
1η Ημέρα
ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ/ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με ενδιάμεσο σταθμό για την 
πρωτεύουσα του Μεξικού, την Πόλη του Μεξικού/το Μέξικο Σίτι, μια 
πόλη σύγχρονη, αλλά με έντονα παραδοσιακά στοιχεία. Άφιξη 
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡΑ
ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ, ΣΟΤΣΙΜΙΛΚΟ
Η Πόλη του Μεξικού δική σας! Το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται 
σήμερα στο παλιό ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας, εκεί όπου 
κτυπά η καρδιά της πόλης, στην θρυλική πλατεία Τσόκαλο (Zocalo), 
που ήταν το τελετουργικό κέντρο της πρωτεύουσας των Αζτέκων - 
της Τενοτστιτλάν - όπου θα ανακαλύψουμε υπέροχα κτίρια εποχής, 
που καθρεπτίζουν έντονα το παρελθόν της. Θα δούμε μεταξύ άλλων 
το Προεδρικό Μέγαρο με τις περίφημες τοιχογραφίες του Nτιέγκο 
Pιβέρα (συντρόφου της Φρίντα Κάλο), τον εντυπωσιακό Καθεδρικό 
ναό που θεμελίωσε ο Κορτέζ το 1525, το ανάκτορο των Καλών 
Τεχνών, το Δημαρχείο, τις λεωφόρους Χουάρεθ και Λα ρε Φορμόν 
κ.ά. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο περίφημο Σοτσιμίλκο (Xochi-
milco), όπου θα κάνουμε βόλτα με παραδοσιακή βάρκα (trajineras) 
και θα δούμε το εκτεταμένο δίκτυο των καναλιών και τις 
υδατοκαλλιέργειες που ονομάζονται Chinampa. Η επονομαζόμενη 
"Βενετία της Πόλης του Μεξικού" αποτελεί μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς της UNESCO. Με τις υπέροχες αυτές εικόνες που θα 
τις συνοδέψουμε με τεκίλα και μουσικές Μαριάτσι, θα ολοκληρωθεί 
η σημερινή μας ημέρα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.

3η ΗΜΕΡΑ
ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ, ΕΘΝΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΦΡΙΝΤΑ ΚΑΛΟ
Σήμερα το πρωί θα επισκεφθούμε το άκρως ενδιαφέρον Εθνικό 
Ανθρωπολογικό Μουσείο, το οποίο στεγάζει τα σημαντικότερα 
ευρήματα των προκολομβιανών πολιτισμών της χώρας (Αζτέκοι, 
Μάγιας, Ζαποτέκοι, Ολμέκοι κλπ. - κλειστό κάθε Δευτέρ α). Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε το περίφημο μουσείο της Φρίντα Κάλο 
(Frida Kahlo), που ήταν το σπίτι στο οποίο ζούσε μαζί με τον σύζυγό 
της Ντιέγκο Ριβέρα. Περιλαμβάνει πίνακες και των δύο ζωγράφων, 
φωτογραφίες και προσωπικά τους αντικείμενα, όμως τόσο το ίδιο το 
σπίτι με το χαρακτηριστικό μπλε χρώμα, όσο και ο κήπος του, 
αποτελούν δύο ξεχωριστά αξιοθέατα από μόνα τους. Απόγευμα 
ελεύθερο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

4η ΗΜΕΡΑ
ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΟΥΑΔΕΛΟΥΠΗΣ, ΤΕΟΤΙΧΟΥΑΚΑΝ
Πρωινή αναχώρηση για την περίφημη Βασιλική της Γουαδελούπης, 
στην οποία βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας που εμφανίστηκε στην 
κάπα του Ινδιάνου Χουάν Ντιέγκο το 1531. Εδώ θα επισκεφθούμε την 
παλιά (18ου αιώνα) και την σύγχρονη (περίπου 30 ετών) εκκλησία 
της Παναγίας - προστάτιδας του Μεξικού. Στη συνέχεια θα 
φθάσουμε στον μεγαλύτερο αρχαιολογικό χώρο του Μεξικού, το 
Τεοτιχουακάν, που βρίσκεται σε απόσταση 50 χιλιομέτρων από την 
Πόλη του Μεξικού. 
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 ΗΜΕΡΕΣ

1η Ημέρα ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, ΕΝ ΠΛΩ
Συγκέντρωση και αναχώρηση το μεσημέρι από τα γραφεία μας και 
μέσω της Εγνατίας Οδού άφιξη στην Ηγουμενίτσα. Άμεση 
επιβίβαση στο πλοίο για Μπάρι / Μπρίντεζι. Διανυκτέρευση εν πλω. 
Μπορείτε να διασκεδάσετε στους χώρους αναψυχής του πλοίου ή 
να κάνετε τις πρώτες αγορές σας στα καταστήματά του.
2η ΗΜΕΡΑ ΜΠΑΡΙ, ΜΠΡΙΝΤΕΖΙ, ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΟ, ΛΕΤΣΕ, ΤΑΡΑΝΤΑΣ
Άφιξη το πρωί στην Ιταλία και αναχώρηση για το Αλμπερομπέλο 
(στα ιταλικά σημαίνει «όμορφο δέντρο»), το χωριό που μοιάζει με 
σκηνικό βγαλμένο από παραμύθι, μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς από την UNESCO. Περιήγηση στα γραφικά σοκάκια 
του χωριού για να δούμε τα κατάλευκα σπίτια με τις 
χαρακτηριστικές πυραμιδωτές, θολωτές ή κωνικές σκεπές από 
ασβεστολιθικές πλάκες (τους περίφημους τρούλους) στολισμένες 
με αποτροπαϊκά σύμβολα (ήλιους, σταυρούς, ζώδια κ.λπ.). Τον 16ο 
αιώνα ήταν ένα μικρό φέουδο υπό τον έλεγχο της οικογένειας 
Acqua- viva. Τότε άρχισαν να χτίζουν οι πρώτοι Τrulli παράξενα 
οικοδομήματα με κωνικό σχήμα. Το χωριό θυμίζει καταφύγιο των 
Επτά Νάνων από το παραμύθι της Χιονάτης. Σύμβολα χριστιανικά, 
αλλά και παγανιστικά είναι παντού στις σκεπές και στους δρόμους. 
Η εκκλησία του Αγίου Αντωνίου έχει την ίδια αρχιτεκτονική.  
Συνεχίζουμε νότια και ακολουθεί περιήγηση της «Φλωρεντίας του 
Νότου», όπως καλείται η πόλη του Λέτσε, χάρη στην πλούσια 
μπαρόκ αρχιτεκτονική της. Μεταξύ άλλων θα δούμε το Καθεδρικό 
του Λέτσε, αφιερωμένο στην Παναγία της Αναλήψεως. Θα 
θαυμάσουμε το ονομαστό «barrocco leccese», επηρεασμένο από 
την ισπανική τεχνοτροπία της τέχνης αυτής, που αναδεικνύεται 
θεαματικά από την τοπική ασβεστολιθική πέτρα «leccese», την 
κεντρική πλατεία με το Ρωμαϊκό αμφιθέατρο του 1ου αιώνα μ.Χ, Στη 
συνέχεια αναχώρηση για τον Τάραντα, αρχαία αποικία των 
Σπαρτιατών και η μοναδική τους στη «Μεγάλη Ελλάδα». Ιδρύθηκε το 
706 π.χ. και στη συνέχεια πήρε το όνομα του γιου του Ποσειδώνα και 
της τοπικής νύμφης. Η πόλη έχει αναπτυχθεί πάνω σε μια μικρή 
νησίδα στο εσωτερικό της τοπικής λιμνοθάλασσας. Σήμερα είναι 
σημαντικό λιμάνι και κύρια βάση του ιταλικού Στόλου. Θα δούμε τον 
Καθεδρικό ναό, τμήμα του οχυρωματικού συστήματος της πόλης και 
το πανέμορφο ιστορικό κέντρο της πόλεως και στη συνέχεια 
ελεύθερος χρόνος. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. 
3η ΗΜΕΡΑ ΤΑΡΑΝΤΑΣ, ΚΟΣΕΝΤΣΑ, ΡΕΤΖΙΟ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στον Τάραντα, αποικία της 
Σπάρτης στη Νότιο Ιταλία. Ιδρύθηκε το 706 π.χ. και στη συνέχεια 
πήρε το όνομά του γιου του Ποσειδώνα και της τοπικής νύμφης. Η 
πόλη έχει αναπτυχθεί πάνω σε μια μικρή νησίδα στο εσωτερικό της 
τοπικής λιμνοθάλασσας. Σήμερα είναι σημαντικό λιμάνι και κύρια 
βάση του ιταλικού Στόλου. Θα δούμε τον Καθεδρικό ναό, τμήμα του 
οχυρωματικού συστήματος της πόλης και θα συνεχίσουμε για το 
Ρέτζιο της Καλαβρίας, μέσω της Κοσέντζας. Άφιξη στην πόλη, που 
βρίσκεται σε ιδιαίτερα προνομιακή θέση στον πορθμό της 
Μεσσήνης, ακριβώς απέναντι από την ανατολική ακτή του νησιού 
της Σικελίας και είναι ένα από τα κυριότερα οικονομικά κέντρα της 
χώρας.  Στη βόλτα μας θα δούμε το κάστρο που διατηρείται ακόμη 
και σήμερα εξαιρετικά, την παραλία που περιβάλλει την πόλη με τον 
πεζόδρομό της, τον καθεδρικό ναό και το μνημείο της Αθηνάς που 
απεικονίζει τη θεά πολεμιστή Αθηνά Προμάχος που λέγεται ότι 
υπερασπίζει το Ρέτζιο Καλάμπρια σε περιόδους ανάγκης. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

4η Ημέρα ΡETZIO, ΜΕΣΣΗΝΗ, ΤΑΟΡΜΙΝΑ , ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ, ΜΑΛΤΑ
Πρόγευμα και περνώντας στην Σικελία θα ρίξουμε μια σύντομη 
ματιά στην Μεσσήνη, την πόλη που πεισματικά διατηρείται παρά τις 
καταστροφές πού έχει υποστεί κατά τους αιώνες, την γενέτειρα του 
Αντονέλλο ντα Μεσσήνα, με το χαρακτηριστικό αστρονομικό Ρολόι 
στο καμπαναριό του ανοικοδομημένου Ντουόμο. Συνεχίζουμε κατά 
μήκος της ανατολικής ακτής της Σικελίας και φτάνουμε στην 
πανέμορφη Ταορμίνα, που εδώ βρίσκεται ένα από� τα ενεργά� 
ηφαίστεια της Ευρώπης, η Αίτνα στα 3330 μέτρα. Θα θαυμάσουμε 
το περίφημο Ελληνικό θέατρο και θα απολαύσουμε την μοναδική 
θέα του «ήρεμου» ηφαίστειου, της Αίτνα. Tελειώνοντας, αναχώρηση 
για τις περίφημες Συρακούσες, την πατρίδα του Αρχιμήδη. Ιδρύθηκε 
από Κορίνθιους και Τενεάτες αποίκους. Η πόλη ήταν στολισμένη 
από θαυμάσια ανάκτορα και περίφημους ναούς της Αρτεμίδας, της 
Αθηνάς. Στη βόλτα μας θα δούμε στο κέντρο της πόλης, το νησί 
Ortygia με τα μεσαιωνικά του κτίρια, τον Καθεδρικό Ναό, το 
Αρχαιολογικό Πάρκο με το Ελληνικό Θέατρο, το Ορατόριο του 
Διονύσου. Συνεχίζουμε για το λιμάνι Ποτζάλο. Επιβίβαση στο 
πολυτελές καράβι για να ταξιδέψουμε στη μαγευτική Μάλτα, όπου 
μέσα από μια όμορφη διαδρομή θα φθάσουμε σε μια ώρα και 
τριάντα λεπτά. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
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STORY PLACE Ένα ταξίδι που προσφέρει μοναδκά τοπία καθημερινά,
ώστε να βγάλετε φωτογραφίες από τις οποίες

δε θα μπορείτε να διαλέξετε την καλύτερη για το προφίλ σας!

5η Ημέρα ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ, ΚΗΠΟΙ ΜΠΑΡΑΚΑ, ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ 3 ΠΟΛΕΙΣ 
(SENGLEA, VITORIOSSA, COSPICOUA) 
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την περιήγηση στη Μάλτα, 
πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2018, ένα νησί που 
αποτελεί μια πανδαισία χρωμάτων και αρωμάτων. Ξεκινάμε την 
ξενάγηση στην περίφημη πρωτεύουσα του τάγματος των Ιπποτών 
του Αγ. Ιωάννη, τη Βαλέτα. Η Βαλέτα είναι οχυρωμένη, χτισμένη 
πάνω σε ένα στενό ακρωτήρι, πλαισιωμένη από δύο φυσικά λιμάνια 
και διαθέτει και ένα περήφανο φρούριο, το Saint Elmo. Η πόλη 
χτίστηκε από τους Ιππότες του Τάγματος του Αγίου Ιωάννη μετά τη 
Μεγάλη Πολιορκία των Οθωμανών του 1565. 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 άλλη εποχής. Θα θαυμάσουμε τους κήπους 
Μπαράκα, απ’ όπου θα δούμε 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. Αν και 
το ταξίδι στον χρόνο είναι κάτι ανέφικτο, αυτή η βόλτα στις 
καστροπολιτείες του νησιού, είναι ένα αληθινό βύθισμα στο 
παρελθόν. Θα περπατήσουμε ακόμη στον κεντρικό πεζόδρομό της, 
την Triq Ir-Repubblika, με τα παλιά κτίρια με τα «κλειστά» μπαλκόνια 
και τα καταστήματα με τις vintage επιγραφές, θα δούμε τα κάθετα 
σοκάκια με τα χρυσόχρωμα, ταλαιπωρημένα κτίρια και τα 
φθαρμένα palazzi που βρέχονται από την αύρα της θάλασσας. 
Ακόμη θα δούμε το παλάτι του Μεγάλου Μάγιστρου και τον 
καθεδρικό Ναό του Αγ. Ιωάννη, τον πιο εντυπωσιακό ναός της 
Μάλτας και εξαίρετο δείγμα μαλτέζικου μπαρόκ. Ο ναός 
ανεγέρθηκε μεταξύ του 1573 και του 1578 ως μοναστική εκκλησία 
των Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη. Στην επίσκεψη μας στο μουσείο θα 
θαυμάσουμε δύο από τα πιο φημισμένα έργα του Καραβάτζιο, τον 
«Αποκεφαλισμό του Ιωάννη του Βαπτιστή» και τον «Άγιο Ιερώνυμο». 
Χρόνος ελεύθερος και στη συνέχεια αναχώρηση για να γνωρίσουμε 
τις περιοχές των 3 πόλεων - την Κοσπίκουα, την Βιτοριόζα και την 
Σέγκλια, έδρα των Ιωαννιτών Ιπποτών κατά την  μεγάλη πολιορκία 
του 1565 (The three cities). Ένα μοναδικό σύμπλεγμα 
αρχιτεκτονικών κατασκευών κάστρων, κατοικιών και σημαντικών 
κτιρίων, τα οποία είναι κτισμένα σε μια υπέροχη θέση στο Μεγάλο 
Λιμάνι (Grand Harbour) και έχουν έντονες επιρροές από τους 
Φοίνικες, Ρωμαίους, Άραβες, Νορμανδούς, Ιωαννίτες Ιππότες και 
τους Βρετανούς. Από τις επάλξεις τους θα απολαύσουμε την μαγική 
θέα της Βαλέττας και θα περιπλανηθούμε στα Μεσαιωνικά στενά, 
με τα κτίρια της Ιερής εξέτασης, των Μοναστηριών, την πλατεία των 
εκτελέσεων, το σπίτι του δήμιου. . Για το βράδυ επισκεφθείτε τις 
γειτονικές πόλεις Sliema και St. Julian’s, που σφύζουν από ζωή, 
διαθέτοντας μεγάλα 

ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ. Το Paceville, στην άκρη του St. 
Julian’s, είναι το νυχτερινό επίκεντρο, γεμάτο μπαρ, κλαμπ και 
τουρίστες. Οι ντόπιοι κάνουν passeggiata, δηλαδή βόλτα, στον 
παραλιακό δρόμο, ο οποίος, αν τον κοιτούσες από ψηλά θα έμοιαζε 
με κορδέλα, διατρέχοντας αναρίθμητους κόλπους, λιμανάκια και 
μαρίνες. 
6η Ημέρα ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΟΣΤΑ, ΜΕΔΙΝΑ, ΠΑΡΚΟ ΠΟΠΑΥ 
Πρόγευμα και η σημερινή ημέρα περιλαμβάνει μια εξαιρετική 
εκδρομή. Θα επισκεφθούμε τον εντυπωσιακό καθεδρικό ναό της 
Μόστα, με τον τρίτο μεγαλύτερο τρούλο στην Ευρώπη και στην 
συνέχεια θα μεταφερθούμε στο λόφο του Ραμπάτ για την επίσκεψη 
στην, όπως αποκαλείται, την Μεδίνα, υποδηλώνοντας τη 
μυστηριώδη ατμόσφαιρα που την περιβάλλει και που είναι 
οχυρωμένη σε απόρθητο κάστρο. Είχε διατελέσει στο Μεσαίωνα 
πρωτεύουσα του νησιού, πριν οι Ιωαννίτες Ιππότες χτίσουν το οχυρό 
τους κοντά στη θάλασσα. Καταστράφηκε ολοσχερώς από το σεισμό 
του 1693. Όταν κατέλαβαν οι Ιππότες το νησί η παλιά μαλτέζικη 
αριστοκρατία εγκαταστάθηκε εδώ. Σήμερα, με προσεκτική 
συντήρηση και ελεγχόμενη αναπαλαίωση, προσπαθεί με τη βοήθεια 
και της Unesco να διατηρήσει τη θαυμάσια μπαρόκ αρχιτεκτονική 
της, η οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι συνδυασμένη με 
χαρακτηριστικά αραβικά στοιχεία. Είναι η πιο κομψή αλλά και η πιο 
ακριβή περιοχή της Μάλτας. Οι βαριές ολοσκάλιστες ξύλινες 
πόρτες των σπιτιών της ανοίγουν σπάνια. Στην πόλη δεν υπάρχει 
εμπορική ζωή, φωτεινές επιγραφές και γενικά φαίνεται να ζει 
περισσότερο στο ένδοξο παρελθόν παρά στο παρόν. Η μαγική της 
ατμόσφαιρα δεν έχει αλλοιωθεί από τα πλήθη τουριστών που 
συρρέουν εκεί. Στη βόλτα μας, θα θαυμάσουμε εντυπωσιακά 
πυργόσπιτα με χαρακτηριστικά περίτεχνα φανάρια, πετρόχτιστα 
μοναστήρια και νορμανδικά παλάτια. Αμέσως μετά επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας. Για το απόγευμα σας προτείνουμε μια βόλτα σ’ένα 
αξιοθέατο διαφορετικό από τα υπόλοιπα και αυτό είναι το 
πολυφωτογραφημένο Χωριό του Ποπάυ (Popeye Village). Πρόκειται 
ουσιαστικά για το μέρος που γυρίστηκε η ταινία “Ποπάυ” με τον 
Ρόμπιν Γουίλιαμς το μακρινό 1980 και το οποίο σήμερα λειτουργεί 
ως θεματικό πάρκο με τα σπίτια των χαρακτήρων, φανταστείτε κάτι 
σαν μια μικρή Ντίσνειλαντ. Για το δεύτερο βράδυ σας προτείνουμε 
να απολαύσετε μια βόλτα με την άμαξα, να φωτογραφήσετε τα 
magic bus που είναι από το 1950, να δοκιμάσετε την κουζίνα της, που 
φημίζεται για το φρέσκο ψάρι και για τις σούπες λαχανικών. 
7η Ημέρα ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με 
τις καλύτερες εντυπώσεις.
Σημείωση : Το πρόγραμμα εκτελείται και αντίστροφα, χωρίς καμία 
παράλειψη

51

4 Μοναδικές αναχωρήσεις στην “καρδιά” του 
καλοκαιριού, για να απολαύσετε το νησί των 
Ιπποτών, την Μάλτα, αλλά και το μεγαλύτερο 
νησί της Μεσογείου, τη Σικελία! Στο 
πρόγραμμα αυτό βλέπουμε το Αλμπερομπέλο, 
το Λέτσε, τον Τάραντα, την Ταορμίνα και τις 
Συρακούσες στη Σικελία, αλλά και τη Βαλέτα, 
τους Κήπους Μπαράκα, τη Μεδίνα στη Μάλτα, 
συνδυάζοντας δύο τρόπους μετάβασης, τα 
πολυτελή καράβια της Superfast Ferries, αλλά 
και τις απευθείας πτήσεις της Ryanair για την 
αποφυγή περιττών χιλιομέτρων και κούρασης.

Αποκλειστικό πρόγραμμα
που δεν πρέπει να χάσετε!
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