
 
 

6 ΗΜΕΡΕΣ 

ΙΤΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ 

ΓΚΟΥΜΠΙΟ – ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ – ΑΣΙΖΗ – ΤΟΝΤΙ – ΟΡΒΙΕΤΟ –  

ΝΑΠΟΛΗ - ΠΟΜΠΗΙΑ - ΣΟΡΕΝΤΟ - ΚΑΠΡΙ 
 
1
η
 ΜΕΡΑ, ∆ΕΥΤΕΡΑ, 13/08/18, ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΕΝ ΠΛΩ (78 χλµ). 

       Συγκέντρωση των εκδροµέων αργά το απόγευµα, επιβίβαση στο πούλµαν και 
αναχώρηση για την Ηγουµενίτσα. Άφιξη στο λιµάνι της Ηγουµενίτσας και επιβίβαση στο 
πλοίο. Τακτοποίηση στις καµπίνες και απόπλους για το λιµάνι της Ανκόνα. ∆ιανυκτέρευση 
εν πλω. 
 
2
η
  ΜΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, 14/08/18, ΑΝΚΟΝΑ – ΓΚΟΥΜΠΙΟ (108 χλµ). 

        Άφιξη την εποµένη το απόγευµα στο λιµάνι της Ανκόνα. Επιβίβαση στο πούλµαν και  
αναχώρηση για  τη γραφικότερη µεσαιωνική πόλη, το Γκούµπιο. Εκεί θα περιηγηθούµε 
στην παλιά πόλη και θα περπατήσουµε στην Via Piccardi, θα δούµε το ∆ουκικό παλάτι και 
το Palazzo dei Consoli. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση. 
 
3
η
  ΜΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 15/08/18,  ΓΚΟΥΜΠΙΟ - ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ – ΑΣΙΖΗ – ΤΟΝΤΙ – 

ΟΡΒΙΕΤΟ – ΝΑΠΟΛΗ ( 510 χλµ). 
      Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για  Περούτζια, πόλη του περίφηµου 
ζωγράφου Περουτζίνο. Άφιξη στην πρωτεύουσα της Ούµπριας, όπου θα ξεναγηθούµε 
στην υπέροχη Φοντάνα Ματζιόρε, στο µέγαρο των Πριόρι και την περίφηµη 
αναγεννησιακή πινακοθήκη, τον καθεδρικό ναό, στο πηγάδι των Ετρούσκων και τη 
µεσαιωνική γειτονιά, όπου όλα αυτά χαρακτηρίζουν το ιστορικό κέντρο της πόλης. Στη 
συνέχεια, αναχώρηση για την πανέµορφη Ασίζη που πέρα από τα τείχη, το κάστρο, τις 
πέτρινες κεραµόσκεπες κατοικίες, αυτό που δεσπόζει στην πόλη είναι η διπλή Βασιλική 
εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου, όπου βρίσκεται ο τάφος του και βέβαια οι νωπογραφίες 
του Τζιότο και του Τσιµαµπουέ. Σχετική παραµονή εκεί και αναχώρηση για δύο 
ενδιαφέροντα τουριστικά θέρετρα της Ούµπρια, το Τόντι όπου θα έχουµε σχετική 
παραµονή για γνωριµία µε την κοµώπολη και την υπόγεια πόλη Ορβιέτο, όπου θα 
επισκεφθούµε τον Καθεδρικό ναό και άλλα αξιοθέατα. Συνεχίζουµε για τη 
χιλιοτραγουδισµένη Νάπολη. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωµάτια. ∆είπνο. 
∆ιανυκτέρευση. 
 
4η ΜΕΡΑ, ΠΕΜΠΤΗ, 16/08/18, ΝΑΠΟΛΗ - ΠΟΜΠΗΙΑ – ΣΟΡΕΝΤΟ – ΚΑΠΡΙ – ΝΑΠΟΛΗ 

(52 χλµ x 2 = 104 χλµ). 
      Πρωινό. Επιβίβαση  στο  πούλµαν  και  αναχώρηση  για την Ποµπηία. Εκεί θα 
ξεναγηθούµε στα ερείπια της ΄΄Νεκρής Πόλης΄΄ που καλύφθηκε από την στάχτη του 
Βεζούβιου το 79 µ.Χ., θα δούµε επίσης τα Λουτρά, το Ναό του Απόλλωνα και της 
Αρτέµιδος, το σπίτι του Βέττι και το περίφηµο Φόρουµ. Συνεχίζουµε µέσω ενός µαγευτικού 
παραλιακού δρόµου για επίσκεψη σε ένα από τα πανέµορφα θέρετρα του Σορέντο, όπου 
θα έχουµε  σχετική παραµονή για γνωριµία. Στη συνέχεια, αναχώρηση µε πλοίο για το 
κοσµοπολίτικο Κάπρι (ατοµικά έξοδα που πληρώνονται επί τόπου), όπου θα 
περιηγηθούµε στα στενά δροµάκια και στην πλατεία Πιασσέτα. Επιστροφή στη Νάπολη. 
∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.   
 



5η ΜΕΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 17/08/18, ΝΑΠΟΛΗ – ΜΠΑΡΙ (262 χλµ). 
      Πρωινό και ακολουθεί ξενάγηση της όµορφης πόλης µε τις γραφικές συνοικίες της και 
το παλιό λιµάνι. Η πανέµορφη παραλιακή λεωφόρος, το θέατρο Σαν Κάρλο, η γκαλερία 
Ουµπέρτο Ι, η πλατεία ∆ηµαρχείου και το παλάτσο Ρεάλε του οποίου η πρόσοψη 
στολίζουν οκτώ αγάλµατα ηγεµόνων της Νάπολης, είναι µερικά από τα αξιοθέατα. Στη 
συνέχεια αναχώρηση για το λιµάνι  του Μπάρι. Επιβίβαση στο  πλοίο και τακτοποίηση  
στις  καµπίνες.  Απόπλους για το λιµάνι της Ηγουµενίτσας. ∆ιανυκτέρευση  εν  πλω. 
 
6η ΜΕΡΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ , 18/08/18 , ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ (78 χλµ). 
    Άφιξη στο  λιµάνι  της  Ηγουµενίτσας νωρίς το πρωί. Επιβίβαση  στο  πούλµαν και 
αναχώρηση για την πόλη  µας, µε έντονες εντυπώσεις  και  αναµνήσεις  από  µια  
πραγµατικά  υπέροχη  εκδροµή. 
 

ΤΕΛΟΣ  ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 

 

Προσοχή !  Χρειάζεται η καινούρια αστυνοµική ταυτότητα (µε τους λατινικούς 

χαρακτήρες) ή το καινούριο σας διαβατήριο. 
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