
 
 

 
Διάρκεια: 6 ημέρες 
Αναχωρήσεις: 26/06, 10,24,31/07, 07,14,21, 28/08, 04 & 11/09 

    

  

ΝΑΠΟΛΗ 

ΚΟΣΤΙΕΡΑ ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΑ  
 

Σορρέντο – Σαλέρνο -  Κάπρι – Ποζιτάνο – Αμάλφι 

Αρχαία Ποσειδωνία – Πομπηία    
 

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. …"Ο Mia Bella Napoli"!!! 

 
Πρόγραμμα εκδρομής 

 
 

1η ημέρα: Αθήνα – Νάπολη- Περιήγηση πόλης  
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Καμπανίας, την 

πολύχρωμη, ζωντανή και γοητευτική Νάπολη, την γενέτειρα του τενόρου Ενρίκο Καρούζο, 
την πατρίδα του Πουλτσινέλα (πρόσωπο της Κομέντια ντελ’ Άρτε), της πίτσας, της σάλτσας 
Napoletana και της σαλάτας Caprese,.. Η σημερινή μας μέρα είναι αφιερωμένη στην 

χιλιοτραγουδισμένη Νάπολη, μία από τις πιο παλιές και πλούσιες σε ιστορία και πολιτισμό 
ευρωπαϊκές πόλεις. Θα περπατήσουμε στο ιστορικό της κέντρο, ένα υπαίθριο μουσείο, που 

αποτελεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, θα δούμε τα γραφικά 
σοκάκια, τις μεγαλόπρεπες εκκλησίες, τα μαγαζάκια και τις πιτσαρίες. Στον ελεύθερό σας 
χρόνο μην παραλείψετε να δοκιμάσετε την κλασική πίτσα Margherita στον τόπο της, να 

πιείτε ένα ποτήρι κρασί "Lacrima Cristi" (Δάκρυα του Χριστού) και …"o Mia Bella Napoli"!!! 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο κεντρικό ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

 



 
 

2η ημέρα: Νάπολη - Κάπρι … ο κήπος της Εδέμ, το νησί της Dolce Vita - Νάπολη 
Πρωινή αναχώρηση για το λιμάνι απ΄ όπου θα επιβιβαστούμε στο πλοίο (καιρού 

επιτρέποντος, έξοδα ατομικά) με προορισμό έναν από τους πιο διάσημους ταξιδιωτικούς 
προορισμούς του κόσμου, το κομψό και φινετσάτο νησί Κάπρι. Φθάνοντας στην Marina 
Grande θα ανέβουμε με ιδιωτικά λεωφορειάκια (έξοδα ατομικά) στον οικισμό του 

κοσμοπολίτικου Κάπρι, την 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. Συνεχίζουμε με τα ιδιωτικά 
λεωφορειάκια μας και ανηφορίζουμε για τον δεύτερο οικισμό του νησιού, το Anacapri (Άνω 
Κάπρι), όπου βρίσκεται η Villa San Michele και σας προτείνουμε να ανεβείτε με τελεφερίκ 

(Lift) στην κορυφή του Monte Solaro (589 μέτρα, το ψηλότερο σημείο του νησιού με 
καταπληκτική θέα). Στη συνέχεια κατηφορίζουμε για την Marina Grande και επιβίβαση στο 

καράβι με προορισμό τη Napoli. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 
3η ημέρα: Νάπολη - Πομπηία - Σορρέντο - Νάπολη  

Πρωινή αναχώρηση 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. Επόμενη επίσκεψη μας 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 θα 
γευθείτε το λιμοντσέλο στον τόπο που γεννήθηκε. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και 

επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 
4η ημέρα: Νάπολη - Σαλέρνο - Κοστιέρα Αμαλφιτάνα - Ποζιτάνο – Αμάλφι 

(Ραβέλλο) Σαλέρνο - Νάπολη 
Πρωινή αναχώρηση για το λιμάνι του Σαλέρνο, απ΄ όπου θα επιβιβαστούμε στο 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 48 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 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 όπου θα αναχωρήσουμε 
άμεσα για  Νάπολη. Διανυκτέρευση. 

 
5η ημέρα: Νάπολη- Αρχαιολογικό μουσείο - Αρχαία Ποσειδωνία  - Νάπολη  
Σήμερα θα επισκεφθούμε ένα από τα πιο σημαντικά μουσεία της χώρας, το Εθνικό 

Αρχαιολογικό μουσείο, όπου θα θαυμάσουμε τις τοιχογραφίες και τα ψηφιδωτά της 
Πομπηίας. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το Πέστουμ (Paestum), την αρχαία 

Ποσειδωνία, που από τα ερείπιά της και τους τρεις επιβλητικούς ναούς της αναδύεται η 
ένδοξη ιστορία της Μεγάλης Ελλάδας (Magna Grecia). Εδώ μπορείτε να δοκιμάσετε το 
διασημότερο τυρί της Ιταλίας , την βουβαλίσια μοτσαρέλα , στον τόπο που πρωτο 

φτιάχτηκε από τον 12ο αιώνα μ.χ και συνεχίζεται η παράδοση μέχρι σήμερα. Επιστροφή στη 
Νάπολη. Διανυκτέρευση.  

 
 



 
 

 
6η ημέρα: Νάπολη - Αθήνα 

Χρόνος ελεύθερος το πρωί για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης. Το μεσημέρι θα 
αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο και θα επιβιβαστούμε στην πτήση για την Αθήνα. 
 

  

  

  

  

  

  

Περιλαμβάνονται:  

 Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΝΑΠΟΛΗ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES  
 5 διαν/σεις στο ξενοδοχείο GRAND ORIENTE 4*   

 Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά   
 Εκδρομές, περιηγήσεις, επισκέψεις, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα 
 Ξεναγός στην Πομπηία 

 Ξεναγός στην Ποσειδωνία  
 Ξεναγός στο αρχαιολογικό μουσείο της Νάπολης 

 Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας  
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης  
 Φ.Π.Α. 

 
Δεν Περιλαμβάνονται:  

 Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check points, parking, φόροι πόλεων, 
ταξιδιωτική ασφάλεια και ασφάλεια COVID για ταξιδιώτες έως 75 ετών: € 300 

 Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα  

 Ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία 
 Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ. 

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

 

Πτήσεις με Aegean Airlines 

Διαδρομή Αναχώρηση Άφιξη 

 Αθήνα – Νάπολη           08.10 08.55 

 Νάπολη  – Αθήνα 19.00 21.40 

 

ΣΣηημμεειιώώσσεειιςς::    

•Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, 
χωρίς να παραλειφθεί κάτι από τα αναγραφόμενα  
•Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας. 

 
 

Τιμή συμμετοχής Κατ’ άτομο 

Αναχωρήσεις 2κλινο 1κλινο Παιδί 2-12 ετών 

26/06 
10,24,31/07 

07,14,21,28/08 

04,11/09 

€ 795 € 1095 € 595 


