
 
 
 
 

6  ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΠΑΡΙ – ΚΑΛΑΒΡΙΑ – ΛΕΤΣΕ  
                  16  -  21  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2018 
 

    
 
 
1η  ΗΜΕΡΑ: ΚΥ  16/9  ΒΟΛΟΣ  – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ( ΠΛΟΙΟ ) - ΜΠΑΡΙ   
Συγκέντρωση και αναχώρηση στις …:… μ.μ από ……………………………….. 
Άφιξη στην Ηγουμενίτσα και επιβίβαση στο σύγχρονο πλοίο μας. Αναχώρηση για το λιμάνι στο Μπάρι. Διανυκτέρευση εν 
πλω. 
 
2η ΗΜΕΡΑ: ΔΕ 17/9 ΜΠΑΡΙ – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΠΑΛΜΙ 
Άφιξη το πρωί στο λιμάνι του Μπάρι. Αμέσως μετά την άφιξη θα επισκεφτούμε την Βασιλική του 
Αγ. Νικολάου. Στην κρύπτη θα προσκυνούμε την λάρνακα, όπου βρίσκεται το λείψανο του Αγίου.  
Θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Αμέσως μετά αναχώρηση για την Δυτική πλευρά της Νότιας Ιταλίας. 
Καταλήγουμε στο ξενοδοχείο μας στην περιοχή του Palmi. 
Άφιξη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 
3η ΗΜΕΡΑ: ΤΡ 18/9ΤΑΥΡΙΑΝΗ – ΣΕΜΙΝΑΡΑ - ΡΕΤΖΙΟ ΚΑΛΑΜΠΡΙΑ  
 Μετά το πρωινό και αναχώρηση, θα επισκεφτούμε την Ταυριανή (Taureana) την Ορθόδοξη κρύπτη (πρώιμη χρι-
στιανική) του Αγίου Φαντίνου (S. Fantinoil Vecchio ), στην Seminara του Melicucca το αυτοκρατορικό Μοναστήρι των 
Αγίων Ηλία και Φιλαρέτου αλλά και το Μοναστήρι και την Σπηλιά που αφιερωθήκαν στον Αγ. Ηλία τον Σπηλαιώτη. 
Συνεχίζουμε για το Ρήγιο της Καλαβρίας (Reggio Calabria). Επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Προσκύνημα στο 
νέο Ορθόδοξο Ι.Ν. Πέτρου και Παύλου. Στο Ρήγιο θα θαυμάσουμε και θα αποτίσουμε φόρο τιμής στους δύο Έλληνες 
πολεμιστές. Στην επιβεβλημένη επίσκεψή μας εκτός από τα «μπρούτζινα του Ριάτσε» θα έχουμε την δυνατότητα να πάρουμε 
μία πρώτη γεύση από την παρουσία της Αρχαίας Ελλάδας στην περιοχή και μέσα από τα άλλα σημαντικότα τα εκθέματα του 
Μουσείου. Συνεχίζουμε νοτίως παραλιακά για την περιοχή του Στύλο. Τακτοπίηση στο Ξεν/χειο μας, δείπνο. 
Διανυκτέρευση. 
 
4η ΗΜΕΡΑ:ΤΕ 19/9ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΡΙΣΤΗΣ - ΛΕΤΣΕ 

Πρωινό και αναχώρηση για το ορθόδοξο μοναστήρι, που είναι κτισμένο σε μια υπέροχη τοποθεσία με πολλή φυσική 
ομορφιά. Το Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Θεριστή Καλαβρίας.  Το πρώτο Ελληνορθόδοξο Μοναστήρι που ξανά-
λειτούργησε στη Νότια Ιταλία το 1994 μετά από αιώνες. Είναι βυζαντινό, με στοιχεία νορμανδικά και από μακριά φαντάζει 
σαν ένα κομψοτέχνημα με τον ιδιαίτερα υψηλό τρούλο του. Συνεχίζουμε με την επίσκεψη στο καθολικό μοναστήρι που 
ιδρύθηκε το 1091 στην ενδοχώρα της Καλαβρίας. Το Certosadi Serra San Bruno ή Certosadei Santi Stefanoe 
Bruno ( των Αγίων Στεφάνου και Μπρούνο) 
Το βράδυ ο δρόμος θα μας φέρει στο Λέτσε. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος για μια γνωριμία με την 
πόλη. Είναι η πνευματική πρωτεύουσα της Απουλίας και διακρίνεται για τα κτίρια του ιστορικού κέντρου σε στυλ μπαρόκ 
πράγμα που της απέδωσε και τον τίτλο «Φλωρεντία του νότου». Δείπνο.  Διανυκτέρευση.  
 
5η ΗΜΕΡΑ: ΠΕ 20/9ΛΕΤΣΕ – ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ 
 Πρωινό και αναχωρούμε για τα ελληνόφωνα χωριά Σαλέντο, Στερνάτια, Καλημέρα, Μαρτάνο , Κοριλιάνο κ.α, 
όπου και θα έχουμε την δυνατότητα να γνωρίσουμε τον τοπικό Ελληνόφωνο πληθυσμό με τις ιδιαιτερότητες του. Με τους 
ήχους του «Γκρίκο» στα αυτιά μας αναχωρούμε για να επιστρέψουμε στο πλοίο που θα μας φέρει πίσω στην Ελλάδα.  
 
 
 
 



6η ΗΜΕΡΑ: ΠΑ 21/9ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ -  ΒΟΛΟΣ 
Άφιξη το πρωί στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας και άμεση επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για τον Βόλο. 

  
 
 
 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

 Εισιτήριο πλοίου σε 4κλινη εσωτερική καμπίνα ΑΒ4 Ηγουμενίτσα-Μπάρι -Ηγουμενίτσα 
 Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν 
 Διαμονή 3 νύχτες σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*  με πρωινό και δείπνο. 
 Έμπειρος αρχηγός 
Ξεναγήσεις – περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 
 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
 Είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία,  αχθοφορικά, ποτά. 

 
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤ’ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ  : 450,00………… €  
 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ  ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ            100,00ΕΥΡΩ 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΔΙΚΛΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΜΠΙΝΑ  35, 00 ΕΥΡΩ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΑΝΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΔΙΚΛΙΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΜΠΙΝΑ   30, 00 ΕΥΡΩ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΑΝΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
[ΕΦ ΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ 10 ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ] 
 
 


