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ΚΟΡΣΙΚΗ - ΣΑΡΔΗΝΙΑ  6ημ. 
Όλμπια , Σάντα Τερέζα, Μπονιφάτσιο, Αιάκειο, Κόρτε , Καργκέζε  ,Μπάστια, 

Πόρτο Τσέρβο , Κόστα Σμεράλδα, Νησί Λα Μανταλένα.  

 

 Αναχώρηση :        26   Απριλίου ’19  

                                                

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΟΛΜΠΙΑ –ΣΑΝΤΑ ΤΕΡΕΖΑ – ΜΠΟΝΙΦΑΤΣΙΟ – ΑΙΑΚΕΙΟ  

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Όλμπια, το οικονομικό κέντρο της Σαρδηνίας.  Άφιξη  επιβίβαση 

στο πούλμαν και αναχώρηση για την Σάντα Τερέζα, ένα δημοφιλές παραθαλάσσιο χωριό με παστέλ χρώματα 

σπιτιών, που βρίσκεται στο βόρειο άκρο του νησιού. Σύντομη πανοραμική περιήγηση και χρόνος ελεύθερος στη 

γνωστή Piazza Vittorio  Emanuele  που είναι γεμάτη με μπαρ και καταστήματα αναμνηστικών. Επιβίβαση στο 

πλοίο και αναχώρηση από την Σάντα Τερέζα   για το λιμάνι του  Μπονιφάτσιο, το στενό που χωρίζει την Κορσική 

από τη Σαρδηνία. Άφιξη στο Μπονιφάτσιο και  άμεση αναχώρηση για το Αιάκειο, πρωτεύουσα της Κορσικής και 

τόπος καταγωγής του Ναπολέοντα.  Άφιξη αργά το απόγευμα, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  

Διανυκτέρευση.  

 

2η μέρα:    ΑΙΑΚΕΙΟ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η  περιήγηση μας θα ξεκινήσει από το ιστορικό κέντρο της  πόλης και  από την  πλατεία 

του Σαρλ Ντε Γκωλ όπου βρίσκεται το μνημείο του Ναπολέοντα. Στη συνέχεια θα διασχίσουμε την περίφημη 

λεωφόρο Πρεμιέρ Κονσύλ και θα καταλήξουμε στην Πλατεία Στρατηγού Φος που βρίσκεται το Δημαρχείο, ο 

Καθεδρικός Ναός και το Μέγαρο Φες που στεγάζει την  Δημοτική Βιβλιοθήκη και το Εθνικό Μουσείο. Επιστροφή 

το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση.  

 

3η μέρα:    ΑΙΑΚΕΙΟ – ΚΟΡΤΕ – ΚΑΡΓΚΕΖΕ  -   ΜΠΑΣΤΙΑ  

Πρωινό στο ξενοδοχείο  και  αναχώρηση  για το Κόρτε στην ενδοχώρα του νησιού και παλιά πρωτεύουσα  του . 

Θα δούμε την πλατεία Γκαφορί, όπου δεσπόζει το μεγαλειώδες μνημείο του στρατηγού Ζαν Πιερ Γκαφορί, αλλά 

και την εκκλησία του Ευαγγελισμού. Η περιήγησή μας θα συνεχιστεί στο μνημείο της πόλης του Κότρε την 

Ακρόπολη. Σήμερα στεγάζει το μουσείο της Κορσικής . Τέλος, μια σύντομη βόλτα στο πύργο φωλιά του αετού, το 

ψηλότερο σημείο της Ακρόπολης. Πρόκειται  για  τη πιο νεανική πόλη της  Κορσικής αφού  από  το 1981  λειτουργεί 

ε Επόμενος  σταθμός μας  το χωριό Καργκέζε  που παραχωρήθηκε στους Έλληνες και  θα έχουμε τη δυνατότητα 

να επισκεφτούμε την βυζαντινή ορθόδοξη εκκλησία που έφτιαξαν το 1882 οι απόγονοί των Μανιατών (σήμερα 

ζουν στο Καργκέζε περίπου 2000), για να προσκυνήσουμε  τις εικόνες, όπως αυτή της παναγίας με τον Ιησού στην 

αγκαλιά που μεταφέρθηκαν από την Ελλάδα, αλλά και να θαυμάσουμε  το χαρακτηριστικό ορθόδοξο τέμπλο της. 

Στη συνέχεια Θα περιπλανηθούμε στους  δρόμους  που μοσχοβολάει Ελλάδα καθώς βαδίζει κανείς  στην οδό 
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Ελλάδος, στην οδό Μάνης και στην οδό Οιτύλου. Ελεύθερος χρόνος στην πλατεία του χωριού. Άφιξη αργά το 

απόγευμα στη Μπάστια. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  Διανυκτέρευση.  

 

4η μέρα:     ΜΠΑΣΤΙΑ – ΜΠΟΝΙΦΑΤΣΙΟ -  ΣΑΝΤΑ ΤΕΡΕΖΑ  -  ΟΛΜΠΙΑ  

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα επιστρέφουμε τη  Σαρδηνία.  Αναχώρηση για το λιμάνι του  Μπονιφάτσιο  για  να  

επιβιβαστούμε στο πλοίο. Άφιξη στην Σάντα Τερέζα και άμεση αναχώρηση για την Όλμπια. Με την άφιξη 

περιήγηση της πόλης που αν και το όνομα είναι ελληνικής προέλευσης, λόγω της ελληνικής παρουσίας κατά τον 7ο 

αιώνα π.Χ., η πόλη της Όλμπια καταλήφθηκε αρχικά από τους  Φοίνικες,  σύμφωνα με αρχαιολογικά ευρήματα. Κατά 

τον μεσαίωνα  ήταν πρωτεύουσα της μιας από τις τέσσερις αυτόνομες επαρχίες της Σαρδηνίας και ένα από  τα  

σημαντικότερα εμπορικά  λιμάνια της Σαρδηνίας . Αφού γνωρίσουμε το λιμάνι και το ιστορικό της  κέντρο, θα έχουμε 

τη δυνατότητα να  θαυμάσουμε  τον ρωμανικό καθεδρικό Ναό  Σαν Σιμπλίτσιο του 11ου  αιώνα. Χρόνος ελεύθερος 

και στη συνέχεια μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  Διανυκτέρευση.  

 

5η μέρα:    ΟΛΜΠΙΑ –ΠΟΡΤΟ ΤΣΕΡΒΟ -  ΚΟΣΤΑ ΣΜΕΡΑΛΔΑ –  ΛΑ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ  

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για  τη Κόστα Εσμεράλδα (σμαραγδένια ακτή) με τις υπέροχες παραλίες με 

τα τουρκουάζ νεράΟ, τους  γρανιτένιους βράχους , τις υπερπολυτελείς κατοικίες και τα μεγάλα ξενοδοχεία,  αφού 

πρώτα  κάνουμε μια στάση  στο πανέμορφο και ειδυλλιακό  Πόρτο Τσέρβο με το ομώνυμο λιμάνι του,  καταφύγιο 

θαλαμηγών και γιότ. Τα σπίτια  της  περιοχής  είναι φτιαγμένα από τοπική πέτρα και μπροστά τους,  έχουν  κήπους 

γεμάτα πολύχρωμα λουλούδια. Μεταφορά στο Παλάου για να πάρουμε   το καραβάκι  για  το νησί Λα Μανταλένα. 

Με καταγάλανα νερά και χρυσές αμμουδιές το άγνωστο στους πολλούς νησί βρίσκεται βορειοανατολικά της 

Σαρδηνίας και είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί του αρχιπελάγους Λα Μανταλένα. Η Καπρέρα με έκταση 15,7 

τ.χλμ είναι ακατοίκητη, απέχει ελάχιστα από το μικρό νησί Μανταλένα και συνδέεται με αυτό με γέφυρα. Το νησί 

αποτέλεσε δώρο του βασιλιά Βίκτορα Εμμανουήλ στον Ιταλό ήρωα Τζουζέπε Γκαριμπάλντι και εκεί βρίσκεται και 

ο τάφος με την προτομή του. Έχει χαρακτηριστεί ως φυσικό καταφύγιο λόγω της ποικιλίας των σπάνιων ειδών 

που φιλοξενεί. Η Καπρέρα είναι γνωστή για το ροζ γρανίτη που προσδίδει ομορφιά στις ακτές της. Χρόνος 

ελεύθερος και στη συνέχεια επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.   

 

6η μέρα: ΟΛΜΠΙΑ  - ΑΘΗΝΑ   

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα  μεταφερθούμε  στο αεροδρόμιο της  Όλμπια για 

την  πτήση  της επιστροφής στην Αθήνα. Άφιξη στην Αθήνα αργά το βράδυ.                                                    

                                                         

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο             685   €                                                                             

Τιμή σε μονόκλινο                             845  €                                           

Παιδική τιμή (μέχρι 12 ετών)          650  €                        

Φόροι αεροδρομίων                         165  €   

Επιβάρυνση  κατ’ άτομο  για  ξενοδοχεία   4* στο  Αιάκειο και στη Μπαστιά/Κορσική   με ημιδιατροφή 100 €   

(HOTEL  RADISSON BLU AJACCIO  & HOTEL LAGUNE BASTIA)                           
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Περιλαμβάνονται: 

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα –Όλμπια – Αθήνα με την   Aegean Airlines   

 Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το 
πρόγραμμα. 

 Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3 * CASTEL VECCHIO στο Αιάκειο   + CASTELLU ROSSU στη 
Μπαστιά/Κορσική   &  HOTEL 4YOU 4* στην όλμπια/Σαρδηνία ή παρόμοια.  

 Πρωινό  καθημερινά.  

 Εισιτήρια πλοίου από/προς Παλάου  για το νησί της Μανταλένα.   

 Εισιτήρια πλοίου Σάντα Τερέζα – Μπονιφάτσιο – Σάντα Τερέζα 
 Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.  

 Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας. 

 Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. 

 Φ.Π.Α. 

 Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά  

 Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά  
 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

 Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων.  

 Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.  

 Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 Checkpoint (20€ ) 

 Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων τo  άτομο τη  βραδιά (Όλμπια 2,5 € , Μπαστιά 1,10 € & Αιάκειο 1,50 €) .  
 

Πτήσεις 

26 Απριλίου ’19   A3 4070    Αθήνα – Όλμπια         10.00   11.15                

01 Μαΐου ’19       A3  4071    Όλμπια    – Αθήνα     20.00    23.10       

 

 


