
  

ΚΚοοσσττιιέέρραα  ΑΑµµααλλφφιιττάάνναα  &&  bbeellllaa  ΝΝάάπποολληη  
 

ΝΝάάπποολληη,,  ΣΣοορρρρέέννττοο,,  ΣΣααλλέέρρννοο,,  ΚΚάάππρριι,,  ΠΠοοζζιιττάάννοο,,  ΑΑµµάάλλφφιι,,  ΑΑρρχχααίίαα  

ΠΠοοσσεειιδδωωννίίαα  ((ΠΠέέσσττοουυµµ)),,  ΠΠοοµµππηηίίαα  
 

Η Costiera Amalfitana, η Ακτή Αµάλφι, είναι µια δαντελωτή λωρίδα γης µήκους 70 χιλιοµέτρων, που βρίσκεται στη 

νότια πλευρά της χερσονήσου του Σορέντο, ανάµεσα στη Νάπολη και το Σαλέρνο.  

Αποτελεί ένα από τα πιο γραφικά τµήµατα της Ιταλικής ακτογραµµής, µε τον σµιλεµένο στον κατακόρυφο βράχο 

φιδίσιο δρόµο Stada Stratale 163 να την διατρέχει, χαρίζοντας υπέροχη θέα στο βαθύ µπλε της Τυρρηνικής 

θάλασσας και στο σκούρο πράσινο των βουνών Λαττάρι.  

Αµπελώνες, περιβόλια µε εσπεριδοειδή, ελιές και δάση καστανιάς, πανέµορφα χωριουδάκια σκαρφαλωµένα στις 

πλαγιές των λόφων, γραφικά ψαροχώρια και κοσµοπολίτικες κωµοπόλεις, απόκρυφες ακρογιαλιές και 

πολυσύχναστες παραλίες, δηµιουργούν το σκηνικό µιας από τις πιο όµορφες και εντυπωσιακές παράκτιες ζώνες 

της Ευρώπης, που έχει αποτυπωθεί σε δεκάδες ταινίες και βιβλία και που από το 1997 αποτελεί µνηµείο 

παγκόσµιας κληρονοµιάς της UNESCO.  

Ακολουθείστε τα βήµατα του Γκαίτε, του Νίτσε, του Βάγκνερ και τόσων άλλων, ακούστε το σαγηνευτικό τραγούδι 

των Σειρήνων, όπως ο Οδυσσέας, απολαύστε ένα λιµοντσέλο στον τόπο που γεννήθηκε και αφεθείτε να σας 

παρασύρει ο κοσµοπολίτικος αέρας της δεκαετίας του ’60. 



 
1η µέρα: Αθήνα - Νάπολη - Σορρέντο - Σαλέρνο 
Συνάντηση στο αεροδρόµιο και πτήση µε την 
AEGEAN  για Νάπολη. Φθάνοντας, θα 
αναχωρήσουµε για το γοητευτικό Σορρέντο, όπου 
κατά την περιήγησή µας θα περπατήσουµε στην 
κεντρική Piazza Tasso και στα στενά εµπορικά 
δροµάκια της παλιάς πόλης για να καταλήξουµε 
στο µπαλκόνι της Villa Comunale µε την υπέροχη 
θέα στον κόλπο της Νάπολης. Εδώ µπορείτε να 
γευθείτε το λιµοντσέλο στον τόπο που γεννήθηκε. 
Στη συνέχεια θα αναχωρήσουµε για το Σαλέρνο. 
Άφιξη και γνωριµία µε την πόλη. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο GRAND SALERNO 4* 
(www.grandhotelsalerno.com) σε δωµάτια 
superior µε θέα τη θάλασσα. ∆ιανυκτέρευση.  
 
2η µέρα: Κάπρι … ο κήπος της Εδέµ, το νησί 
της Dolce Vita 
Πρωινή αναχώρηση για το λιµάνι του Σαλέρνο, 
απ΄ όπου θα επιβιβαστούµε σε ταχύπλοο (καιρού 
επιτρέποντος, έξοδα ατοµικά) µε προορισµό έναν 
από τους πιο διάσηµους ταξιδιωτικούς 
προορισµούς του κόσµου, το κοµψό και φινετσάτο 
νησί Κάπρι. Φθάνοντας στη Marina Grande θα 
ανέβουµε µε τελεφερίκ στον οικισµό του 
κοσµοπολίτικου Κάπρι, τη Χώρα, όπου θα 
επισκεφθούµε τους διάσηµους κήπους του 
Αυγούστου και θα θαυµάσουµε τους επιβλητικούς 
βράχους Faraglioni - σήµα κατατεθέν του νησιού. 
Χρόνος ελεύθερος για φαγητό και shopping. Σας 
προτείνουµε να επισκεφθείτε το Ανακάπρι (Άνω 
Κάπρι), όπου βρίσκεται η Villa San Michele και να 
ανεβείτε µε τελεφερίκ στην κορυφή του Monte 
Solaro (589 µέτρα, το ψηλότερο σηµείο του νησιού 
µε καταπληκτική θέα). Συγκέντρωση στη Marina 
Grande, επιβίβαση στο ταχύπλοο και αναχώρηση 
για το Σαλέρνο. ∆ιανυκτέρευση. 



 
3η µέρα: Σαλέρνο - Κοστιέρα Αµαλφιτάνα - Ποζιτάνο - Αµάλφι - (Ραβέλλο) - Σαλέρνο 
Σήµερα θα αναχωρήσουµε µε καραβάκι (καιρού επιτρέποντος, έξοδα 
ατοµικά) για το κουκλίστικο Ποζιτάνο. Περπατώντας στα στενά 
καλντερίµια µε τα ολάνθιστα µπαλκόνια θα νιώσουµε τον 
κοσµοπολίτικο αέρα της εποχής του ’60. Φεύγοντας από το Ποζιτάνο 
και πάλι µε καραβάκι, θα φθάσουµε στην "µητρόπολη της ακτής", το 
γραφικό Αµάλφι, που χάρισε το όνοµά του στα 50 χιλιόµετρα της 
ακτογραµµής. Στον ελεύθερο χρόνο σας προτείνουµε να 
επισκεφθείτε τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Ανδρέα και να 
περπατήστε στον κεντρικό πεζόδροµο της πόλης. Σας προτείνουµε 
επίσης να επισκεφθείτε µε πουλµανάκια HOP ON-HOP OFF (έξοδα 
ατοµικά) το σκαρφαλωµένο στα 305 µέτρα χωριό Ραβέλλο και να 
δείτε την βίλα Ρούφολο (Villa Rufolo) µε τον πύργο, τους κήπους της 
και θέα που κόβει την ανάσα. Επιστροφή στο Αµάλφι και αναχώρηση 
για το Σαλέρνο. ∆ιανυκτέρευση. 
 
4η µέρα: Σαλέρνο - Νάπολη - Σαλέρνο 
Η σηµερινή µας µέρα είναι αφιερωµένη στην χιλιοτραγουδισµένη 
Νάπολη. Φθάνοντας, θα περπατήσουµε στο ιστορικό της κέντρο µε 
τα γραφικά σοκάκια, τις µεγαλόπρεπες εκκλησίες, τα µαγαζάκια και 
τις πιτσαρίες και θα επισκεφθούµε ένα από τα πιο σηµαντικά 
µουσεία της χώρας, το Εθνικό Αρχαιολογικό µουσείο, όπου θα 
θαυµάσουµε τις τοιχογραφίες και τα ψηφιδωτά της Ποµπηίας. 
Χρόνος ελεύθερος για να δοκιµάσετε στον τόπο της την κλασική 
πίτσα ναπολιτάνα και επιστροφή στο Σαλέρνο.  ∆ιανυκτέρευση. 
 
5η µέρα: Σαλέρνο - Αρχαία Ποσειδωνία (Πέστουµ) - Ποµπηία - 
Σαλέρνο 
Πρωινή αναχώρηση για το Πέστουµ (Paestum), την αρχαία 
Ποσειδωνία, που από τα ερείπιά της και τους επιβλητικούς ναούς της 
αναδύεται η ένδοξη ιστορία της Μεγάλης Ελλάδας. Ο ναός Basilica 
είναι το αρχαιότερο οικοδόµηµα του δυτικού πολιτισµού στην 
περιοχή και είναι αφιερωµένος στην Ήρα. Εδώ και οι ναοί του 

Ποσειδώνα και της Αθηνάς. Στη 
συνέχεια αναχωρούµε για την 
Ποµπηία, έναν από τους 
σηµαντικότερους υπαίθριους 
αρχαιολογικούς χώρους του κόσµου, 
o οποίος περιλαµβάνεται στον 
κατάλογο των µνηµείων παγκόσµιας 
πολιτιστικής κληρονοµιάς της 
UNESCO. Θα ξεναγηθούµε στα 
ερείπια της πόλης που θάφτηκε 
κάτω από την πυρακτωµένη λάβα και τις στάχτες του Βεζούβιου το 79 µ.Χ. και θα 
θαυµάσουµε µια "ζωντανή" αρχαία πόλη. Επιστροφή στο Σαλέρνο. ∆ιανυκτέρευση. 
 
6η µέρα: Σαλέρνο - Νάπολη - Αθήνα 
Πρωινή αναχώρηση για το αεροδρόµιο και επιβίβαση στην πτήση για την Αθήνα. 



ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς::    

� Οι ανωτέρω εκδροµές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγµατοποιηθούν µε διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί 

κάτι από τα αναγραφόµενα 

� Τελικό πρόγραµµα µε το ενηµερωτικό σας. 
  

  

  

Φόροι αεροδροµίων, επίναυλοι καυσίµων, check points/φόροι πόλεων, parking: € 250* 

*Στο κόστος αυτό περιλαµβάνονται οι φόροι διαµονής και δεν πληρώνονται επί τόπου στα ξενοδοχεία 

Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 µε την AEGEAN (ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα) 
 

ΠΠεερριιλλααµµββάάννοοννττααιι::  

� Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΝΑΠΟΛΗ-ΑΘΗΝΑ µε AEGEAN AIRLINES  
 

 

 

 

� Πέντε διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο GRAND HOTEL SALERNO 4* σε superior δωµάτια µε θέα θάλασσα  

� Μπουφέ πρόγευµα καθηµερινά   

� Εκδροµές, περιηγήσεις, επισκέψεις βάσει προγράµµατος  

� Ξεναγός στην Ποµπηία 

� Ξεναγός στην Ποσειδωνία  

� Έµπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου µας  

� Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους 

εκδροµείς ως 75 ετών  

� Φ.Π.Α. 

 

∆∆εενν  ΠΠεερριιλλααµµββάάννοοννττααιι::    

� Είσοδοι σε µουσεία, µνηµεία και λοιπά αξιοθέατα  

� Ποτά, φιλοδωρήµατα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία 

� Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόµενο κλπ. 

  

  

ΑΑννααχχωωρρήήσσεειιςς  
  

  

2255  ΙΙοουυλλίίοουυ,,    

11,,  88,,  1155,,  2222,,  2299  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ,,        

55    ΣΣεεππττεεµµββρρίίοουυ            

  

  

  

  

~~    66  µµέέρρεεςς  

∆ίκλινο  645  

3ο άτοµο έως 12 ετών      495 

  

ΤΤιιµµήή  κκααττ΄́  άάττοοµµοο  

Μονόκλινο 845 

 

1η µέρα Α3 680     ΑΘΗΝΑ - ΝΑΠΟΛΗ   08.20΄ - 09.05΄ 
 

Οι πτήσεις µας 
για όλες τις 

αναχωρήσεις 
 

6η µέρα Α3 681     ΝΑΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ 09.55΄ - 12.30΄ 


