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Η ΕΛΛΆΔΑ του
ΣΑΛΈΝΤΟ - Απουλία,
η Κοστιέρα Αμαλφιτάνα & η
bella ΝΆΠΟΛΗ - Καμπανία
Νάπολη, Ματέρα, Τάραντας, Λέτσε, Καλημέρα, Στερνατία, Καλλίπολη, Οτράντο,
Κοριλιάνο Ντι Οτράντο, Ουστούνη, Μαρτίνα Φράνκα, Αλμπερομπέλο, Σορρέντο,
Σαλέρνο, Κάπρι, Ποζιτάνο, Αμάλφι, Αρχαία Ποσειδωνία (Πέστουμ), Πομπηία

Το Σαλέντο, “το τακούνι της μπότας της Ιταλικής χερσονήσου”
όπως επονομάζεται, είναι μία βραχώδης ασβεστολιθική
χερσόνησος στην Απουλία της νοτιοανατολικής Ιταλίας, που
χωρίζει την Αδριατική θάλασσα από το Ιόνιο πέλαγος.
Η Grecia Salentina/Γκρέτσια Σαλεντίνα, η Ελλάδα του Σαλέντο, είναι
μια περιοχή νότια της πόλης Λέτσε, με κωμοπόλεις και οικισμούς που
κατοικούνται από τους ελληνόφωνους Γκρεκάνους, που διατηρούν την
πλούσια πολιτισμική τους παράδοση και κυρίως τη γλώσσα τους, την
γκρεκάνικη διάλεκτο, με τους αρχαΐσμούς και τις όμορφες εκφράσεις.
Η Costiera Amalfitana, η Ακτή Αµάλφι, είναι μια δαντελωτή λωρίδα
γης μήκους 70 χιλιομέτρων, που βρίσκεται στη νότια πλευρά της
χερσονήσου του Σορέντο, ανάμεσα στη Νάπολη και το Σαλέρνο.
Αποτελεί ένα από τα πιο γραφικά τμήματα της Ιταλικής
ακτογραμμής, με τον σμιλεμένο στον κατακόρυφο βράχο
φιδίσιο δρόμο Stada Stratale 163 να την διατρέχει, χαρίζοντας
υπέροχη θέα στο βαθύ μπλε της Τυρρηνικής θάλασσας
και στο σκούρο πράσινο των βουνών Λαττάρι.
Αμπελώνες, περιβόλια με εσπεριδοειδή, ελιές και δάση καστανιάς,
πανέμορφα χωριουδάκια σκαρφαλωμένα στις πλαγιές των λόφων,
γραφικά ψαροχώρια και κοσμοπολίτικες κωμοπόλεις, απόκρυφες
ακρογιαλιές και πολυσύχναστες παραλίες, δημιουργούν το σκηνικό
μιας από τις πιο όμορφες και εντυπωσιακές παράκτιες ζώνες της
Ευρώπης, που έχει αποτυπωθεί σε δεκάδες ταινίες και βιβλία και που
από το 1997 αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
Ακολουθείστε τα βήματα του Γκαίτε, του Νίτσε, του Βάγκνερ
και τόσων άλλων, ακούστε το σαγηνευτικό τραγούδι των
Σειρήνων, όπως ο Οδυσσέας, απολαύστε ένα λιμοντσέλο
στον τόπο που γεννήθηκε και αφεθείτε να σας παρασύρει
ο κοσμοπολίτικος αέρας της δεκαετίας του ’60.
Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΝΑΠΟΛΗ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES
• Εννέα διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*
• Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά
• Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, επισκέψεις
όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα
• Ξεναγός στην Πομπηία
• Ξεναγός στην Ποσειδωνία
• Ξεναγός στην Ματέρα
• Ξεναγός στο Αρχαιολογικό μουσείο της Νάπολης
• Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης
• Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check points, parking, φόροι
διαμονής στα ξενοδοχεία, εάν και όπου απαιτούνται (City Taxes), ταξιδιωτική
ασφάλεια και ασφάλεια COVID για ταξιδιώτες έως 75 ετών: € 450
• Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις:
€ 140 με AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)
• Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, χώρους επίσκεψης και λοιπά αξιοθέατα
• Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα
• Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:
1η µέρα:
Αθήνα - Νάπολη - Ματέρα - Τάραντας - Λέτσε
2η μέρα:
Λέτσε - Καλημέρα - Στερνατία - Λέτσε
3η μέρα:
Λέτσε - Καλλίπολη - Οτράντο - Κοριλιάνο Ντ΄
Οτράντο - Λέτσε
4η μέρα:
Λέτσε - Ουστούνη - Μαρτίνα Φράνκα Αλμπερομπέλο - Λέτσε
5η μέρα:
Λέτσε - Αρχαία Ποσειδωνία (Πέστουμ) - Πομπηία Νάπολη
6η μέρα:
Νάπολη, Περιήγηση
7η μέρα:
Νάπολη - Σορρέντο - Νάπολη
8η μέρα:
Νάπολη - Κάπρι … ο κήπος της Εδέμ, το νησί της
Dolce Vita - Νάπολη
9η μέρα:
Νάπολη - Κοστιέρα Αμαλφιτάνα - Ποζιτάνο - Αμάλφι
- (Ραβέλλο) - Νάπολη
10η μέρα:
Νάπολη - Αθήνα

TRAVEL AT A GLANCE:

ΙΤΑΛΙΑ
Νάπολη
Σαλέρνο
Ποµπηία
Σορρέντο Αµάλφι
Ποζιτάνο
Κάπρι

Αλµπεροµπέλο
Ματέρα Μαρτίνα Φράνκα Ουστούνη
Τάραντας

Αρχαία Ποσειδωνία

Λέτσε
Κοριλιάνο
Καληµέρα Ντ΄ Οτράντο
Στερνατία Οτράντο
Καλλίπολη

Πτήσεις με την Aegean Airlines:
1η μέρα Αθήνα - Νάπολη: 08:10 - 08:55 / Α3 680
10η μέρα Νάπολη - Αθήνα: 15:50 - 18:30 / Α3 681

• Εξαιρετικές απ΄ ευθείας πτήσεις με
AEGEAN AIRLINES - πρωινή αναχώρηση
• από Αθήνα και μεσημεριανή από Νάπολη - ώστε
να έχουμε περισσότερο χρόνο στο ταξίδι μας
• Περιήγηση στην Ματέρα, την φημισμένη
πόλη των τρωγλοδυτών της Δύσης με τις
υπόσκαφες εκκλησίες και τα περίφημα Σάσι
• Περιήγηση στην μεγαλόπρεπη
μητρόπολη του νότου, τον Τάραντα
• Περιήγηση στην πόλη-κόσμημα
Λέτσε, την “Φλωρεντία του νότου”
• Επίσκεψη στα ελληνόφωνα χωριά του Σαλέντο
Καλημέρα, Στερνατία και
Κοριλιάνο Ντ΄ Οτράντο
• Περιήγηση στην όμορφη Καλλίπολη
της Απουλίας και στην αρχαία
ελληνική αποικία Οτράντο
• Περιήγηση στην “Λευκή Πόλη” Ουστούνη
• Περιήγηση στην Μαρτίνα Φράνκα με
το πανέμορφο ιστορικό της κέντρο

• Περιήγηση στο περίφημο χωριό των
τρούλων, το Αλμπερομπέλο, με τα κατάλευκα
ιδιόρρυθμα σπίτια και τις κωνικές τους στέγες
να δημιουργούν ένα σκηνικό παραμυθιού
• Περιήγηση στο γοητευτικό Σορρέντο
• Περιήγηση στο φινετσάτο νησί Κάπρι, τον
κήπο της Εδέμ, το νησί της Dolce Vita
• Περιήγηση στο κουκλίστικο Ποζιτάνο
και στο γραφικό Αμάλφι
• Περιήγηση στην χιλιοτραγουδισμένη Νάπολη
με επίσκεψη στο Εθνικό Αρχαιολογικό μουσείο
• Ξενάγηση στο Πέστουμ, την αρχαία
Ποσειδωνία, με επίσημο ξεναγό
• Ξενάγηση στην Πομπηία, μια
“ζωντανή” αρχαία πόλη και έναν από τους
σημαντικότερους υπαίθριους αρχαιολογικούς
χώρους του κόσμου, με επίσημο ξεναγό
• Εμπειρότατος Αρχηγόςσυνοδός του γραφείου μας

Αναχωρήσεις: 18 Ιουλίου,
10 μέρες από
1, 15, 29 Αυγούστου

895€
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