“Ταξίδι στη Νότια Ιταλία με χρώμα κι άρωμα ΕλλάδαςΜεγάλη Ελλάδα-Ελληνόφωνα χωριά”
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ- ΛΕΤΣΕ – ΣΤΕΡΝΑΤΙΑ- ΟΤΡΑΝΤΟ - ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΟ –ΟΣΤΟΥΝΙ-ΠΡΙΝΤΕΖΙ

Αναχώρηση ΠΕΜΠΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, 21:00 μ.μ.
-

1η ημέρα: Ιωάννινα – Ηγουμενίτσα – ΕΝ ΠΛΩ

-

2η ημέρα: ΜΠΑΡΙ – ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΛΟ-ΟΣΤΟΥΝΙ
Άφιξη το πρωί στο λιμάνι του Μπάρι και αναχώρηση για να φτάσουμε στην
περιοχή του Αλμπερομπέλλο, το «χωριό των τρούλων», κηρυγμένο μνημείο
πολιτιστικής κληρονομιάς από την UNESCO, που πήρε το όνομα του από τις
κωνικές στέγες (trulli) των σπιτιών. Σαν σκηνικό από παραμύθι το χωριό των
1000 τρούλων, το Αλμπερομπέλλο αποτελεί ισχυρό πόλο έλξης χωρίς όμως να
έχει χάσει την ομορφιά, την ιδιαιτερότητά του και την ιστορική και πολιτιστική
του σημασία. Συνεχίζουμε με το πανέμορφο Οστούνι, την επονομαζόμενη και
λευκή πόλη της Πούλια, με την εντυπωσιακή στήλη του Αγίου Ορόντζο. Το
όνομα της πόλης προέρχεται από το ελληνικό «άστου νέον» - δηλαδή νέα
πόλη.
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, 1η διανυκτέρευση

-

-

9 μ.μ. Αναχώρηση από το σημείο συγκέντρωσης (μπροστά από την
Ακαδημία στα Ιωάννινα) για την Ηγουμενίτσα. Άφιξη και επιβίβαση στο
πλοίο με κατεύθυνση το Μπάρι της Ιταλίας. Χρόνος για να απολαύσετε τις
ανέσεις του πλοίου. Διανυκτέρευση εν πλω.

3η ημέρα: ΛΕΤΣΕ0-ΣΤΕΡΝΑΤΙΑ-ΟΤΡΑΝΤΟ-ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ
Αναχώρηση 9 π.μ.: Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για το ελληνόφωνο
χωριό Στερνάτια, όπου θα γνωριστούμε με τον ελληνόφωνο πληθυσμό, με τους
ήχους του «Γκρίγκο» στα αυτιά μας. Χρόνος για φαγητό στη Στερνάτια.
Όλο το απόγευμα της 5ης μέρας είναι αφιερωμένο στο Ότραντο και την
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ
Το Ότραντο είναι ελληνικής καταγωγής και στην αρχαιότητα ονομαζόταν
Υδρούντα (Hidruntum) επειδή χτίστηκε στις εκβολές του ποταμού Υδρία (Idro)
από Έλληνες που βγήκαν εκεί 25 αιώνες πριν. Θα επισκεφθούμε την
επιβλητική Παναγία Των Μαρτύρων. Οι ξυσμένες τοιχογραφίες βυζαντινής
αγιογράφησης, που μοιάζουν να είναι βαμμένες στο αίμα των Ελλήνων
μαρτύρων, θυμίζουν το δράμα που πέρασε. Στο εσωτερικό της σώζεται το
μεγαλύτερο ψηφιδωτό δάπεδο της Ευρώπης (το δένδρο της ζωής) αλλά
και η υπόγεια στέρνα πιστό αντίγραφο της στέρνας της Κωνσταντινούπολης, με
τις 68 ρωμαϊκές κολόνες πάνω σε βάσεις ελληνικές. Στο Ότραντο θα έχουμε
χρόνο για χαλαρή βόλτα. Είναι μια από τις σημαντικότερες τοποθεσίες για
κολύμπι της Νότιας Ιταλίας, διάσημο για τα καθαρά νερά του, τις υπέροχες
παραλίες του βουτηγμένες σ΄ένα ιστορικό και πολύ ελκυστικό περιβάλλον.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Λέτσε για διανυκτέρευση αργά το
απόγευμα. 2η διανυκτέρευση

-

4η ημέρα: ΛΕΤΣΕ

-

Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο μας, θα περιηγηθούμε στο Λέτσε με την
εντυπωσιακή πλατεία του καθεδρικού ναού και τα επιβλητικά μπαρόκ κτίριά
της, την Πιάτσα Σαν Ορόντζο, το Ρωμαϊκό Αμφιθέατρο, την εκκλησία του
Τιμίου Σταυρού και το Κάστρο.

-

Ελευθερος χρόνος στην πόλη
3η διανυκτέρευση.

-

5η ημέρα: ΛΕΤΣΕ-ΜΠΑΡΙ
Αναχώρηση 8:30 π. μ. Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο μας κατευθυνόμαστε
προς το λιμάνι του ΜΠΑΡΙ, αφού κάνουμε μία στάση
για να
επισκεφθούμε την βασιλική του Αγίου Νικολάου (San Nikola), (τα λείψανα του
Αγίου του Μυροβλύτη, φυλάσσονται στην κρύπτη του ναού).
Επιβίβαση στο πλοίο με προορισμό το λιμάνι της Ηγουμενίτσας.
Άφιξη στην Ηγουμενίτσα νωρίς το πρωί της επόμενης μέρας.
Επιστροφή στην πόλη μας.ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΕΧΕΠ

-

-

- Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται:
-

Μετακινήσεις με πολυτελές υπερυψωμένο πούλμαν του γραφείου.
Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό.
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με εσωτερικές τετράκλινες καμπίνες.
Περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
Έμπειρο αρχηγό – συνοδό του γραφείου.
Ασφαλιστική κάλυψη αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.

-

Δεν συμπεριλαμβάνονται:
Είσοδοι σε μουσεία – αρχαιολογικούς χώρους
Ό, τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό
Δημοτικοί φόροι στα ξενοδοχεία όπου απαιτείται

Σημείωση:
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύνανται να αλλάξει η
σειρά που θα πραγματοποιηθούν ώστε να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι ανάγκες των
συμμετεχόντων. Επίσης, αλλαγές μπορεί να υπάρξουν εφόσον έκτακτες ανάγκες
το επιβάλλουν.
Τιμές συμμετοχής: 280€/άτομο
Επιβάρυνση μονόκλινου: 70€

Η τιμή προσφοράς αφορά 50 συμμετοχές.

Δημοτικοί φόροι και check point:
City tax Λέτσε: 6 ευρώ το άτομο για τα 3 βράδια
Check point 20 ευρώ το άτομο
*Προαιρετικά γεύματα στο εστιατόριο του ξενοδοχείου:12€-16€ ενδεικτικές τιμές
ανάλογα με το μενού

