
 
 

8 ΗΜΕΡΗ  ΕΚ∆ΡΟΜΗ   
ΣΤΗ  ΜΑΛΤΑ 

 
1η ΜΕΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , 06/08/21  , ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΕΝ ΠΛΩ (78 χλµ). 
    Συγκέντρωση των εκδροµέων το βράδυ και αναχώρηση από τα Ιωάννινα  για την Ηγουµενίτσα. 
Άφιξη στο λιµάνι και επιβίβαση στο πλοίο. Τακτοποίηση στις καµπίνες και απόπλους για το λιµάνι 
του Μπάρι στις 23:59. ∆ιανυκτέρευση εν πλω. 
 
2η ΜΕΡΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ, 07/08/21,   ΜΠΑΡΙ – ΡΗΓΙΟ (446 χλµ). 
     Πρωινή άφιξη στο Μπάρι, επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση µέσω Κοσέντζας για το 
Ρήγιο. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωµάτια. ∆είπνο και ακολουθεί χρόνος 
ελεύθερος για βόλτα στην όµορφη παραλία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση. 
 
3η ΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ, 08/08/21, ΡΗΓΙΟ – ΤΑΟΡΜΙΝΑ – ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ -  ΠΟΖΑΛΟ – Φ/Μ – 
ΜΑΛΤΑ (260 χλµ). 
     Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για να πάρουµε το φερυ – µποτ για να 
µεταβούµε στη Σικελία διασχίζοντας το στενό της Σκύλας και της Χάρυβδης. Η διαδροµή µας 
συνεχίζεται για την πιο γραφική πόλη της Σικελίας, την Ταορµίνα. Χαρακτηριστική πόλη 
Μεσαιωνικού Ρυθµού, αµφιθεατρικά χτισµένη πάνω από την ανατολική ακτή της Σικελίας 
ανάµεσα σε βράχους και θάλασσα µε φόντο την Αίτνα. Γνωριµία µε την πόλη της Ταορµίνα, όπου 
µεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Ελληνικό Θέατρο το οποίο επεκτάθηκε και αναµορφώθηκε 
από τους Ρωµαίους. Συνεχίζουµε το οδοιπορικό µας για τις Συρακούσες, µια πόλη που αποτελεί 
ένα από τα σηµαντικά σηµεία για επίσκεψη στη Σικελία. Ελεύθερος χρόνος στο νησί της Ορτυγίας 
το οποίο είναι η καρδιά της πόλης για να περπατήσουµε στα γραφικά δροµάκια. Από εκεί, 
αναχώρηση για το λιµάνι Ποζάλο, όπου θα επιβιβαστούµε στο Φ/Μ για τη Μάλτα. Αναχώρηση 
στις 21:30 και άφιξη στη Μάλτα στις 23:15. Αναχώρηση για το ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα 
δωµάτια. ∆ιανυκτέρευση. 
 
4η ΜΕΡΑ,  ∆ΕΥΤΕΡΑ, 09/08/21, ΜΟΣΤΑ – ΡΑΜΠΑΤ (34 χλµ). 
    Πρωινό. Γνωριµία µε το νησί. Η επίσκεψη µας ξεκινάει από την εκκλησία της Παναγίας στη 
Μόστα, που χτίστηκε το 1833, µε τον τρίτο µεγαλύτερο αυτοστηριζόµενο τρούλο στο κόσµο. Η 
επόµενη µας στάση είναι στην «Σιωπηλή Πόλη» τη Μεντίνα, πρώτη Πρωτεύουσα του νησιού. 
Περπατώντας στα σοκάκια της µεσαιωνικής πόλης, θα επισκεφθούµε τον Καθεδρικό Ναό του Αγ. 
Παύλου και αµέσως µετά τα οχυρώµατα για να απολαύσουµε την πανοραµική θέα του νησιού και 
ολοκληρώνουµε µε την οπτικοακουστική παράσταση "Mdina Experience", µια αναδροµή στο 
χρόνο µε όλα τα σηµαντικά γεγονότα της περιοχής. Έπειτα συνεχίζουµε για το Ραµπάτ για να 
επισκεφτούµε τη σπηλιά του Αγ. Παύλου. Σύµφωνα µε την παράδοση βασισµένη στα πρώτα 
γραπτά του Αγ. Λουκά, ο Απόστολος Παύλος βρήκε καταφύγιο σ' αυτή τη σπηλιά όταν ναυάγησε 
στο νησί. Εκεί βρίσκονται οι κατακόµβες, στις οποίες βρήκαν καταφύγιο όσοι ασπάστηκαν το 
Χριστιανισµό όταν ναυάγησε στο νησί ο Απόστολος Παύλος. Τελευταία µας στάση στο 
εργαστήριο φυσητού γυαλιού, για να παρακολουθήσουµε την διαδικασία κατασκευής του, 
(παραδοσιακή τεχνική από την εποχή των Φοινίκων). Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Χρόνος 
ελεύθερος.  ∆ιανυκτέρευση. 
 
5η ΜΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ,  10/08/21, ΒΑΛΕΤΑ (20 χλµ). 

       Πρωινό. Σήµερα θα ξεναγηθούµε στην περίφηµη πρωτεύουσα του τάγµατος των Ιπποτών 
του Αγίου Ιωάννη, τη Βαλέτα. Η ξενάγηση γίνεται µε τα πόδια, γιατί η κυκλοφορία των 
αυτοκινήτων απαγορεύεται στο τµήµα της Παλιάς Πόλης. Πρόκειται για µια µοναδική 
καστρούπολη µε ιδιαίτερη ιστορική σηµασία και απεριόριστη οµορφιά. Θα περπατήσουµε στα 
στενά γραφικά δροµάκια και θα απολαύσουµε τα στοιχεία µιας άλλης εποχής. Θα δούµε τους 
κήπους Μπαράκα, απ' όπου θα θαυµάσουµε την πανοραµική θέα των δύο φυσικών λιµανιών της 
Μάλτας και των τριών ιστορικών πόλεων που συνδέονται µε τις δύο µεγάλες πολιορκίες, του 1565 
και 1942. Ακόµη θα δούµε τα παλάτια των ιπποτών, ανάµεσα στα οποία ξεχωρίζει το Οµπέρζ ντε 
Καστίλ, που αποτελεί την έδρα του πρωθυπουργού της Μάλτας, τον καθεδρικό ναό του Αγίου 
Ιωάννη του Τάγµατος και το µοναδικό Γκραν Μάστερς Πάλας. Στη συνέχεια, αναχώρηση για ένα 
ακόµη θέρετρο γεµάτο ζωή, το οποίο είναι αυτό της Σλιέµα. Χρόνος ελεύθερος για περιήγηση στη 
περιοχή St. Julian's. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση. 
 



 
6η ΜΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ,  11/08/21, ΜΑΛΤΑ – ΠΟΖΑΛΟ – Φ/Μ –  ΡΗΓΙΟ (240 χλµ). 

         Πρωινό. Σήµερα θα γνωρίσουµε τη νοτιοανατολική πλευρά του Μεγάλου Λιµανιού όπου 
βρίσκονται οι χερσόνησοι Vittoriosia και Senglea µε τα κάστρα τους, τη συναρπαστική περιοχή 
των Τριών Πόλεων ( Vittoriosa, Senglea και Cospicua ), το Μέγαρο του Ιεροεξεταστή, το Ναυτικό 
Μουσείο και το φρούριο Ricasoli, στο οποίο έχουν γυριστεί αρκετά χολιγουντιανά blockbusters ( 
όπως η «Τροία» και ο «Μονοµάχος» ). Το µικρό παρατηρητήριο στο άκρο της χερσονήσου 
Senglea είναι δηµοφιλές αξιοθέατο λόγω της υπέροχης θέας του. Ελεύθερος χρόνος για ψώνια 
και περιπλάνηση στα σοκάκια του νησιού µε τα πανέµορφα σπίτια τους, χτισµένα από πορόλιθο. 
Στη συνέχεια, αναχώρηση για το λιµάνι, όπου θα επιβιβαστούµε στο Φ/Μ για το Ποζάλο στις 
18:30. Άφιξη στις 20:15, επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για το Ρήγιο. Άφιξη στο 
ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωµάτια. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση. 
 
7η ΜΕΡΑ, ΠΕΜΠΤΗ, 12/08/21,  ΡΗΓΙΟ - ΜΠΑΡΙ - ΕΝ ΠΛΩ (446 χλµ). 

    Πρωινό. Επίσκεψη στο µουσείο της Μεγάλης Ελλάδας. Στην µεγάλη συλλογή εκθεµάτων του 
βρίσκονται οι περίφηµοι πολεµιστές του Ριάτσι: 2 από τα 4 εναποµείναντα ορειχάλκινα 
αριστουργήµατα της κλασικής εποχής ( 5ος π.Χ. αιώνας ), οι ∆ιόσκουροι, οι πίνακες του 
Ζάλευκου και το πλήθος ακόµα ανασκαφικών ευρηµάτων των Επιζεφυρίων Λοκρών. Επιβίβαση 
στο πούλµαν και αναχώρηση για το λιµάνι του Μπάρι. Τακτοποίηση στις καµπίνες και απόπλους 
για την Ηγουµενίτσα στις 19:30.  ∆ιανυκτέρευση εν πλω. 
 
8η ΜΕΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 13/08/21,  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ (78 χλµ). 
    Άφιξη στο λιµάνι της Ηγουµενίτσας και επιστροφή στην πόλη µας, µε έντονες εντυπώσεις και 
αναµνήσεις από την υπέροχη εκδροµή µας. 
 

ΤΕΛΟΣ  ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 
 
** Για την έγκυρη κράτησή σας, θα πρέπει να δηλώσετε συµµετοχή τo συντοµότερo δυνατό  και θα 

έχετε ενηµέρωση από το πρακτορείο για την προκαταβολή. Αυτό γίνεται προς όφελος των πελατών 

για την έγκαιρη ενηµέρωσή τους και για την επιβεβαίωση των ξενοδοχείων. 

 
ΤΙΜΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 820 ευρώ / κατά άτοµο σε δίκλινα – τρίκλινα δωµάτια. 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
- Μεταφορά µε πολυτελές, υπερυψωµένο, ασφαλές, άνετο, κλιµατιζόµενο πούλµαν του γραφείου 
µας, µε την πολυετή εµπειρία του οδηγού µας. 
- Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηγουµενίτσα – Μπάρι και Μπάρι - Ηγουµενίτσα σε καµπίνες ΑΒ4 
(τετράκλινες εσωτερικές καµπίνες µε w/c και ντουζ). 
- ∆ύο (2) διανυκτερεύσεις στο Ρήγιο και τρεις (3) διανυκτερεύσεις στη Μάλτα, σε επιλεγµένα 
ξενοδοχεία του γραφείου µας, 4****. 
- Πέντε (5) πρωινά - µπουφέ. 
- ∆ύο (2) δείπνα στο Ρήγιο. 
- Τοπικοί φόροι των πόλεων.  
- Εισιτήρια F/B στενών Μεσσήνης. 
- Ατοµικά ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ποζάλο - Μάλτα – Ποζάλο. 
- Έµπειρο ξεναγό - αρχηγό του γραφείου µας, σε όλη τη διάρκεια της εκδροµής. 
- Ξεναγήσεις - Περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα. 
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης ( Π.∆ 339/11-6-96 ), σύµφωνα µε τους νόµους της Ε.Ε. 
- Φ.Π.Α. 
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
- Εισόδους σε αρχαιολογικούς χώρους, κέντρα διασκεδάσεως και µουσεία. 
- Ότι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαµβάνει. 
- Τα ποτά στα δείπνα. 
 
Προσοχή !  Χρειάζεται η καινούρια αστυνοµική ταυτότητα (µε τους λατινικούς χαρακτήρες) 
ή το καινούριο σας διαβατήριο. 
* Το πρόγραµµα ενδέχεται να πραγµατοποιηθεί µε διαφορετική  σειρά χωρίς να παραλειφθεί τίποτα, 
προς όφελος των πελατών. 
 
 

 

                            Γραφείο Γενικού Τουρισµού        
                                   Ν. Ζέρβα 7-9, 45332 Ιωάννινα Τηλ.: 26510-34774 

Fax: 26510-37779  
www.pamvotistravel.gr pamvoioa@otenet.gr 


