
 
 

10 ΗΜΕΡΗ  ΕΚ∆ΡΟΜΗ  
ΣΑΡ∆ΗΝΙΑ - ΚΟΡΣΙΚΗ 

 
1η  ΜΕΡΑ,  ΚΥΡΙΑΚΗ, 23/09/18 , ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΑΝΚΟΝΑ (ΕΝ ΠΛΩ) (80 χλµ.). 
     Συγκέντρωση  των  εκδροµέων το βράδυ στην Ακαδηµία. Επιβίβαση στο πούλµαν και 
αναχώρηση για το λιµάνι της Ηγουµενίτσας. Επιβίβαση  στο  πλοίο, τακτοποίηση  στις  καµπίνες 
και απόπλους για το λιµάνι της Ανκόνα στις 23:59. ∆ιανυκτέρευση  εν  πλω.  
 
2η  ΜΕΡΑ,  ∆ΕΥΤΕΡΑ, 24/09/18 , ΑΝΚΟΝΑ – ΤΣΙΒΙΤΑΒΕΚΙΑ – ΟΛΜΠΙΑ (ΕΝ ΠΛΩ) (306 χλµ.). 
      Άφιξη την εποµένη στο λιµάνι της Ανκόνα,  επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για το 
λιµάνι της Τσιβιταβέκια απ΄όπου θα πάρουµε το πλοίο για την Όλµπια στις 22:45.  Τακτοποίηση  
στις  καµπίνες.  ∆ιανυκτέρευση  εν  πλω.  
 
3η ΜΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ , 25/09/18 ,  ΟΛΜΠΙΑ – ΜΠΑΡΟΥΜΙΝΙ - ΚΑΛΙΑΡΙ (285 χλµ). 
       Άφιξη  την  εποµένη  το πρωί στο λιµάνι της Όλµπια. Το όνοµα Όλµπια είναι αρχαίο ελληνικό. 
Στην πόλη µπορεί κανείς να δει τα ερείπια από τους οικισµούς των φοινίκων και των καρχηδονίων 
στη ρωµαϊκή εποχή, όταν ήταν ένα σηµαντικό λιµάνι και τον Μεσαίωνα, όταν ήταν η πρωτεύουσα 
της Giudicato του Gallura, ένα από τα τέσσερα ανεξάρτητα κράτη της Σαρδηνίας. Εκεί θα δούµε 
την ρωµανική εκκλησία, πρώην καθεδρικό ναό του Αγίου Simlicio και στην Πιάτσα Μαργκερίτα την 
ρωµαϊκή Κινστέρνα, Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για το Μπαρούµινι – το 
αρχαιολογικό χωριό του Σου Νουράξι – µε τα σηµαντικότερα παλαιολιθικά ευρήµατα του 
νησιού. Στη συνέχεια, αναχωρούµε για το Καλιαρι, την πρωτεύουσα της Σαρδηνίας. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και ακολουθεί γνωριµία µε την πόλη. Το Κάλιαρι είναι από εκείνες τις πόλεις της 
Μεσογείου που φαίνεται να έχουν δανειστεί στοιχεία από όλους τους λαούς που πέρασαν από το 
νησί. Γενοβέζικα κάστρα, Αραβικές πύλες, Ναπολιτάνικα σοκάκια, Μασαλιώτικες παραλίες & 
βορειοευρωπαϊκή φινέτσα είναι τα χαρακτηριστικά του. Θα δούµε στην παλιά πόλη την µεγάλη 
πλατεία Ματεότι, το Κυβερνείο, τη Μητρόπολη µε την εκπληκτική κρύπτη της, τον Πύργο του 
Ελέφαντα, το  Παλάτσο Κοµουνάλε και την εκκλησία των Αγίων Κοσµά και ∆αµιανού. Συνεχίζουµε 
µε την πολύχρωµη συνοικία Μαρίνα, την λεωφόρο της Ρώµης, τα επιβλητικά κτήρια του 18ου – 
19ουαιώνα για να καταλήξουµε στη συνοικία µε το κάστρο και τα µεσαιωνικά τείχη. Επίσης θα 
επισκεφθούµε και το αρχαιολογικό µουσείο στην Citadella dei Musei µε τα παλαιολιθικά εκθέµατα 
από τον χώρο του Νουράξι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση. 
 
4η ΜΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 26/09/18,  ΚΑΛΙΑΡΙ – ΑΛΓΚΕΡΟ - ΣΑΣΣΑΡΙ (297 χλµ). 
       Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για  το Αλγκέρο, µια πανέµορφη 
παραθαλάσσια πόλη της βόρειας Σαρδηνίας, µε το φρούριό του να δεσπόζει στο λιµάνι. Θα δούµε 
το ιστορικό κέντρο, τον Καθεδρικό ναό του Σαν Φραντζέσκου και τις θολωτές πόρτες. Ακόµη θα 
περπατήσουµε στα στενά δροµάκια της υπέροχης παλιάς του πόλης. Καθώς το Αλγκέρο 
κατακτήθηκε το 1353 από την Αραγώνα, αποτελεί την πόλη του νησιού µε τα πιο έντονα ισπανικά 
στοιχεία. Η διάλεκτος που µιλούν οι κάτοικοί του είναι στενά συνδεδεµένη µε εκείνη της 
Καταλωνίας και για τον λόγο αυτό, από το 1970 οι πινακίδες στους δρόµους αναγράφονται και 
στα ιταλικά και στα καταλανικά. Από εκεί, συνεχίζουµε για την εµπορική πρωτεύουσα της 
Σαρδηνίας το Σάσσαρι. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωµάτια. Εκεί θα 
περιηγηθούµε στα σηµαντικότερα αξιοθέατα της πόλης. Θα θαυµάσουµε τον Καθεδρικό Ναό του 
Αγ. Νικολάου, την εκκλησία της Σάντα Μαρία ντι Μπετλέµ, που είναι µια από τις πιο παλιές της 
πόλης. Θα θαυµάσουµε ακόµα το σιντριβάνι Φοντάνα ντι Ροζέλο και θα καταλήξουµε στην Πιάτσα 
Ντι Ιτάλια όπου κυριαρχεί το Παλάτσο νε λα Προβίτσια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆είπνο. 
∆ιανυκτέρευση. 
 
5η ΜΕΡΑ, ΠΕΜΠΤΗ, 27/09/18,  ΣΑΣΣΑΡΙ – ΠΟΡΤΟ ΤΟΡΡΕΣ – ΚΑΣΤΕΛΣΑΡΝΤΟ – ΠΟΡΤΟ 
ΤΣΕΡΒΟ – ΚΟΣΤΑ ΣΜΕΡΑΛΝΤΑ – ΣΑΝΤΑ ΤΕΡΕΖΑ (226 χλµ). 
      Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για το Πόρτο Τόρρες, όπου θα 
επισκεφθούµε τη βασιλική Σαν Γκαβίνο (San Gavino), τη µεγαλύτερη της Σαρδηνίας. Συνεχίζουµε 
για το γραφικό µεσαιωνικό χωριό Καστελσάρντο, το οποίο ιδρύθηκε το 1102 από την 



αριστοκρατική Γενοβέζικη οικογένεια Ντόρια (Doria). Σκαρφαλωµένο σε ένα ηφαιστειακό 
ακρωτήριο –θυµίζει κάπως τη Μονεµβασιά– το χωριό και τα σοκάκια του µε τα άπειρα 
µικροµάγαζα είναι ένα χάρµα οφθαλµών. Εκεί θα επισκεφθούµε το καστέλο µε το µουσείο 
καλαθοπλεκτικής και τον καθεδρικό ναό Σάντ Αντόνιο Αµπάτε. Επιβίβαση στο πούλµαν και 
αναχώρηση για τις βόρειο ανατολικές ακτές του νησιού µε προορισµό ένα από τα ωραιότερα 
θέρετρα της Μεσογείου, την διάσηµη Cοsta Εsmeralda. Εδώ έχουν επενδύσει τις τελευταίες 
δεκαετίες οι πλουσιότεροι άνθρωποι της γης όπως ο Αγά Χαν, ο Μπερλουσκόνι, αστέρες κλπ. Οι 
καταπληκτικές αµµουδιές & παραλίες, τα νησάκια στις γαλαζοπράσινες θάλασσες, µε τις 
πολυτελείς ξενοδοχειακές µονάδες και κατοικίες δίνουν µία τελείως διαφορετική εντύπωση στον 
επισκέπτη. Επισκεπτόµαστε από την ευρύτερη αυτή περιοχή τον πιο όµορφο και σηµαντικό πόλο 
έλξης των τουριστών το Πόρτο Τσέρβο, όπου και θα περπατήσουµε τη µικρή αυτή περιοχή που 
είναι πλήρως οργανωµένη για τους επίλεκτους ανά το κόσµο τουρίστες. Από εκεί, καταλήγουµε 
στην Σάντα Τερέζα ντι Γκακλούρα. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωµάτια. Χρόνος 

ελεύθερος. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.   
 
6η ΜΕΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 28/09/18,  ΣΑΝΤΑ ΤΕΡΕΖΑ – ΜΠΟΝΙΦΑΤΣΙΟ – ΣΑΡΤΕΝ – 
ΠΡΟΠΡΙΑΝΟ – ΦΙΛΙΤΟΖΑ - ΑΓΙΑΤΣΙΟ  (135 χλµ). 
       Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για το λιµάνι της Αγίας Τερέζας, από όπου 
θα επιβιβαστούµε στο πλοίο στις 09:00 για να βρεθούµε µετά από περίπου µία ώρα στο λιµάνι 
Μπονιφάτσιο του γαλλικού νησιού της Κορσικής. Στη Σιταντέλλα, την παλιά οχυρωµένη 
ακρόπολη, θα έχουµε χρόνο για να περπατήσουµε στις γραφικές γειτονιές µε τα καταστήµατα, να 
ανακαλύψουµε τα γραφικά στέκια, να φωτογραφίσουµε τους πύργους και τους κοφτούς βράχους 
και να απολαύσουµε από το Μπελβεντέρε την πανοραµική θέα στο Στενό του Μπονιφάτσιο. Από 
εκεί, αναχώρηση για το καταπληκτικό χωριό Σαρτέν. Σχετική παραµονή και συνεχίζουµε για το 
πολυσύχναστο θέρετρο Προπριάνο. Από εκεί, συνεχίζουµε και θα κάνουµε µια στάση στον 
αρχαιολογικό χώρο της Filitosa, για να δούµε τα προϊστορικά µενίρ, τις µονολιθικές νεολιθικές 
στήλες, που έχουν κάνει διάσηµη την περιοχή. Κατευθυνόµαστε προς την πρωτεύουσα του 
νησιού και γενέτειρα του Ναπολέοντα, το Αγιάτσιο (Αιάκειο). Κτισµένη σε έναν κόλπο στο δυτικό 
µέρος του νησιού, η πόλη σφύζει από ζωή. Φυσικά, εκεί όλα περιστρέφονται γύρω από τον Γάλλο 
στρατηλάτη. Ο καθεδρικός ναός στον οποίο βαπτίστηκε, η κατοικία του, τα αγάλµατα και οι δρόµοι 
που φέρουν ονόµατα της οικογένειάς του, είναι από τα βασικά αξιοθέατα της πόλης. Φθάνοντας 
θα ξεκινήσουµε την περιήγησή µας, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούµε την κεντρική πλατεία 
Σαρλ Ντε Γκωλ µε το µνηµείο του Ναπολέοντα, την πλατεία Αούστερλιτς, τη λεωφόρο Πρεµιέρ 
Κονσύλ µε το σιντριβάνι των τεσσάρων λιονταριών, την πλατεία του Στρατάρχη Φος, την 
κοµψότερη πλατεία της πόλης στην οποία δεσπόζει το ∆ηµαρχείο. Ακόµη θα επισκεφθούµε το 
µουσείο Fesch µε πίνακες του Tiziano και του Boticceli. Περιφερειακά της πλατείας απλώνεται η 
Παλαιά Πόλη, στη νότια συνοικία της οποίας βρίσκεται το σπίτι του Βοναπάρτη. Θα θαυµάσουµε 
επίσης τον καθεδρικό ναό του 16ου αιώνα, όπου βαπτίστηκε ο Ναπολέων. Άφιξη στο ξενοδοχείο 
και τακτοποίηση στα δωµάτια. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση. 
 
7η ΜΕΡΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ, 29/09/18,  ΑΓΙΑΤΣΙΟ -  ΚΟΡΤΕ - ΜΠΑΣΤΙΑ (151 χλµ). 
     Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για να διασχίσουµε την καρδιά της Κορσικής 
που φηµίζεται για τα άγρια σε οµορφιά τοπία των βουνών της. Άφιξη στο Κόρτε, µια µικρή πόλη 
που βρίσκεται σε υψόµετρο 1.100 µέτρων και ήταν κάποτε η πρωτεύουσα του νησιού. Η πλατεία 
του Πασκάλ Παολί (Pascal Paoli) µε τον ανδριάντα του φηµισµένου αυτού επαναστάτη που 
γεννήθηκε εδώ, καθώς και τα λιθόστρωτα ανηφορικά δροµάκια της θα µας οδηγήσουν στην 
ακρόπολη, απ΄ όπου η θέα της περιοχής είναι καταπληκτική. Στη συνέχεια, θα αναχωρήσουµε για 
τον οδικό και σιδηροδροµικό κόµβο της Πόντε Λέτσια, απ΄ όπου η διαδροµή µας προς τα 
βορειοανατολικά θα µας οδηγήσει στην εµπορική και οικονοµική πρωτεύουσα του Βόρειου 
τµήµατος του νησιού, την πανέµορφη και γραφική Μπαστιά, το όνοµα της οποίας προέρχεται από 
τη λέξη Βastiglia (φρούριο-φυλακή). Φθάνοντας θα επισκεφθούµε την Ακρόπολη, που ήταν η 
έδρα των Γενοβέζων κυβερνητών της πόλης. Το παρεκκλήσι του Σταυρού που βρίσκεται στον 
Καθεδρικό ναό της Άγιας Μαρίας αποτελεί πόλο έλξης όλων των επισκεπτών της πόλης για να 
δούνε από κοντά τη θαυµατουργή εικόνα του Μαύρου Χριστού. Στη συνέχεια θα επισκεφθούµε 
την τεράστια πλατεία του Αγίου Νικολάου, όπου και εδώ κυριαρχεί το µνηµείο-άγαλµα του 
Ναπολέοντα µε αµφίεση Ρωµαίου αυτοκράτορα. Ο περίπατός µας στα γραφικά στενά δροµάκια 
της παλαιάς πόλης θα µας οδηγήσει στο µοναδικής οµορφιάς παλαιό λιµάνι. Άφιξη στο 
ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωµάτια. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση. 
 
8η ΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ, 30/09/18,  ΜΠΑΣΤΙΑ – ΛΙΒΟΡΝΟ - ΣΙΕΝΑ (140 χλµ). 
     Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για το λιµάνι. Επιβίβαση στο πλοίο στις 
08:30 και αναχώρηση για το Λιβόρνο. Άφιξη γύρω στις 12:35. Πρόκειται για µια πόλη λιµάνι µε 
Ναυτική παράδοση γνωστή για την Ναυτική Ακαδηµία της που ιδρύθηκε το 1881, το Ενυδρείο, το 



Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Μεσογείου, τον ιππόδροµο Caprilli µε παράδοση 100 χρόνων και 
την Terrazza Mascagni που προσφέρει µια υπέροχη θέα προς µερικά από τα νησιά του 
αρχιπελάγους της Τοσκάνης, Elba, Capraia και Γοργόνα, αλλά και προς την Κορσική. Από εκεί, 
συνεχίζουµε για τη µεσαιωνική Σιένα. Θα περπατήσουµε στην παλιά πόλη, θα σταθούµε στην 
Πιάτσα ντελ Κάµπο µε τον τυπικό πύργο του ∆ηµαρχείου και θα ανηφορήσουµε µέχρι την πλατεία 
του Ντουόµο. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωµάτια. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.  
 
9η ΜΕΡΑ, ∆ΕΥΤΕΡΑ, 01/10/18,  ΣΙΕΝΑ–ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ–ΑΣΙΖΗ–ΑΝΚΟΝΑ – ΕΝ ΠΛΩ (245 χλµ). 

        Πρωινο. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ούµπρια, η 

Περούτζια. Εκεί θα δούµε την Πιάτσα Νοβέµπρε µε την Φοντάνα Ματζόρε, τον Καθεδρικό του Σαν 

Λορέντζο, το µέγαρο των Πριόρι, τις µεσαιωνικές γειτονιές και θα απολαύσουµε την πανοραµική 

θέα στην γύρω περιοχή. Συνεχίζουµε για την Ασίζη. Στη βόλτα µας στην πόλη θα µας κεντρίσει το 

ενδιαφέρον η Πιάτσα ντελ Κοµούνε, το Παλάτσο Κοµουνάλε, η Βασιλική της Σάντα Κιάρα, το 

Ντουόµο Σαν Ραφίνο κ.ά. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση µε προορισµό το λιµάνι της 

Ανκόνα. Επιβίβαση στο πλοίο και τακτοποίηση στις καµπίνες. Απόπλους για την Ηγουµενίτσα 

στις 17:30. ∆ιανυκτέρευση εν πλω.  

10η ΜΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, 02/10/18,   ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ.(80χλµ) 
      Άφιξη το πρωί στο λιµάνι της Ηγουµενίτσας. Επιβίβαση στο πούλµαν και επιστροφή στην 
πόλη µας έχοντας έντονες εντυπώσεις και αναµνήσεις από την εκδροµή µας 
 

ΤΕΛΟΣ  ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
- Μεταφορά µε πολυτελές, υπερυψωµένο, άνετο, κλιµατιζόµενο πούλµαν του γραφείου µας, µε 
την πολυετή εµπειρία του οδηγού. 
- Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηγουµενίτσα – Ανκόνα, Τσιβιταβέκια – Όλµπια (Σαρδηνία) και Ανκόνα - 
Ηγουµενίτσα, σε ΑΒ4 (τετράκλινες καµπίνες µε w/c και ντουζ). 
- Ακτοπλοϊκά εισιτήρια οικονοµικής θέσης, Σάντα Τερέζα (Σαρδηνία) – Μπονιφάτσιο (Κορσική) και 
Μπαστιά (Κορσική) – Λιβόρνο (Ιταλία). 
- Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στη Σαρδηνία (µία στο Κάλιαρι, µία στο Σάσσαρι και µία στην Σάντα 
Τερέζα), δύο (2) διανυκτερεύσεις στην Κορσική (µία στο Αγιάτσιο & µία στη Μπαστιά) και µία (1) 
διανυκτέρευση στη Σιάνα, σε επιλεγµένα ξενοδοχεία του γραφείου µας,  3* / 4*. 
- Έξι (6) πρωινά - µπουφέ. 
- Έξι (6) δείπνα. 
- Ξεναγό – αρχηγό του γραφείου µας, σε όλη τη διάρκεια της εκδροµής. 
- Ξεναγήσεις - περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα. 
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης, (Π.∆. 339/11-9-96), σύµφωνα µε τους νόµους της Ε.Ε. 
- Φ.Π.Α. 
 
∆ΕΝ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
- Εισόδους σε µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, ενυδρεία, παλάτια και κέντρα διασκέδασης. 
- Τα ποτά στα δείπνα. 
- Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαµβάνει. 
 
Προσοχή !  Χρειάζεται η καινούρια αστυνοµική ταυτότητα (µε τους λατινικούς χαρακτήρες) 
ή το  διαβατήριο σας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ . 

 
* Το πρόγραµµα ενδέχεται να πραγµατοποιηθεί µε διαφορετική  σειρά χωρίς να παραλειφθεί 
τίποτα, προς όφελος των πελατών. 
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