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«5ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΙΤΑΛΙΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ – ΠΟΜΠΗΙΑ» 

Η τοπική μας Διοίκηση είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει ότι διοργανώνει για τα μέλη 

της και τα μέλη των οικογενειών τους, εκδρομή στην Κάτω Ιταλία – ελληνικά χωριά, από Δευτέρα 06 

έως Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022. 

Η εκδρομή θα είναι με αεροπλάνο, με πτήση της VOLOTEA, με αναχώρηση την 16:05 ώρα (Ελλάδος) 

της Δευτέρας 06 Ιουνίου από  το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και άφιξη την 16:35 ώρα (Ιταλίας) στο 

αεροδρόμιο του Μπάρι και επιστροφή με αναχώρηση την 18:30 ώρα (Ιταλίας) της Παρασκευής 10 

Ιουνίου από  το αεροδρόμιο του Μπάρι και άφιξη την 21:05 ώρα (Ελλάδος) στο αεροδρόμιο Ελ. 

Βενιζέλος. 

Η εκδρομή περιλαμβάνει μεταφορά με λεωφορείο από Βόλο προς το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και 

επιστροφή.  

Το πρόγραμμα της εκδρομής περιλαμβάνει διανυκτέρευση τη Δευτέρα 06 Ιουνίου, στο ξενοδοχείο 

IBIS STYLES BARI GIOVINAZZO 4* της πόλης του Μπάρι. Την Τρίτη 07 Ιουνίου αναχώρηση από το 

Μπάρι, με προορισμό το Σαλέρνο, την Πομπηία και τη Νάπολη, όπου θα διανυκτερεύσουμε στο 

ξενοδοχείο PALAZZO TURCHINI 4*. Την Τετάρτη 08 Ιουνίου το πρωί περιήγηση στην πόλη της 

Νάπολη και ακολούθως αναχώρηση για την πόλη του Λέτσε, όπου θα διανυκτερεύσουμε στο 

ξενοδοχείο 8PIUHOTEL 4*. Την Πέμπτη 09 Ιουνίου περιήγηση στην περιοχή της Απουλίας και στα 

ελληνόφωνα χωριά και διανυκτέρευση και πάλι στην πόλη του Λέτσε. Την Παρασκευή 10 Ιουνίου 

αναχώρηση από το Λέτσε, περιήγηση στο Αλμπερομπέλλο και τελικό προορισμό το αεροδρόμιο του 

Μπάρι. Θα ακολουθήσει αναλυτικότερο πρόγραμμα εκδρομής, το οποίο θα αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα μας. 

Όλες τις ημέρες της παραμονής μας στην Ιταλία θα έχουμε στη διάθεση μας ελληνικό λεωφορείο και 

ξεναγό. Η διαμονή και στα τρία ξενοδοχεία περιλαμβάνει πρωινό. Επίσης στην τιμή περιλαμβάνεται 

το κόστος εισόδου στο ιστορικό κέντρο κάθε πόλης (checkpoint). 

Η τιμή συμμετοχής διαμορφώνεται στα 298 ευρώ το άτομο για τους ενήλικες και παιδιά από 16 έως 

18 ετών, 190 ευρώ για παιδιά από 6 έως 16 ετών και 110 ευρώ για παιδιά από 2 έως 6 ετών. Η τιμή 

συμμετοχής ισχύει έως την 30 Απριλίου και κατόπιν θα διαμορφωθεί ανάλογα με τη ζήτηση του  


