικία, το 
τεράστιο ναό του Ολυμπίου Διός με το σωριασμένο άγαλμα του Άτλαντα, τους 
ναούς της Ήρας, της Δήμητρας, του Ηφαίστου, του Ασκληπιού και των 
Διόσκουρων (του Κάστορα και του Πολυδεύκη). Συνεχίζουμε για το Μονρεάλε, 
όπου θα επισκεφθούμε τον εξαιρετικό καθεδρικό ναό με τα υπέροχα 
βυζαντινά ψηφιδωτά και το μοναστήρι των Φραγκισκανών. Συνεχίζουμε για το 
Παλέρμο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 
6Η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΛΕΡΜΟ –ΚΕΦΑΛΟΥ- ΜΕΣΙΝΑ-ΡΗΓΙΟ-ΡΕΝΤΕ 
Πρωινό και αναχώρηση για να γνωρίσουμε την πόλη με τα πανέμορφα 
μεσαιωνικά αξιοθέατα, όπως η πλατεία του Δημαρχείου, η εκκλησία της Αγίας 
Αικατερίνης, ο καθεδρικός ναός της πόλης, το θέατρο Μάσσιμο και το 
Παλάτσο Ρεάλε. Στη συνέχεια αναχωρούμε για Κεφαλού όπου θα 
επισκεφτούμε την γραφική Πιάτσα Ντουόμο και τον ναό του Ρογήρου με τα 
βυζαντινά ψηφιδωτά. Αναχωρούμε με το πλοίο της γραμμής και περνώντας 
από τα στενά της Σκύλας και της Χάρυβδης, κατά τον Όμηρο, θα καταλήξουμε 
στην Μεσίνα όπου θα θαυμάσουμε τον πανέμορφο πύργο με το καμπαναριό, 
το αστρονομικό ρολόι και το καθεδρικό ναό. Αναχώρηση για Ρήγιο. Άφιξη και 
επίσκεψη στο μουσείο “Magna Graecia” όπου φυλάσσονται τα περίφημα 
μπρούτζινα αγάλματα τα οποία κατασκεύασε ο γλύπτης Φειδίας. Συνεχίζουμε 
για Κοσέντζα. Άφιξη και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της περιοχής Ρέντε.   
Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 
7Η ΗΜΕΡΑ: ΡΕΝΤΕ -ΜΑΤΕΡΑ–ΜΠΑΡΙ   
Πρωινό. Αναχώρηση για τη Ματέρα, την πόλη που αποτέλεσε το ζωντανό 
σκηνικό για την πασίγνωστη ταινία τα «πάθη του Χριστού». Αμέτρητες 
σπηλιές, σκαρφαλωμένες σε βράχους ακόμη και στο κέντρο της πόλης, τα 
περίφημα Σάσι, Παλαιολιθικοί οικισμοί 400.00 ετών. Αναχώρηση για Μπάρι 
απ' όπου θα πάρουμε το καράβι της επιστροφής. Τακτοποίηση στις καμπίνες. 
Διανυκτέρευση εν πλω.   
 
8Η ΗΜΕΡΑ: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Άφιξη στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Αναχώρηση για περιήγηση, καφέ και 
φαγητό στην πόλη των Ιωαννίνων. Με ενδιάμεση στάση στην διαδρομή, 
φτάνουμε στην πόλη μας γεμάτοι όμορφες αναμνήσεις από το ταξίδι μας! 
 
 
 
 
Τιμή συμμετοχής: 550,00€ το άτομο σε δίκλινο δωμάτιο και τετράκλινη     
εσωτερική καμπίνα  
 
 
 
 
 



 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

•Μεταφορά με πολυτελές πούλμαν του γραφείου μας 

•Ακτοπλοϊκά εισιτήρια διαδρομής Ηγουμενίτσα – Μπάρι – Ηγουμενίτσα σε 
τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες 

•Μία διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο 8PIU 4* στο Λέτσε 

•Δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο ORIZZONTE 4* στην περιοχή Acireale 
Κατάνιας 

•Μία διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο  ASTORIA 4* στο Παλέρμο 

•Μία διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο  BV PRESIDENT 4* στην περιοχή  Ρέντε 
Κοσέντζας     

•Ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία 

•Περιηγήσεις – ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 

•Αρχηγό –συνοδό του γραφείου  

•Τοπικούς ξεναγούς 

•Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης και Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης  

•Δημοτικοί φόροι,  check point πόλεων   

•ΦΠΑ 
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Εισόδους μουσείων, ποτά, φιλοδωρήματα και ότι 
αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 


