Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΣΑΛΕΝΤΟ
Μπάρι, Πολιάνο-α-Μάρε, Λέτσε, Καλημέρα, Στερνατία, Καλλίπολη, Οτράντο, Κοριλιάνο
Ντι Οτράντο, Ματέρα, Τάραντας, Αλμπερομπέλο
1η μέρα: Αθήνα - Μπάρι - Πολιάνο α Μάρε - Λέτσε
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μπάρι με την AEGEAN. Άφιξη, περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της
πόλης και επίσκεψη στον μεγαλοπρεπή ναό του Αγίου Νικολάου. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για μια διαδρομή
κατά μήκος της Αδριατικής, με στάση στο γραφικό Πολιάνο-α-Μάρε (Polignano-a-Mare), πιθανή θέση της
αρχαιοελληνικής Νεάπολης. Αφού περπατήσουμε στα στενά δρομάκια του ιστορικού κέντρου και θαυμάσουμε τη
θέα της θάλασσας με τα υπέροχα λευκά βράχια, θα συνεχίσουμε για το Λέτσε, την όμορφη πρωτεύουσα του
Σαλέντο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 8 PIU 4* (www.8piuhotel.com). Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Λέτσε
Το ιστορικό κέντρο της πόλης, που δικαίως επονομάζεται "Φλωρεντία του Νότου", περικλείεται από τείχη με τρεις
πύλες. Εδώ, θα δούμε την πλατεία Sant Oronzo (Σαντ΄Ορόντζο), το ρωμαϊκό Αμφιθέατρο, τον Καθεδρικό ναό, το
μεσαιωνικό Κυβερνείο, την Σάντα Κρότσε και άλλα αντιπροσωπευτικά κτίρια του περίφημου μπαρόκ Λετσέζε
(Barocco Lecesse). Ελεύθερος χρόνος για βόλτες, ψώνια, καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Λέτσε - Καλημέρα - Στερνατία - Λέτσε
Πρωινή αναχώρηση για ένα οδοιπορικό στα ελληνόφωνα χωριά του Σαλέντο και συνάντηση με τους τελευταίους
ελληνόφωνους ραψωδούς της Γκρέτσια Σαλεντίνα, που μας καλωσορίζουν με το: "Kalos Irtate" και μας
βροντοφωνάζουν "Εμεί εν είμαστε Γκρέτσι. Εμεί είμαστε οι Γκρέτσι"… Αρχικά επισκεπτόμαστε την Καλημέρα, την
"πύλη της Γκρετσία", πνευματική και πολιτιστική πρωτεύουσα της περιοχής, που διακρίνεται για το υψηλό επίπεδο
μόρφωσης των κατοίκων της και την έντονη ελληνική τους συνείδηση. Μια στήλη, δώρο της Ελλάδας (μετά από
αίτημα των κατοίκων να τους σταλεί ένα κομμάτι πέτρα από την Ακρόπολη σαν σύμβολο της κοινής ρίζας), μας
καλωσορίζει με την επιγραφή "Ξένη εσύ δεν είσαι εδώ στην Καλημέρα". Συνεχίζουμε για το χωριό Στερνατία, όπου
διατηρούνται τα περισσότερα ελληνικά ήθη και έθιμα, καθώς και τα τοπωνύμια. Θα δούμε το φημισμένο υπόγειο
ελαιοτριβείο, την πόρτα "Φιλία" και τον σύλλογο "Χώρα Μα" (Η Χώρα μας), όπου θα έχουμε την ευκαιρία να
συναντήσουμε ηλικιωμένους γκρεκάνους και να μιλήσουμε μαζί τους. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Λέτσε - Καλλίπολη - Οτράντο - Κοριλιάνο Ντι Οτράντο - Λέτσε
Η σημερινή μας διαδρομή στην χερσόνησο του Σαλέντο, "το τακούνι της μπότας της Ιταλικής χερσονήσου", ξεκινάει
από "το μαργαριτάρι του Ιονίου", την Καλλίπολη (Gallipoli), την όμορφη πόλη, σύμφωνα με την ελληνική της
ονομασία. Θα περπατήσουμε στα λιθόστρωτα δρομάκια, θα δούμε την ελληνική κρήνη, τα σπίτια με τα μπαλκόνια,
τις σκάλες και τις στοές και θα επισκεφθούμε την εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου με τις εντυπωσιακές τοιχογραφίες
του Giovanni Coppola. Συνεχίζουμε για το Οτράντο, την αρχαία ελληνική αποικία των Κρητών Υδρούντα. Η πόλη,
που υπήρξε το μεγαλύτερο λιμάνι της νότιας Αδριατικής και κέντρο ακτινοβολίας του ελληνικού πολιτισμού, καθώς
και τα γύρω χωριά (ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού), αφανίστηκαν από τους Τούρκους το 1480, αφού μετά από
θηριωδίες και λεηλασίες, κατέσφαξαν όλους τους κατοίκους. Κατά την περιήγησή μας θα επισκεφθούμε τον
επιβλητικό Καθεδρικό ναό της Παναγίας των Μαρτύρων, όπου θα δούμε το εξαιρετικό ψηφιδωτό δάπεδο με
υπέροχα θέματα (το δένδρο της ζωής, τον Μέγα Αλέξανδρο και τον βασιλιά Αρθούρο δίπλα στον Αδάμ και την Εύα,
τον Κάιν και τον Άβελ, Ισλαμικά μοτίβα, ζωδιακά σύμβολα και φιγούρες από την κλασική μυθολογία), καθώς και τις
κρύπτες των μαρτύρων. Επόμενος σταθμός μας το Κοριλιάνο Ντι Οτράντο, όπου θα επισκεφθούμε το κάστρο Ντέλι
Μόντι, την πλατεία του Αγίου Νικολάου, την Κάτω (Νότια) Πύλη (Cau Porta) με την επιγραφή "INVIDIA INOPIA FA"
(η ζηλοφθονία φέρνει δυστυχία) κ.ά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Λέτσε - Ματέρα - Τάραντας - Λέτσε
Πρωινή αναχώρηση για την "Καππαδοκία της Ιταλίας", την Ματέρα, την φημισμένη πόλη των τρωγλοδυτών της
Δύσης. Όλη η παλιά πόλη είναι ένα μοναδικό αξιοθέατο! Αμέτρητες τρύπες στα βράχια, σπηλιές σκοτεινές σε
απείθαρχη διάταξη, υπόσκαφες εκκλησίες, αγιογραφίες, τρώγλες-κατοικίες ολοκληρωτικά σκαμμένες
στο εσωτερικό του βράχου (τα λεγόμενα Σάσσι, Sassi di Matera), που από άγριες, σκοτεινές και υγρές σπηλιές,
μετατράπηκαν σε πανέμορφα παραδοσιακά σπίτια. Το γκριζοκίτρινο της πέτρας δίνει μια αίσθηση στοιχειωμένου
τοπίου. Το θέαμα είναι πρωτόγνωρο, τρομακτικό και σίγουρα κινηματογραφικό. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Παζολίνι,
γύρισε εδώ όλα του τα έργα με θέμα τη ζωή του Χριστού. Ξενάγηση στο Σάσο Μπαριζάνο και Σάσο Καβεόζο.

Χρόνος ελεύθερος και συνεχίζουμε για τον Τάραντα. Η πόλη ιδρύθηκε το 706 π.Χ. από Λακεδαιμονίους, δίνοντάς
της το όνομα του μυθικού ήρωα Τάραντα, γιου του Ποσειδώνα. Σήμερα αποτελεί μία μεγαλόπρεπη μητρόπολη του
νότου, στην οποία θα δούμε το Μαρ Πίκολο, το Μαρ Γκράντε, το νησί της Τσιταντέλλας κ.ά. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Λέτσε - Αλμπερομπέλο - Μπάρι - Αθήνα
Σήμερα μας περιμένει το περίφημο χωριό των τρούλων, το Αλμπερομπέλο, με τα κατάλευκα ιδιόρρυθμα σπίτια και
τις κωνικές τους στέγες να δημιουργούν ένα σκηνικό παραμυθιού. Χρόνος ελεύθερος για να περιπλανηθούμε στα
γραφικά σοκάκια και στις παραδοσιακές του αγορές. Συνεχίσουμε για το αεροδρόμιο του Μπάρι και την πτήση μας
στην Αθήνα.
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να
παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

ΑΝΑΧ.: 3,18 Αυγούστου
Τιμή κατά άτομο
Σε Δίκλινο
3ο άτομο έως 12 ετών
Μονόκλινο

6 μέρες

595
495
725

Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων: 185 € περίπου
Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΜΠΑΡΙ-ΑΘΗΝΑ με την AEGEAN
• Πέντε διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 8 PIU 4* στο Λέτσε
• Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα
• Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάση προγράμματος
• Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών
• Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων, check point 20€/άτομο, είσοδοι σε μουσεία και στους
επισκεπτόμενους αρχαιολογικούς χώρους, αχθοφορικά και φιλοδωρήματα, ότι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα
ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

