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Στην σκιά του Βεζούβιου  
 

 
 

Τριήμερο στη Νάπολη με ξεναγό τη Μάχη Καρανίκη 

 
Πομπηία, Μποσκορεάλε, Ερκολάνουμ (Ηράκλειον), 

Αρχαιολογικό Μουσείο Νεαπόλως  

(με τις αμέτρητες τοιχογραφίες  

και τα δεκάδες ψηφιδωτά από τις δύο πόλεις που χάθηκαν το 79 μ.Χ.) 

 

Παρασκευή απόγευμα 15/11 – Κυριακή βράδυ 17/11/2019 

 
Εγγραφές από τις 3 Οκτωβρίου 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Αναχώρηση με Aegean το απόγευμα της Παρασκευής 15/11 στις 16:30  

άφιξη στη Νάπολη στις 17:30 (τοπική ώρα) 

 

Επιστροφή: Αναχώρηση από τη Νάπολη το απόγευμα της Κυριακής 17/11 στις 18:15 (ιταλική ώρα)  

άφιξη στην Αθήνα στις 21:15 (ώρα Ελλάδας) 

 
χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ 

 

Το ξενοδοχείο είναι το Eurostars Excelsior Napoli 4 αστέρων 

via Partenope 48, Lungomare Caracciolo  

Πολύ φροντισμένο και σε πολύ καλή θέση στο Λουνγκομάρε,  

το εκτεταμένο θαλάσσιο μέτωπο του ιστορικού κέντρου της πόλης 

    
χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ 

 

Όλο το Σαββατοκύριακο είναι αφιερωμένο στην Πομπηία και το Ερκολάνο, τις μεγαλύτερες από τις 

πόλεις που καταστράφηκαν από την τρομερή ηφαιστειακή έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ. Περιττό 

να πούμε περισσότερα για αυτούς τους πάρα πολύ ενδιαφέροντες αρχαιολογικούς χώρους, που κατά 

τον πιο δραματικό τρόπο «διασώθηκαν» κάτω από στρώματα τέφρας σαν για να φτάσει ως εμάς η 



πνοή των ανθρώπων που ζούσαν στον ρωμαϊκό κόσμο πριν από δύο χιλιάδες χρόνια. Κι είναι γεγονός 

ότι όσες φορές κι αν έχει επισκεφθεί κάποιος τις δυο πόλεις, μια ακόμα επίσκεψη θα αποτελέσει 

μεγάλη απόλαυση. Κανονικά, πρέπει να τις περπατάμε κάθε πέντε-επτά το πολύ δέκα χρόνια. Και 

μαζί με την υψηλότατου επιπέδου απόλαυση, που την έχουμε τόση ανάγκη, συνυφαίνεται το συνεχώς 

αναπτυσσόμενο επιστημονικό έργο, το οποίο προσκομίζει συνέχεια νέα δεδομένα (χρησιμοποιώντας 

και τις πιο σύγχρονες μεθόδους) σε ένα ευρύτατο φάσμα: αρχαιολογικό, ιστορικό, πολεοδομικό, κοι-

νωνικό, ιατρικό, γεωφυσικό, οικολογικό και βεβαίως καλλιτεχνικό. Άρα, έχει πολλά νέα πράγματα να 

δει κανείς ή να δει γνωστά πράγματα με τα μάτια των πρόσφατων μελετών.   

 

 
 

 

 

Για την εγγραφή: Παρακαλούμε δηλώστε ενδιαφέρον με μέιλ, για να σας στείλουμε κόστος και 

περισσότερες λεπτομέρειες.  

 

Τα ταξίδια του Πανοράματος γίνονται μόνο για τα πανοραμικά μέλη και τους συνδρομητές του 

Αρχείου. Οι κυριότεροι όροι είναι η τήρηση των ωραρίων και τα κλειστά κινητά σε όλο το διάστημα 

κατά το οποίο βρίσκεται μαζί η ομάδα (δηλαδή και στο πούλμαν κλπ).  

 

 

  

 
info@apan.gr 

 

 

Για τον Δεκέμβριο 2019 ετοιμάζουμε ένα τετραήμερο στο Κάιρο (χωρίς Φαραώ) 

με ξεναγό τη Μαριάννα Κορομηλά 

Σε ό,τι αφορά στον καλλιτεχνικό το-

μέα, το πλουσιότατο Αρχαιολογικό 

Μουσείο της Νάπολης σου κόβει κυ-

ριολεκτικά την ανάσα!  

 

Σε αυτούς τους τρεις πόλους θα επι-

κεντρωθούμε. Φυσικά θα υπάρχει 

ελεύθερος χρόνος για ναπολιτάνικες 

βόλτες. Το ξενοδοχείο είναι σε κεν-

τρικό σημείο, η πόλη έχει πολλά ενδι-

αφέροντα και σπουδαίο …διατροφικό 

πολιτισμό.  

Η δε Μάχη λατρεύει την Καμπανία!  

 

Ελπίζουμε να μας ευνοήσει ο καιρός – 

ο πιο αστάθμητος παράγοντας.   

 

 

<<< Η θεά Αφροδίτη μαλώνει τον άτακτο 

Έρωτα. Νωπογραφία του 30-25 π.Χ. από 

τη βίλα τη λεγόμενη «Σπίτι του τιμωρημε-

νου Έρωτα» στην Πομπηία. Αρχαιολογικό 

Μουσείο Νάπολης 

 Και μόνο για αυτό το μπλε, αξίζει να 

πετάξεις ως τη Νάπολη…  



Θυμίζουμε τους κύκλους πανοραμικών διαλέξεων Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2019 

 

 

1939-1945   Ο  Δεύτερος  Παγκόσμιος  Πόλεμος 

Η μεγαλύτερη πολεμική σύρραξη της παγκόσμιας ιστορίας 

Τέσσερις δίωρες διαλέξεις τον Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2019 

Ομιλητής ο Κώστας Καραμαλής 

 

Το απόγευμα της Τετάρτης 23 και 30 Οκτ, 13 και 20 Νοεμβρίου (6:30-9:00)Επανάληψη το πρωινό 

της Πέμπτης 24 και 31 Οκτ, 14 και 21 Νοεμβρίου (11:00-1:30) 

Εγγραφείτε εγκαίρως 
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Η «Σαπφώ» 1ος μ.Χ. αι. Νωπογραφία από την Πομπηία στο Αρχ. Μουσείο Νεαπόλεως 

 

 

Αρχαία ελληνική λυρική ποίηση 
 

Ομιλήτρια η φιλόλογος Κική Ξυλά 

 
Τρεις δίωρες διαλέξεις τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2019 

Τετάρτη απόγευμα 27/11, 4/12 και 11/12 

Επανάληψη Πέμπτη πρωί 28/11, 5/12 και 12/12 
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Το γραφείο είναι ανοικτό Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 10:00-15:00  


