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‘Άγιος Νικόλαος – Μπάρι – Ματέρα – Καλαβρία – ΙΜ Αγ. Ηλία του Σπηλαιώτη – 
Ρήγιο – Κεφαλού – Παλέρμο – Κατάνη – Συρακούσες – Ταορμίνα - Αλμπερομπέλο’ 

 
 
 

 

 

Η επίσκεψη στη Μεγάλη Ελλάδα και τη Σικελία, αποτελεί για εμάς τους Έλληνες ένα μοναδικό ταξίδι και μια 
ξεχωριστή εμπειρία. Εδώ, μέσα από τους αρχαιολογικούς χώρους, τους δωρικούς ναούς, τα αρχαία θέατρα, 

τα μουσειακά εκθέματα, αλλά και τα τοπωνύμια,  γνωρίζουμε το ένδοξο παρελθόν της αρχαίας ελληνικής 
παρουσίας, του πνεύματος και της δημιουργίας. Μέσα από τους εναπομείναντες βυζαντινούς ναούς, 

κατεστραμμένα ή αναγεννημένα μοναστήρια, υπόσκαφες εκκλησίες και  ασκηταριά,  γνωρίζουμε και τη  
μετέπειτα λαμπρή βυζαντινή-ορθόδοξη χριστιανική περίοδο, που αποτυπώνεται  βέβαια  και στην τέχνη, 

όπως με τις αγιογραφίες στις υπόσκαφες εκκλησίες, αλλά και στα περίφημα ψηφιδωτά, τα οποία στολίζουν 
τους νορμανδικούς ναούς του Παλέρμο, του Μονρεάλε και της Κεφαλού.  Ως ευλογία βιώνουμε την 

πνευματικότητα και  νοιώθουμε  την ιερότητα μπροστά στα ιερά λείψανα των Αγίων και στα ερημητήρια 
στα οποία ασκήτεψαν.    Το ίδιο αυτό συναίσθημα  νοιώθουμε και στον τελευταίο τόπο κατοικίας των 

χριστιανών, στις κατακόμβες των Συρακουσών. Συναντάμε επίσης το ρωμαϊκό παρελθόν της περιοχής, αλλά 
και τις ευδιάκριτες επιρροές που άφησαν στην τέχνη και στην καθημερινή ζωή, όλοι αυτοί οι λαοί που 

κάποτε κατέκτησαν, διοίκησαν και έζησαν σε αυτόν τον τόπο, όπως οι Άραβες, οι Νορμανδοί, οι Φράγκοι, οι 
Αραγώνες και οι Ισπανοί. Τέλος  γνωρίζουμε το  φυσικό περιβάλλον, το  φως, τα χρώματα, τα αρώματα, 

τους ανθρώπους, αλλά και τις γεύσεις της Νότιας Ιταλίας. 
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1η Ημέρα:  
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ προς ΠΑΤΡΑ ή ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΠΛΟΙΟ 
(ANEK-SUPERFAST) προς ΜΠΑΡΙ   
 
Συγκέντρωση σε προκαθορισμένη ώρα και σημείο στον τόπο διαμονής σας και 
αναχώρηση με ενδιάμεσο σταθμό για καφέ και ξεκούραση, για το λιμάνι  της 
Πάτρας ή Ηγουμενίτσας.  Άφιξη, τακτοποίηση εισιτηρίων και καμπινών, επιβίβαση 
στο πλοίο.  
Αναχώρηση από Πάτρα στις 17.30 και από Ηγουμενίτσα στις 23.59. Πλεύση για 
Μπάρι. Διανυκτέρευση εν πλω. 
 
2η Ημέρα:  
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / ΜΠΑΡΙ – ΜΑΤΕΡΑ – ΚΑΛΑΒΡΙΑ 
 

Άφιξη στο λιμάνι του  Μπάρι, 

αποβίβαση από το πλοίο και 

μεταφορά στην εκκλησία του 

Αγίου Νικολάου, στην κρύπτη της 

οποίας φυλάσσονται τα ιερά 

λείψανα του Αγίου μετά τη 

μετακομιδή  τους από τα Μύρα 

της Μικράς Ασίας, που έγινε 

σύμφωνα με την παράδοση προς 

τα τέλη του 11ου αιώνα,   από 62 

Μπαρέζους ναυτικούς. 

Μετά τη σύντομη επίσκεψη, αναχώρηση για την περίφημη πόλη Ματέρα (60.000 
κατ.). Η πόλη βρίσκεται στην περιφέρεια της Μπαζιλικάτας και είναι  χτισμένη δίπλα 
σε βαθιά χαράδρα, πάνω σε οροπέδιο, στα 400μ υψόμετρο. Είναι από τις 
παλαιότερες πόλεις του κόσμου και έχει μακρά και διαχρονική εξελικτική πορεία.  
 
Αρχιτεκτονικά παρουσιάζει τρία πρόσωπα: το νέο, με κτήρια που χτίστηκαν από το 
1953 και ύστερα, το μεσαιωνικό, με κτήρια δημόσια και ιδιωτικά και κυρίως 
εκκλησίες χαρακτηριστικές της εποχής και αυτό το ξεχωριστό και ιδιαίτερο, με τις 
υπόσκαφες και ημιυπόσκαφες κατασκευές, τα ξακουστά «Σάσι της Ματέρας» 
(πέτρες), τα οποία βρίσκονται στις πλαγιές της χαράδρας. Η αρχική εγκατάσταση 
ξεκίνησε προϊστορικά, στα φυσικά σπήλαια που παρουσίαζε η χαράδρα στις πλαγιές 
της και συνεχίστηκε στο πέρασμα του χρόνου, με τη δημιουργία υπόσκαφων ή 
ημιυπόσκαφων σπιτιών, αλλά και εκκλησιών, κατεξοχήν κατασκευασμένων από 
ορθόδοξους μοναχούς, μικρών εξωτερικών αυλών, δρόμων, μέχρι και 
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νεκροταφείων. Δημιουργήθηκαν έτσι οι δύο οικισμοί, που τράβηξαν σιγά - σιγά την 
προσοχή των επισκεπτών, αλλά και των διεθνών οργανισμών, με αποτέλεσμα να 
είναι από το 1993 στη λίστα της Ουνέσκο, ως Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά. 
Μάλιστα το 2019 η Ματέρα-μαζί με τη Φιλιππούπολη-, ήταν πολιτιστικές 
πρωτεύουσες της Ευρώπης. Πολλές κινηματογραφικές ταινίες ή σκηνές έχουν 
γυριστεί στα «Σάσι». Από το «κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο» του Παζολίνι (1964),  το «ο 
Χριστός σταμάτησε στο Έμπολι» του Φραντσέσκο Ρόσι(1979), «τα Πάθη του 
Χριστού» του Μελ Γκίμπσον (2004), μέχρι το «No Time to Die» (James Bond 2019). 
Μετά τη γνωριμία της πόλης και σύμφωνα με τον χρόνο μας, θα είμαστε ελεύθεροι 
για καφέ και ξεκούραση.  

 
Στη συνέχεια αφήνουμε τη Ματέρα και μεταβαίνουμε στο Μεταπόντιο, την αρχαία 
ελληνική πόλη, στην οποία έζησε και δίδαξε ο Πυθαγόρας τα τελευταία χρόνια της 
ζωής του. Εδώ θα κάνουμε μια σύντομη στάση, για να επισκεφθούμε τον ναό της 
Ήρας, γνωστό από τον μεσαίωνα με το όνομα «Τάβολε Παλατίνε». Κατόπιν 
κατευθυνόμαστε  νότια, προς την περιοχή της Καλαβρίας, ακολουθώντας άλλοτε την 
όμορφη ακτογραμμή  και άλλοτε  διασχίζοντας  την καταπράσινη ενδοχώρα της. 
Άφιξη στο ξενοδοχείο (νοτιοδυτικές ακτές Καλαβρίας). Δείπνο, διανυκτέρευση.   
 
3η Ημέρα:  
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΩΤΗ – ΡΗΓΙΟ – ΚΕΦΑΛΟΥ – ΠΑΛΕΡΜΟ 
 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την 
ενδοχώρα της Καλαβρίας και  την Ιερά Μονή του 
Αγίου Ηλία του Σπηλαιώτη.   
Στο σπήλαιο όπου ασκήτεψε και πέθανε κατά τον 10ο 
αιώνα, ο σπουδαιότερος Άγιος ασκητής της 
Ορθόδοξης Καλαβρίας  συνεχίζει να αναβλύζει 
αγίασμα.  
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Συνεχίζουμε για την πόλη του Ρηγίου. Είναι γνωστή 
για την ελληνική της προέλευση, για τη θέα προς τη 
Σικελία και για το ομορφότερο παραλιακό χιλιόμετρο 
της Ιταλίας, όπως τουλάχιστον υποστηρίζουν οι 
ντόπιοι. Εξαιρετικό είναι και το Αρχαιολογικό της 
μουσείο, του οποίου τα εκθέματα μας δίνουν μια 
ολοκληρωμένη εικόνα, για την άνθηση και τη 
σπουδαιότητα των ελληνικών πόλεων της νότιας 
Ιταλίας. Θα δούμε πλήθος αγγείων, χρηστικά 
εργαλεία και καθημερινά αντικείμενα, κτερίσματα 
και κοσμήματα και κάποια μοναδικά εκθέματα όπως 
τους πίνακες των Επιζεφυρίων Λοκρών. Κυρίως όμως 
θα δούμε τους δύο υπέροχους μπρούντζινους 
πολεμιστές του Ριάτσε (5ος αιώνας π.Χ.). Λίγος 
χρόνος ελεύθερος στο κέντρο της πόλης και στη 
συνέχεια περνώντας με το ferry boat τα στενά της 
Σκύλλας και της Χάρυβδης, 20 λεπτά διαδρομή, θα 
περάσουμε στη Σικελία.  
 

Συνεχίζοντας την πορεία μας, παίρνουμε το δρόμο για   την μεσαιωνική και 
παραλιακή Κεφαλού. Χτισμένη κάτω από έναν τεράστιο βράχο, η πόλη είναι γνωστή 
για την ομορφιά της και κυρίως για τον μεγάλο Καθεδρικό της ναό, το εσωτερικό του 
οποίου στολίζεται από υπέροχα βυζαντινά ψηφιδωτά του 12ου αιώνα. Χρόνος 
ελεύθερος και αναχώρηση για Παλέρμο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.    
 
4η Ημέρα:    
ΠΑΛΕΡΜΟ – KATANH  
  
Σήμερα θα γνωρίσουμε την πόλη του Παλέρμο, την πόλη του μπαρόκ, αλλά και την 
πόλη με τις νορμανδικές, αραβικές, βυζαντινές και ισπανικές επιρροές. Το 
Νορμανδικό μέγαρο - έδρα σήμερα του Σικελικού Κοινοβουλίου, ο εντυπωσιακός 
Καθεδρικός ναός με τους τάφους των βασιλέων και το παρεκκλήσι με το ιερό 
λείψανο της Αγίας Ροζαλίας - προστάτρια της πόλης- , τα Κουάτρο Κάντι με τα 
τέσσερα όμοια και αντικριστά μεταξύ τους κτήρια, η Πιάτσα Πραιτόρια με το 
Δημαρχείο και το σιντριβάνι της ντροπής, η εκκλησία της Παναγίας της Μαρτοράνας 
με τα βυζαντινά ψηφιδωτά, – και η λυρική σκηνή ‘’Τεάτρο Μάσιμο’’, μαζί με το 
θέατρο ‘’Πολιτεάμα Γκαριμπάλντι’’ είναι τα μέρη τα οποία θα επισκεφθούμε.  
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Λίγος χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για την  Κατάνη και την κεντρική πλατεία 
της πολύπαθης πόλης. Εδώ υπάρχει ‘Ου Λιότρου’, δηλαδή το άγαλμα του ελέφαντα - 
σύμβολο της πόλης- φτιαγμένο από ηφαιστειακή πέτρα, το Δημαρχείο, το σιντριβάνι 
του Αμενάνο και ο Καθεδρικός ναός με τον τάφο του σπουδαίου μουσικού Βιτσέντζο 
Μπελίνι.  Κυρίως βέβαια εντός του ναού βρίσκεται το παρεκκλήσι της Αγίας Αγάθης 
–  προστάτρια της πόλης -  στο οποίο μέσα σε λειψανοθήκες φυλάσσονται τα ιερά 
λείψανά της. 
 
Άλλες εικόνες και μνημεία της πόλης είναι το κάστρο Ουρσίνο, το θέατρο Μπελίνι, 
το αρχαίο Ελληνικό θέατρο και η οδός Ετνέα - η κεντρική και ομορφότερη της πόλης 
- με καφέ, καταστήματα και πολλές μπαρόκ εκκλησίες. Λίγο πιο πάνω βρίσκεται η 
πλατεία του Στησίχορου και τα ερείπια του ρωμαϊκού αμφιθεάτρου. Μετά τον 
ελεύθερο χρόνο μεταφορά στο ξενοδοχείο (περιοχή Κατάνης ή Συρακούσες). Άφιξη, 
τακτοποίηση, δείπνο και διανυκτέρευση.  
 
5η Ημέρα:  
ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ – ΤΑΟΡΜΙΝΑ  
 

Μετά το πρόγευμα αναχώρηση  για 
την πόλη του Αρχιμήδη, τις 
ξακουστές και σπουδαίες 
Συρακούσες. Θα ξεκινήσουμε με την 
επίσκεψη στις κατακόμβες του 
Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστή, 
ένας εξαιρετικός χώρος λατρείας, 
ιστορίας και ομορφιάς. Ένα ταξίδι 
στα σπλάχνα της γής, μέσα σε ένα 
χώρο γεμάτο ιερότητα. Σύμφωνα με 
την παράδοση στη διπλανή Κρύπτη 

του Αγίου Μαρκιανού, πρώτου επισκόπου της πόλης, φιλοξενήθηκε ο Απόστολος 
Παύλος.  
 
Στη συνέχεια θα ξεναγηθούμε στον αρχαιολογικό χώρο της Νεάπολης.  Θα δούμε 
τον  τεράστιο βωμό του Ιέρωνα, τα λατομεία του Παραδείσου,  το αφτί του 
Διονυσίου, καθώς και το υπέροχο σμιλεμένο στο βράχο, αρχαίο Ελληνικό θέατρο. 
Κατόπιν, διασχίζοντας τη μικρή γέφυρα, θα βρεθούμε στο ιστορικό κέντρο της 
πόλης, στο όμορφο νησί της Ορτυγίας. Είναι  το πρώτο σημείο στο οποίο 
εγκαταστάθηκαν οι Κορίνθιοι άποικοι, όταν περί το 732 π.Χ. έφθασαν εδώ.  
Θα δούμε το ναό του Απόλλωνα και την πλατεία του Αρχιμήδη με το σιντριβάνι της 
θεάς Άρτεμις. Ο Καθεδρικός ναός βρίσκεται στην κεντρική και πολύ όμορφη πλατεία 
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Ντουόμο, την οποία περιστοιχίζουν εντυπωσιακά μέγαρα εποχής, αλλά και ο 
περικαλλής ναός που είναι αφιερωμένος στην προστάτρια της πόλης, την Αγία 
Λουκία.    
 
Ο δε Καθεδρικός ναός, είναι  ξεχωριστός, όχι μόνο για την όμορφη μπαρόκ πρόσοψη 
του, αλλά κυρίως επειδή έχει κτιστεί ενσωματώνοντας τον αρχαίο δωρικό ναό της 
Αθηνάς. Στο εσωτερικό έχουμε την επιγραφή πού αναφέρεται στην άφιξη και 
παρουσία του Απόστολου Παύλου στις Συρακούσες και στην ίδρυση της πρώτης 
χριστιανικής Εκκλησίας στη Σικελία. Ολοκληρώνουμε με την πηγή της Αρέθουσας και 
την θέα στο μεγάλο λιμάνι, χώρος της τρομερής καταστροφής του αθηναϊκού 
στόλου, κατά τη διάρκεια των δραματικών και μοιραίων γεγονότων του 
Πελοποννησιακού πολέμου.  
 
Λίγος χρόνος ελεύθερος και  αναχώρηση για  το μαργαριτάρι της Σικελίας, την 
όμορφη Ταορμίνα. Βρίσκεται στις ανατολικές ακτές της Σικελίας και σε υψόμετρο 
λίγο πάνω από 200 μέτρα. Ειπώθηκε κάποτε ότι ο Θεός, μετά τη Δημιουργία του 
Κόσμου, τοποθέτησε εδώ το τελευταίο κομμάτι Παραδείσου που του είχε 
περισσέψει.  

 
Στην εκκλησία του Αγίου Παγκρατίου τιμάται ο ιερομάρτυρας Άγιος,  που κατά τον 
1Ο αιώνα, υπήρξε ο πρώτος επίσκοπος του Ταυρομενίου,  απεσταλμένος από τον 
Απόστολο Πέτρο για να διδάξει το Λόγο του Χριστού.  
 
Στην περιήγηση μας θα δούμε την πύλη Μεσσήνη, την κεντρική εμπορική οδό 
Ουμβέρτου, το μέγαρο Κορβάϊα, την πλατεία ΙΧ Απρίλε με τον πύργο και το ρολόι, 
αλλά και τη μοναδική θέα προς το Ιόνιο, προς τις νότιες ακτές της Καλαβρίας, τους 
Κήπους της Νάξου και την Αίτνα. Στολίδι της πόλης, το Αρχαίο θέατρο που είναι 
κτισμένο σε καταπληκτική θέση και με εξαιρετική θέα. Χρόνος ελεύθερος για ένα 
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πιάτο ζυμαρικά ‘’πάστα αλά Νόρμα’’ ή ένα αραντσίνο ή ένα ακόμα σιτσιλιάνικο 
παγωτό, γλυκό ή καφέ και αναχώρηση για τη Μεσσήνη. Πανοραμική γνωριμία της 
πόλης και σύντομη στάση  στον καθεδρικό ναό, δίπλα στον οποίο βρίσκεται και το 
εντυπωσιακό καμπαναριό, με το αστρονομικό, μηχανικό ρολόι. Μεταφορά στο 
ξενοδοχείο (περιοχή Μεσσήνης ή Ρηγίου), δείπνο, διανυκτέρευση.  
 
6η Ημέρα:  
ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΟ – ΜΠΑΡΙ – ΠΛΟΙΟ (ANEK/SUPERFAST) προς ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ή 
ΠΑΤΡΑ 
 

Πρωινή αναχώρηση (07.30) για το 
λιμάνι του Μπάρι. Θα   
ακολουθήσουμε την ίδια  διαδρομή 
που κάναμε ερχόμενοι, με αντίθετη 
όμως κατεύθυνση,  κατά το 
μεγαλύτερο μέρος. Θα περάσουμε 
την περιφέρεια της Καλαβρίας και 
της Μπαζιλικάτας κάνοντας μια 
στάση για  ξεκούραση. Όταν μπούμε 
στην περιφέρεια της  Απουλίας θα 
ακολουθήσουμε  μια νέα  διαδρομή. 

Διασχίζοντας την κοιλάδα της Ίτριας  θα βρεθούμε στην περιοχή των τρούλων και  
στην πρωτεύουσά τους, το παραμυθένιο Αλμπερομπέλο.  
 
Στον ιερό ναό αφιερωμένο στους Αγίους Ανάργυρους Κοσμά και Δαμιανό, των εξ 
Αφρικής, φυλάσσονται αποτμήματα των ιερών λειψάνων τους. Χρόνος ελεύθερος 
για να περπατήσουμε στα στενά δρομάκια, ανάμεσα στα σπίτια με τις κωνικές 
στέγες και να ανακαλύψουμε τα μαγαζάκια με τα τοπικά προϊόντα. Μεταφορά στο 
λιμάνι του Μπάρι, παραλαβή εισιτηρίων, σχετικός έλεγχος, επιβίβαση στο πλοίο και 
τακτοποίηση καμπινών.  Αναχώρηση πλοίου 19.30 (ώρα τοπική). Διανυκτέρευση εν 
πλω. 
 
Σημείωση: (Η διαδρομή Ρήγιο – Αλμπερομπέλο – Μπάρι, είναι συνολικά 475 
χιλιόμετρα σε αυτοκινητόδρομους αλλά και επαρχιακούς δρόμους).  
 
7η Ημέρα: 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ή ΠΑΤΡΑ –  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  
 
Άφιξη πρωινή στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας και στις 13.00 στο λιμάνι της Πάτρας. 
Επιστροφή οδικώς στον τόπο διαμονής. 
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‘Άγιος Νικόλαος – Μπάρι – Ματέρα – Καλάβρια – ΙΜ Αγ. Ηλία του Σπηλαιώτη – 

Ρήγιο – Κεφαλού – Παλέρμο – Κατάνη – Συρακούσες – Ταορμίνα - Αλμπερομπέλο’ 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
Κρατήσεις με προκαταβολή €XXX το άτομο 

***ΕΩΣ ΚΑΙ Χ ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ με ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ*** 
 
 

Τηλ. κρατήσεων γραφείο Αθηνών: 210 331 2283 & 210 331 5642 
Τηλ. κρατήσεων γραφείο Καβάλας: 2510 232 120 & 2510 231 423 

www.mariostravel.com / info@mariostravel.com 
 
 
 

http://www.mariostravel.com/?fbclid=IwAR0jXbI8lbLIzTkAP9phL04tRiS3p7oMNXXoahK1Fr14D-AL0VWCnUSAHgo
mailto:info@mariostravel.com
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

• Εισιτήρια πλοίου Πάτρα – Μπάρι με επιστροφή, σε 4κλινη εσ. καμπίνα με WC (AB4). 

• Τέσσερεις (4) διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3 και 4 αστέρων. 

• Ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία (4 πρωινά σε buffet  και 4 δείπνα σετ μενού). 

• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός. 

• Τοπικοί ξεναγοί κατά περίπτωση.  

• Φόροι εισόδου λεωφορείου εντός πόλεων (check Point), Parking, διόδια.  

• Εισιτήριο και ναύλα λεωφορείου για το ferry boat των στενών της Μεσσήνης. 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & Φ.Π.Α.  
 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

• Εισιτήρια σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, αρχαία θέατρα, εκκλησίες και όπου 
αλλού ζητείται και δεν είναι στον όρο «Περιλαμβάνονται». 

• Σε κάποιους επισκεπτόμενους χώρους χρειάζονται ακουστικά με κόστος €2.  

• Πρωινό και γεύματα εντός πλοίου // Ποτά στα γεύματα ή δείπνα. 

• Ο ειδικός φόρος διαμονής city tax €10 - €12 το άτομο (Πληρωτέος στα ξενοδοχεία). 

• Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα.  
  

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

• Καλό παπούτσι για περπάτημα - καπελάκι ή ομπρέλα ανάλογα την εποχή. 

• Όταν παρουσιάζονται περιοδικές εκθέσεις εντός των αρχαιολογικών και 
μουσειακών χώρων, το κόστος του εισιτηρίου αυξάνεται €3-€5.  

• Υποχρεωτική ταυτότητα ή διαβατήριο για τα μειωμένα/δωρεάν εισιτήρια, για τους 
πολίτες (και φοιτητές) της ΕΕ. 

• Η σειρά του προγράμματος ενδέχεται να αλλάξει, χωρίς να παραληφθεί κάτι. 

• Μία εβδομάδα περίπου πριν την αναχώρηση, θα λάβετε το ενημερωτικό με 
αναλυτικές οδηγίες για το ταξίδι, καθώς και το τελικό πρόγραμμα. 

 

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:  

• Αρχ. Μουσείο Ρηγίου: €8 ενήλικες, 18-25 ετών €2, κάτω από 18 ετών δωρεάν. 

• Υπόσκαφη εκκλησία στη Ματέρα: €2. 

• Υπόσκαφη κατοικία στη Ματέρα: €2. 

• Εκκλησία Παναγία  Μαρτοράνα: €2. 

• Αρχ. Πάρκο Συρακουσών:  €13 ενήλικες, 18-25 ετών €2,  κάτω από 18 ετών δωρεάν. 

• Καθεδρικός  Συρακουσών: €2. 

• Αρχ. Θέατρο Ταορμίνα: €10 ενήλικες, 18-25 ετών €5,  κάτω από 18 ετών δωρεάν. 

 
Τα δείπνα στα εστιατόρια των ξενοδοχείων είναι μενού (σερβίρισμα), περιλαμβάνουν πρώτο πιάτο 

με βάση τα ζυμαρικά, ρύζι ή σούπα, δεύτερο πιάτο με κρέας μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο ή 
γαλοπούλα, ενίοτε και ψάρι, με κάποιο συνοδευτικό (αρακάς, φασολάκια ή πατάτες). Υπάρχει 
επιδόρπιο, φρούτο, γλυκό ή παγωτό.  Αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι, π.χ. σαλάτα ή κρασί, θα 
πρέπει να ρωτήσουμε ξεχωριστά τα ξενοδοχεία για το επιπλέον κόστος. Αν υπάρχει κάποιος με 

αλλεργία σε κάποια τροφή ή δεν τρώει κάτι  θα πρέπει να ειδοποιήσουμε τα ξενοδοχεία πριν την 
αναχώρηση της εκδρομής. 
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Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΕΚΤΑΘΕΙ ΧΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑ ΜΙΑ (1) 
ΗΜΕΡΑ, ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ 

ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΛΕΝΤΟ, ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ ΛΕΤΣΕ. 
  

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ 8ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ  ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΕΝΤΕ (5) 
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΠΕΝΤΕ (5) ΠΡΩΙΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ (5) 

ΔΕΙΠΝΑ ΣΕΤ ΜΕΝΟΥ 
 

 
 

 

 

‘Άγιος Νικόλαος – Μπάρι – Ματέρα – Καλάβρια – ΙΜ Αγ. Ηλία του Σπηλαιώτη – 
Ρήγιο – Κεφαλού – Παλέρμο – Κατάνη – Συρακούσες – Ταορμίνα – Αλμπερομπέλο 

– Λέτσε – Ελληνόφωνα Χωριά’ 
 

 
 

ΈΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 5Η ΗΜΕΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ 7ΗΜΕΡΟ 
 

 
1η Ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ προς ΠΑΤΡΑ ή ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΠΛΟΙΟ (ANEK-SUPERFAST) 
προς ΜΠΑΡΙ   
 
2η Ημέρα: ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / ΜΠΑΡΙ – ΜΑΤΕΡΑ – ΚΑΛΑΒΡΙΑ 
 
3η Ημέρα: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΩΤΗ – ΡΗΓΙΟ – ΚΕΦΑΛΟΥ – 
ΠΑΛΕΡΜΟ 
 
4η Ημέρα:  ΠΑΛΕΡΜΟ – KATANH  
 
5η Ημέρα: ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ – ΤΑΟΡΜΙΝΑ  
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6η Ημέρα:  
ΛΕΤΣΕ 

 
Προγευματίζουμε και αναχωρούμε (από περιοχή Μεσσήνης ή Ρηγίου)  για την 
επαρχία του Σαλέντο, που είναι  στην περιφέρεια της Απουλίας. Εδώ  βρίσκεται το 
Λέτσε και τα ελληνόφωνα χωριά της Γκρετσία Σαλεντίνα. Φτάνοντας θα 
επισκεφθούμε το κέντρο της πόλης του Λέτσε, για να γνωρίσουμε τη λεγόμενη 
«Φλωρεντία του νότου» και το  ιδιαίτερο μπαρόκ  με το οποίο έχει χτιστεί. Στην 
κεντρική πλατεία του Αγίου Ορόντσο, δεσπόζει πάνω στον μεγάλο ρωμαϊκό κίονα το 
άγαλμα του Αγίου, προστάτη της περιοχής. Εδώ βρίσκεται  και ο μικρός 
βενετσιάνικος ναός, αφιερωμένος  στον ευαγγελιστή Μάρκο, αλλά και το ρωμαϊκό 
αμφιθέατρο, μέρος του οποίου έχει ανασκαφεί.  
 
Πολλές  εκκλησίες,  όπως και πολλά ιδιωτικά, αλλά και δημόσια κτήρια, μαρτυρούν 
τη διάθεση  και την αγάπη αυτής της πόλης  για την τέχνη και τη διακόσμηση. Αυτή 
την αγάπη εξέφρασαν και αποτύπωσαν με εντυπωσιακή φαντασία και μαεστρία, 
στην αρχιτεκτονική και στη γλυπτική, δίνοντας κίνηση και ζωή στην υπόλευκη τοπική 
πέτρα.  
 
Χρόνος ελεύθερος για βόλτα, παγωτό ή ένα παστιτσιότο (πάστα φλώρα με γέμιση 
κρέμας) που να συνοδεύεται με έναν «καφέ Λετσέζε» (παγωμένος καφές με 
αμυγδαλόγαλα).   
 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Άφιξη τακτοποίηση, δείπνο και διανυκτέρευση. 
Σημείωση:  Δυνατότητα προαιρετικής μουσικής βραδιάς με γκρεκάνικο συγκρότημα, 
τραγούδια και χορό (εφόσον είναι διαθέσιμο). 
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7η Ημέρα:  
ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ – ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΟ – ΜΠΑΡΙ – ΠΛΟΙΟ (ANEK/SUPERFAST) προς 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ή ΠΑΤΡΑ 
 
Μετά το πρόγευμα θα επισκεφθούμε την περιοχή της Γκρετσία Σαλεντίνα. Είναι μία 
από τις δύο περιοχές της νότιας Ιταλίας, στις οποίες υπάρχουν  ελληνόφωνα χωριά, 
στα οποία έχει διατηρηθεί ζωντανό το ελληνικό πνεύμα και η ελληνική γλώσσα. Εδώ 
οι Ελληνόφωνες μιλούν τη διάλεκτο «γκρίκο». Το χωριό Στερνατία έχει διατηρήσει 
τους περισσοτέρους ελληνόφωνες. Στο χωριό Καλημέρα βρίσκεται  η αττική στήλη, 
δωρεά της πόλης των Αθηνών στην Grecia Salentina. 
    
Κατά την επίσκεψή μας, θα έρθουμε σε επαφή και επικοινωνία με τους ντόπιους, θα 
μάθουμε την ιστορία τους, θα ακούσουμε τη γλώσσα τους και  θα  ενημερωθούμε 
για τις προσπάθειες που κάνουν για να διατηρήσουν την ταυτότητά τους.  
 

Αναχώρηση για  την κοιλάδα της 
Ίτριας,  την περιοχή των τρούλων και  
για την πρωτεύουσά τους, το 
παραμυθένιο Αλμπερομπέλο. Στον 
ιερό ναό αφιερωμένο στους Αγίους 
Ανάργυρους Κοσμά και Δαμιανό, των 
εξ Αφρικής, φυλάσσονται 
αποτμήματα των ιερών λειψάνων 
τους.  
 
Χρόνος ελεύθερος για να 

περπατήσουμε στα στενά δρομάκια, ανάμεσα στα σπίτια με τις κωνικές στέγες και 
να ανακαλύψουμε τα μαγαζάκια με τα τοπικά προϊόντα.  
 
Μεταφορά στο λιμάνι του Μπάρι, παραλαβή εισιτηρίων, σχετικός έλεγχος, 
επιβίβαση στο πλοίο και τακτοποίηση καμπινών.  Αναχώρηση πλοίου 19.30, ώρα 
τοπική. Διανυκτέρευση εν πλω. 
 
8η Ημέρα:  
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ή ΠΑΤΡΑ –  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  

 
Άφιξη πρωινή στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας και στις 13.00 στο λιμάνι της Πάτρας. 
Επιστροφή οδικώς  στον τόπο διαμονής. 
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‘Άγιος Νικόλαος – Μπάρι – Ματέρα – Καλάβρια – ΙΜ Αγ. Ηλία του Σπηλαιώτη – 
Ρήγιο – Κεφαλού – Παλέρμο – Κατάνη – Συρακούσες – Ταορμίνα – Αλμπερομπέλο 

– Λέτσε – Ελληνόφωνα Χωριά’ 
 

 

 
 

 
 

 

 

Κρατήσεις με προκαταβολή €XXX το άτομο 
***ΕΩΣ ΚΑΙ Χ ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ με ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ*** 

 
 

Τηλ. κρατήσεων γραφείο Αθηνών: 210 331 2283 & 210 331 5642 
Τηλ. κρατήσεων γραφείο Καβάλας: 2510 232 120 & 2510 231 423 

www.mariostravel.com / info@mariostravel.com 
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

• Εισιτήρια πλοίου Πάτρα – Μπάρι με επιστροφή, σε 4κλινη εσ. καμπίνα με WC (AB4). 

• Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3 και 4 αστέρων. 

• Ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία (5 πρωινά σε buffet  και 5 δείπνα σετ μενού). 

• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός. 

• Τοπικοί ξεναγοί κατά περίπτωση.  

• Φόροι εισόδου λεωφορείου εντός πόλεων (check Point), Parking, διόδια.  

• Εισιτήριο και ναύλα λεωφορείου για το ferry boat των στενών της Μεσσήνης. 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & Φ.Π.Α.  
 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

• Εισιτήρια σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, αρχαία θέατρα, εκκλησίες και όπου 
αλλού ζητείται και δεν είναι στον όρο «Περιλαμβάνονται». 

• Σε κάποιους επισκεπτόμενους χώρους χρειάζονται ακουστικά με κόστος €2.  

• Πρωινό και γεύματα εντός πλοίου // Ποτά στα γεύματα ή δείπνα. 

• Ο ειδικός φόρος διαμονής city tax €10 - €12 το άτομο (Πληρωτέος στα ξενοδοχεία). 

• Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα.  
  

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

• Καλό παπούτσι για περπάτημα - καπελάκι ή ομπρέλα ανάλογα την εποχή. 

• Όταν παρουσιάζονται περιοδικές εκθέσεις εντός των αρχαιολογικών και 
μουσειακών χώρων, το κόστος του εισιτηρίου αυξάνεται €3 - €5.  

• Υποχρεωτική ταυτότητα ή διαβατήριο για τα μειωμένα/δωρεάν εισιτήρια, για τους 
πολίτες (και φοιτητές) της ΕΕ. 

• Η σειρά του προγράμματος ενδέχεται να αλλάξει, χωρίς να παραληφθεί κάτι. 

• Μία εβδομάδα περίπου πριν την αναχώρηση, θα λάβετε το ενημερωτικό με 
αναλυτικές οδηγίες για το ταξίδι, καθώς και το τελικό πρόγραμμα. 

 

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:  

• Αρχ. Μουσείο Ρηγίου: €8 ενήλικες, 18-25 ετών €2, κάτω από 18 ετών δωρεάν. 

• Υπόσκαφη εκκλησία στη Ματέρα: €2. 

• Υπόσκαφη κατοικία στη Ματέρα: €2. 

• Εκκλησία Παναγία  Μαρτοράνα: €2. 

• Αρχ. Πάρκο Συρακουσών:  €13 ενήλικες, 18-25 ετών €2,  κάτω από 18 ετών δωρεάν. 

• Καθεδρικός  Συρακουσών: €2. 

• Αρχ. Θέατρο Ταορμίνα: €10 ενήλικες, 18-25 ετών €5,  κάτω από 18 ετών δωρεάν. 

 
Τα δείπνα στα εστιατόρια των ξενοδοχείων είναι μενού (σερβίρισμα), περιλαμβάνουν πρώτο πιάτο 

με βάση τα ζυμαρικά, ρύζι ή σούπα, δεύτερο πιάτο με κρέας μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο ή 
γαλοπούλα, ενίοτε και ψάρι, με κάποιο συνοδευτικό (αρακάς, φασολάκια ή πατάτες). Υπάρχει 
επιδόρπιο, φρούτο, γλυκό ή παγωτό.  Αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι, π.χ. σαλάτα ή κρασί, θα 
πρέπει να ρωτήσουμε ξεχωριστά τα ξενοδοχεία για το επιπλέον κόστος. Αν υπάρχει κάποιος με 

αλλεργία σε κάποια τροφή ή δεν τρώει κάτι  θα πρέπει να ειδοποιήσουμε τα ξενοδοχεία πριν την 
αναχώρηση της εκδρομής. 


