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8ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 15-22  ΙΟΥΛΙΟΥ 2020  

ΣΙΚΕΛΙΑ - ΜΕΓΑΛΗ  ΕΛΛΑΔΑ -  ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ ΚΑΛΑΒΡΙΑΣ 
  Ταορμίνα – Κατάνια – Συρακούσες - Ακράγαντας - Παλέρμο - Κεφαλού - Μεσσίνα 

Ρήγιο – Χώρα του Βούα - Πεντετάτιλο – Σκύλλα - Σεμινάρα 

 KΑΤΑΝΥΧΤΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ  [MAGNA GRECIA] ΜΕ 
ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ   30 ΑΙΩΝΩΝ  ΚΑΙ ΠΑΝΕΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΒΟΥΝΟ 
- ΘΑΛΑΣΣΑ  

 
Διαμονή: 3 Κατάνια Σικελίας,  2 Παλέρμο Σικελίας, 2 Ρήγιο  Καλαβρίας  

 

Πτήσεις:  ΑΕGEAN 

Aθήνα  1.05 μ.μ. – 2.50 μ.μ. & Αθήνα - Παλέρμο   3.50 μ.μ. – 4.40μ.μ [τοπική ώρα]                                                                                            

Παλέρμο – Αθήνα 5.25 μ.μ.[ τοπική ώρα] -  8.00  & Αθήνα - Λάρνακα 11.00 μ.μ.–12.40 πμ                            

[+1 ] 

                                                                                                                                                                         

Σημείωση: Η ώρα στην Ιταλία είναι μία ώρα πίσω από  την ώρα της Κύπρου 

  

Origin Destination Travel date Flight no  

LCA                       

ΛΑΡΝΑΚΑ 

PMO 

ΠΑΛΕΡΜΟ 
15-Jul-2020 A3-7915/676 

PMO                     

ΠΑΛΕΡΜΟ 

LCA                 

ΛΑΡΝΑΚΑ 
22-Jul-2020 A3-677/7910 

 

Πρόγραμμα   

   

 

1η μέρα : ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΘΗΝΑ - ΠΑΛΕΡΜΟ- ΚΑΤΑΝΙΑ       

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας δύο ώρες πρίν από την πτήση μας για την Αθήνα 

και το  Παλέρμο, πρωτεύουσα της Σικελίας.  Άφιξη. Επιβίβαση στο λεωφορείο.  Αναχωρούμε 

για την Κατάνια. Τακτοποίηση  στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
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2η μέρα : ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ - ΟΡΤΥΓΙΑ - ΚΑΤΑΝΙΑ   

Πρόγευμα. Αναχώρηση για τις  Συρακούσες. Ξενάγηση στο αρχαιολογικό πάρκο της 

Νεάπολης, όπου θα δούμε τον Βωμό του Ιέρωνα, το «Αφτί του Διονύσου» στα Λατομεία του 

Παραδείσου, το αρχαίο θέατρο, το Νυμφαίο και το ρωμαϊκό αμφιθέατρο. Ακολουθεί 

επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο της πόλης, που βρίσκεται πάνω στο νησάκι Ορτυγία, όπου 

θα θαυμάσουμε τον Ναό του Απόλλωνα, την Πλατεία Αρχιμήδη με την Κρήνη της Αρτέμιδος, 

τον Καθεδρικό Ναό, [μετατροπή του αρχαίου Ναού της Αθηνάς σε χριστιανική εκκλησία] τη 

Βασιλική της Σάντα Λουτσία με τον αριστούργημα του Καραβάτζιο «Η ταφή της Σάντα 

Λουτσία» και θα φθάσουμε στην Πηγή της Αρέθουσας με τους πάπυρους μέσα στο νερό.  

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας αργά το απόγευμα. Διανυκτέρευση.    

 

 

3η μέρα : KATANIA ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ / ΑΡΧΑΙΟΣ  ΑΚΡΑΓΑΝΤΑΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ  ΤΩΝ 

ΝΑΩΝ - ΚΑΤΑΝΙΑ.  

Nωρίς το πρωί, ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της Κατάνιας με τον επιβλητικό ναό της 

πολιούχου Αγίας Αγάθης, τον καθεδρικό ναό Duomo, το άγαλμα της Αθηνάς και άλλα 

αρχιτεκτονικά αριστουργήματα. Το μεσημέρι ελεύθερος χρόνος για βόλτα, ψώνια και 

φαγητό. Το απόγευμα αναχώρηση για τον Αρχαίο Ακράγαντα (Αγκριτζέντο), μία από τις 

πλουσιότερες και επιφανέστερες Ελληνικές αποικίες της Σικελίας, όπου μας περιμένει ένα 

εκπληκτικό θέαμα στον αρχαιολογικό χώρο της «Κοιλάδας των Ναών» σε μοναδικό φυσικό 

τοπίο με  επιβλητικά μνημεία, ελιές και αμυγδαλιές που επεκτείνεται σε μήκος 12 

χιλιομέτρων. Επιλέξαμε τη βραδινή ξενάγηση για να θαυμάσουμε μέσα σε κατανυκτική 

ατμόσφαιρα τον Ναό της Λακινίας Ήρας, τον καλοδιατηρημένο Ναό της Ομόνοιας, τους 

ναούς του Ηρακλή του Ολύμπιου Δία, των Διοσκούρων και του Ηφαίστου. Επιστροφή στην 

Κατάνια. Διανυκτέρευση.  

 

 

4η μέρα:  ΚΑΤΑΝΙΑ – ΤΑΟΡΜΙΝΑ – ΜΕΣΣΙΝΑ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ  ΣΕΜΙΝΑΡΑΣ - ΡΗΓΙΟ  

Πρόγευμα.  Αναχώρηση για τη μεσαιωνική Ταορμίνα, γαντζωμένη πάνω στο όρος Τάουρο, 

σε μια από τις γραφικότερες τοποθεσίες της Ιταλίας με υπέροχη θέα στη βραχώδη 

ακτογραμμή. Περιήγηση στο καλοδιατηρημένο Ελληνικό θέατρο (Teatro Greco) του 3ου π.Χ. 

αιώνα, χωρητικότητας 5.000 ατόμων και βόλτα  στα αριστοκρατικά σοκάκια αλλοτινών 

εποχών. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα, ψώνια, φαγητό. Νωρίς το απόγευμα αναχώρηση για τη 

Μεσσίνα. Διέλευση του Στενού της Σκύλλας και της Χάρυβδης και άφιξη στην Καλαβρία. 

Επίσκεψη στο Ελληνορθόδοξο Μοναστήρι των Αγίων Φιλάρετου και Ηλία του Νέου που 

βρίσκεται στη Σεμινάρα, 20 χλμ από το Ρήγιο. Κτίσθηκε, ως επι το πλείστον,  με χορηγίες 
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Κυπρίων. Θα γνωρίσουμε το θαυμαστό πνευματικό έργο που επιτελεί η γλυκυτάτη Σέρβα 

μοναχή Στεφανία η οποία μιλάει άπταιστα Ελληνικά. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς 

το Ρήγιο της Καλαβρίας. Τακτοποίηση  στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

 

    5η μέρα.  ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ – ΓΙAΛΟΣ ΤΟΥ ΒΟΥΑ -  ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΒΟΥΑ   

ΠΕΝΤΕΝΤΑΤΥΛΟ - ΡΗΓΙΟ - ΣΚΥΛΛΑ - ΡΗΓΙΟ 

Πρόγευμα.  Αναχώρηση για την ελληνόφωνη περιοχή με πρώτο σταθμό  την  παραθαλάσσια 

Bova Marina (Γιαλός του Βούα) όπου βρίσκεται το Κέντρο Ελληνόφωνων  Σπουδών, 

συνάντηση με εκπροσώπους ελληνόφωνων συλλόγων. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς 

τη Xώρα του Βούα [Μπόβα] το πιο σημαντικό ελληνόφωνο χωριό της Καλαβρίας, με 

πανοραμική θέα στο Ιόνιο πέλαγος.  Επίσκεψη στο νεότευκτο μουσείο της Ελληνικής Γλώσσας 

της Καλαβρίας όπου αποτυπώνεται  η παράδοση των Ελληνόφωνων κατοίκων. Χρόνος για 

περιήγηση στα πανέμοφα σοκάκια με τις χαρακτηριστικές ελληνικές επιγραφές και για τους 

πιο τολμηρούς ανάβαση στην κορυφή του βράχου, όπου βρίσκονται τα ερείπια του 

μεσαιωνικού κάστρου. Γεύμα σε εστιστόριο με τοπικές σπεσιαλιτέ και ζωντανή μουσική  

[προαιρετικά ] Νωρίς το απόγευμα επιστροφή στο Ρήγιο με ενδιάμεσο σταθμό στο 

ερειπωμένο χωριό  Πεντεντάτυλο [εικόνες που θυμίζοντας τον δικό μας Πενταδάκτυλο] το 

οποίο τελευταίως  άρχισε να αποκτά τουριστική  κίνηση με την προσδοκία να επανέλθει στις 

παλιές του δόξες. Επιστροφή στο Ρήγιο. Το βράδυ βόλτα στη γραφική παραθαλάσσια 

ομηρική Σκύλλα. Επιστροφή στο Ρήγιο. Διανυκτέρευση.  

 
 
6η μέρα. ΡΗΓΙΟ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΚΕΦΑΛΟΥ – ΠΑΛΕΡΜΟ  
Πρόγευμα. Γνωριμία με την πόλη του Ρηγίου  που έχει το «ομορφότερο χιλιόμετρο της 
Ιταλίας», τον κεντρικό παραλιακό δρόμο με  απαράμιλλη θέα στη Σικελία και την Αίτνα,  τα 
Ελληνικά τείχη, το παραθαλάσσιο θέατρο με το άγαλμα της Αθηνάς Πρόμαχου. Ξενάγηση 
στο  Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Μεγάλης Ελλάδας με τους περίφημους 
Πολεμιστές του Ριάτσε  που παρέδωσε στην αθανασία η σμίλη της σχολής του γλύπτη 
Φειδία, τον 5ο αιώνα π.Χ. Επίσκεψη στον Καθεδρικό Ναό της Θεοτόκου με την Ελληνική 
επιγραφή στην είσοδο, «ΠΕΡΙΕΛΘΟΝΤΕΣ ΚΑΤΗΝΤΗΣΑΜΕΝ ΕΙΣ ΡΗΓΙΟΝ». Νωρίς το 
απόγευμα αναχώρηση για την Σικελία. Επιβιβαζόμαστε στο καράβι και διαπερνώντας τα 
στενά της Σκύλλας και της Χάρυβδης φθάνουμε  στη Μεσσίνα όπου υπάρχει Ελληνική 
κοινότητα.  Διασχίζοντας  την βόρειοδυτική πλευρά του νησιού θα κατευθυνθούμε προς το 
Παλέρμο αφού πρώτα επισκεφθούμε την Κεφαλού για να θαυμάσουμε από κοντά  τον 
περίφημο Καθεδρικό Ναό (Duomo)με τα βυζαντινά ψηφιδωτά.  Άφιξη στο Παλέρμο αργά το 
απόγευμα. Τακτοποίηση  στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
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7η μέρα. ΠΑΛΕΡΜΟ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΠΑΡΑΛΙΑ MONTEΛΛΟ 
Πρόγευμα. Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο του Παλέρμο αρχίζοντας από το Βασιλικό 

Παλάτι – έδρα των Νορμανδών βασιλέων της Σικελίας και σήμερα του Κοινοβουλίου της 

Σικελίας. Συνεχίζουμε  με τον Καθεδρικό Ναό, την Πιάτσα Πρετόρια με το «Σιτριβάνι της 

Ντροπής» και το μέγαρο της Γερουσίας, την ορθόδοξη εκκλησία της Μαρτοράνα με τα 

περίφημα βυζαντινά ψηφιδωτά, το θέατρο Μάσιμο και την πλατεία με το Πολυθέαμα 

Γαριβάλδη.  Ελεύθερος χρόνος. Το απόγευμα εκδρομή στην περίφημη παραλία του 

Μοντέλλο για μπάνιο  (ψαροταβέρνες και εστιατόρια για όλα τα γούστα). Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο.  Διανυκτέρευση. 

 

 

8η μέρα. ΜΟΝΡΕΑΛΕ – ΠΑΛΕΡΜΟ – ΑΘΗΝΑ - ΛΑΡΝΑΚΑ 
Πρόγευμα. Ξεκινούμε για ξενάγηση στον λόφο του Μονρεάλε, όπου δεσπόζει ο επιβλητικός 
Καθεδρικός Ναός (6.000 τ.μ.) με τα θαυμάσια βυζαντινά ψηφιδωτά. Ελεύθερος χρόνος για 
φαγητό. Αναχώρηση για το αεροδρόμιο νωρίς το απόγευμα για την πτήση της επιστροφή  
μας  στην Κύπρο. 
  

ΤΙΜΗ ανά άτομο : 

ΔΙΚΛΙΝΟ ΜΟΝΟ ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙέως 12                      

€ 990 € 1200 € 970   € 780 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
Αεροπορικό εισιτήριο με φόρους αεροδρομίων, διαμονή τρία  βράδια στη Κατάνια , δύο στο 
Ρήγιο, δύο στο Παλέρμο σε ξενοδοχεία 4* με πρόγευμα, φόρος διανυχτέρευσης, εισιτήρια 
καραβιού Μεσσίνα – Ρήγιο - Μεσσίνα          

 

ΔΕΝ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:  
Είσοδοι σε θεάματα, μουσεία, αρχαιολογικούς  χώρους κλπ και ό,τι  αναγράφεται ως 
προαιρετικό ή προτεινόμενο. Η σειρά εκτέλεσης των διαδρομών μπορεί να αλλάξει χωρίς να 
παραλειφθεί οτιδήποτε από το πρόγραμμα.  
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 
Τηλ.  99373000  &  22 720000 ή  in.el.politismou@gmail.com   
Η  συμμετοχή εξασφαλίζεται με προκαταβολή  € 300.                                                                                                              

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ : Μastertours by Skylab Travels Ltd, Αχαιών 8 Λευκωσία,  μέλος  ΙΑΤΑ .                                                                                                                                        

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι θέσεις  είναι  περιορισμένες και θα δοθούν αυστηρά κατά σειρά 

προτεραιότητας.                                                               

 

 

mailto:in.el.politismou@gmail.com

