NA CALÁBRIA VOCÊ NÃO É UM TURISTA...
VOCÊ É DE CASA!
Descubra os segredos de um dos
destinos turísticos mais celebrados
no mundo!
A Calábria é uma das regiões mais famosas de toda a Itália. E
não é à toa: algumas das cidades mais bonitas do país estão aqui,
assim como vilarejos charmosos e repletos de cultura e belezas
naturais.
Em 2017, o jornal The New York Times escolheu a Calábria
como um dos destinos turísticos imperdíveis no mundo!
O blog Viajando para a Calábria é o seu melhor guia na hora
de planejar uma viagem. Siga nossas dicas e sugestões e
surpreenda-se com tudo o que a Calábria pode lhe oferecer!

www.viajandoparaacalabria.com

O QUE VOCÊ VAI
ENCONTRAR NESTE GUIA
Dicas imperdíveis para realizar uma viagem perfeita pela Calábria e aproveitar
esta bela região italiana da melhor maneira possível!
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APRESENTAÇÃO
A Calábria, como todo o sul da Itália, foi colonizada por diversos povos, sendo
que quem deu grande importância à região foram os gregos, denominando-a
'Magna Grécia' - ou seja, uma terra colonizada com uma importância maior que a
sua própria colônia de origem! Após os gregos, vieram os romanos, os bizantinos,
normandos, suábios, angevinos e aragoneses. Justamente por isso, essa terra é tão
diversificada e em cada parte do território calabrês encontraremos uma herança
cultural e artística diferente!
O patrimônio que essa região possui é constituído de aldeias medievais
incorporadas entre rochas, muitas vezes construídas com vista para o mar (para
proteção contra as invasões sarracenas), ou em agradáveis cantos panorâmicos onde
a vida ainda acontece de acordo com os ritmos das estações do ano. Além disso,
possui algumas das praias mais belas de toda Itália e Europa em geral. A Calábria é
destino de veraneio de turistas europeus a cada ano durante o verão europeu!
As atrações turísticas são muitas. Os visitantes são atraídos pelos aspectos
ambientais e paisagísticos das costas, pelos resquícios arqueológicos da Magna
Grécia e pelas atrações artísticas dos séculos posteriores.

01

VOCÊ NÃO PODE PERDER!
Algumas das etapas obrigatórias do turismo artístico e cultural são:
1) Os Bronzes de Riace (no Museu Arqueológico de Reggio
Calabria), as mais famosas das esculturas italianas. Estas duas
estátuas de bronze representam um dos pontos altos da produção
escultórica de todos os tempos e a mais importante descoberta
arqueológica do século passado.
2) Uma das obras-primas imperdíveis é a Católica de Stilo, jóia da
arte e da arquitetura bizantina, um dos monumentos mais
importantes de toda Calábria e do Sul da Itália!

5) A Catedral de Cosença, reconhecida pela UNESCO como
Patrimônio Mundial, testemunha da cultura e da paz.

na Itália.

6) A Gruta de Romito, em Papasidero. Esta caverna é um dos
testemunhos da arte pré-histórica mais importantes não só na
Itália, mas em toda a Europa. Várias inscrições rupestres podem ser
observadas – a mais importante é o grafite do boi, um grafite que
descreve dois bovinos –, além de vestígios de sepulturas antigas,
datados de 12.000 anos atrás.

4) O Codex Purpureus (em Rossano Calabro), um manuscrito de
188 páginas, que data do quinto ao sexto século, encontrado em
Rossano e que tornou-se Patrimônio da UNESCO, em 2016.

7) A igreja de Santa Maria da Ilha (em Tropéia), situada no topo
de uma pequena colina, é uma parada obrigatória na viagem pela
Calábria. Cartão postal da Calábria no mundo!

3) Outra obra prima bizantina imperdível é o espetacular Batistério
de Santa Severina, exemplo de batistério com planta de cruz grega
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8) A fortaleza aragonesa de Le Castella. O castelo dentro do mar
está ligado ao continente apenas por uma fina tira de terra. Neste
lugar, você terá uma vista maravilhosa do mar Jônico e da Reserva
Marinha de Capo Rizzuto, ao redor do Castelo.
9) O Castelo de Santa Severina, um dos mais bonitos e bem
preservados do sul da Itália.
10) A Igreja de Piedigrotta, localizada dentro de uma gruta com
estátuas esculpidas em pedras, um espetáculo no verdadeiro
sentido da palavra. Arte, religião, antropologia e cultura, uma
mistura perfeita que se tornou um dos lugares mais belos e amados
de toda a Calábria.
Neste catálogo, incluímos tantas experiências que, juntas, podem
formar um tour completo ou que podem ser vendidos de acordo
com o número de dias disponíveis.
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O catálogo é formado por lugares que considero como
para descobrir as belezas espetaculares da Calábria.
Esses passeios serão a ocasião para a descoberta de um território
singular, por meio de uma experiência completa - ou seja, não
somente através das belezas dos lugares a serem visitados
(monumento principais e belezas paisagísticas), mas também pela
cultura e gastronomia local. Justamente por isso, cada tour prevê
almoço em um restaurante típico ou em um agriturismo à base de
produtos típicos (os lugares serão sugeridos). Além disso, a grande
novidade será a proposta de experiências de turismo responsável,
em que se poderá viver um dia com uma família calabresa,
aprendendo como fazer um verdadeiro almoço típico e
descobrindo a marcante cultura local.
IMPERDÍVEIS

Descubra como conhecer a verdadeira
cultura calabresa por meio de suas
tradições e sabores!
Venha viver essa experiência comigo!!

PASSEIOS PRINCIPAIS:
COSENZA (MEIO DIA)- TOUR CLÁSSICO

INCLUI
Guia de turismo em Língua
Portuguesa, por no máximo 02h30min.

NÃO INCLUI
A visita guiada terá início no Castelo
Normando Suevo. O antigo forte sobe
aos 380 metros no alto da colina
Pancrácio, com vista para a cidade de
Cosença. Depois de visitar a Catedral,
vamos seguir para a Praça XV Marzo,
uma das mais belas e importantes
praças do centro histórico de Cosença,
rodeada por palácios nobres e
monumentos que são um sinal tangível
da beleza da cidade e de sua antiga
história. Parada (opcional) para
conhecer a famosa Stauroteca no
Museu Diocesano: esta relíquia contém
um pedaço da cruz de Cristo.

04

Continuando, visitaremos a Catedral,
reconhecida pela UNESCO como
Pa t r i m ô n i o M u n d i a l p o r s e r
testemunha da cultura e da paz. O
passeio termina na frente da Basílica de
São Francisco de Paula, onde você vai
observar a confluência dos rios Crati e
Busento que, segundo a lenda, mantêm
o tesouro do Rei Alarico, que morreu
possivelmente de malária, na cidade de
Bruzia.

Transfer para o castelo e do castelo para
o centro (opcional);
Bilhete de entrada para o castelo;
Bilhete de entrada Museu Diocesano
(oferta livre);
Almoço.

PREÇO
2 pessoas

€ 50,00 por pessoa

3 pessoas

€ 35,00 por pessoa

4 pessoas

€ 27,00 por pessoa

5 pessoas

€ 22,00 por pessoa

6 pessoas

€ 18,00 por pessoa

7 pessoas

€ 16,00 por pessoa

8 pessoas

€ 13,00 por pessoa

PASSEIOS PRINCIPAIS:
COSENZA & VISITA DE UMA VINÍCOLA

INCLUI
Guia de turismo em Língua Portuguesa,
por no máximo 06h.

NÃO INCLUI
A visita guiada terá início no Castelo
Normando Suevo. O antigo forte sobe
aos 380 metros no alto da colina
Pancrácio, com vista para a cidade de
Cosença. Depois de visitar a Catedral,
vamos seguir para a Praça XV Marzo,
uma das mais belas e importantes
praças do centro histórico de Cosença,
rodeada por palácios nobres e
monumentos que são um sinal tangível
da beleza da cidade e de sua antiga
história. Parada (opcional) para
conhecer a famosa Stauroteca no
Museu Diocesano, relíquia que contém
um pedaço da cruz de Cristo.
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Continuando, visitaremos a Catedral,
reconhecida pela UNESCO como
Pa t r i m ô n i o M u n d i a l p o r s e r
testemunha da cultura e da paz. O
passeio termina na frente da Basílica de
São Francisco de Paula, onde você vai
observar a confluência dos rios Crati e
Busento que, segundo a lenda, mantêm
o tesouro do Rei Alarico, que morreu
possivelmente de malária, na cidade de
Bruzia. Partida para a visita de uma
vinícola para degustação dos melhores
vinhos regionais e visita ao local onde se
produz os vinhos. Retorno a Cosença.

Transporte (opcional);
Bilhete de entrada para o castelo;
Bilhete de entrada Museu Diocesano
(oferta livre);
Degustação de vinhos;
Almoço.

PREÇO
2 pessoas

€ 65,00 por pessoa

3 pessoas

€ 44,00 por pessoa

4 pessoas

€ 33,00 por pessoa

5 pessoas

€ 28,00 por pessoa

6 pessoas

€ 22,00 por pessoa

7 pessoas

€ 20,00 por pessoa

8 pessoas

€ 17,00 por pessoa

TOURS DE DIA INTEIRO
COM PARTIDA DE COSENZA

ALTOMONTE &
DEGUSTAÇÃO DE VINHO “AS VILAS MAIS BELAS DA CALÁBRIA & O VINHO CALABRÊS”

INCLUI
Guia de turismo em Língua Portuguesa,
por no máximo 09h.

NÃO INCLUI
Vamos começar nossa turnê a
partir de Cosença, a cidade
nomeada em 1.500 "a Atenas da
Calábria", e que irá nos conduzir a
Altomonte, uma das mais belas
aldeias da Itália e sede da
Associação “Cidade do Pão”.
Altomonte era conhecida pelos
romanos como Balbia, renomada
pelo vinho premiado, o Balbino.
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A visita à aldeia começará a partir
da Igreja de São Francisco de Paula
e ao lado da Câmara Municipal, e
pelas ruas estreitas da cidade
chegaremos à Praça Tommaso
Campanella, cercada pela bela
igreja de Nossa Senhora da
Consolação, arte expressão dos
Anjou na Calábria. Em seguida,
visita a uma adega com os
melhores vinhos para degustação e
visita pela vinícola. Retorno a
Cosença.

Transporte (opcional);
Degustação de vinhos;
Almoço.

PREÇO
2 pessoas

€ 75,00 por pessoa

3 pessoas

€ 50,00 por pessoa

4 pessoas

€ 38,00 por pessoa

5 pessoas

€ 33,00 por pessoa

6 pessoas

€ 28,00 por pessoa

7 pessoas

€ 24,00 por pessoa

8 pessoas

€ 22,00 por pessoa

DIA CALABRÊS:
“VIVER UM DIA COM UMA FAMÍLIA CALABRESA
APRENDENDO A COZINHAR”

INCLUI
Intérprete em Língua Portuguesa, por
no máximo 06 horas;
Experiência “Dia Calabrês”: incluindo
lição de cozinha e almoço com a
família.

Apresentamos a ideia da união
entre turismo responsável e o
contato com a comunidade local.
Nossa proposta entrará em
contato com as seculares tradições
culinárias, que passam de geração
em geração. Você vai passar um dia
com uma família calabresa típica,
com quem irá aprender a fazer um
almoço completo com menu
típico local, incluindo aperitivo,
primeiro prato com massas
artesanais e um segundo prato
especial.
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Nós vamos passar horas em um
aprendizado maravilhoso e
"saboroso" e, em seguida, concluir
com um almoço de produtos feitos
especialmente para você. Retorno
a Cosenza.

NÃO INCLUI
Transporte (opcional);

PREÇO
2 pessoas

€ 125,00 por pessoa

3 pessoas

€ 85,00 por pessoa

4 pessoas

€ 65,00 por pessoa

5 pessoas

€ 50,00 por pessoa

6 pessoas

€ 45,00 por pessoa

7 pessoas

€ 38,00 por pessoa

8 pessoas

€ 35,00 por pessoa

DIA DA ENOGASTRONOMIA
“ALLA CALABRESE” - PROJETO DE
TURISMO RESPONSÁVEL EM JACURSO

INCLUI
Intérprete em Língua Portuguesa, por
no máximo 09 horas;
Experiência de turismo responsável
“Jacurso para viver e aprender”:
incluindo aperitivo, laboratório de
massas caseiras, almoço e degustação de
sorvete.

O blog Viajando para Calábria
apoia o projeto “Jacurso para viver
e aprender”. O passeio segue as
premissas do turismo responsável
e inclui uma visita à aldeia Jacurso,
um passeio pela Natureza e uma
caminhada no histórico Platano,
de 500 anos. Após estas atividades,
parada para aperitivo calabrês,
servido no pátio das ruínas da
Ermida de Sant 'Elia (basílica que
remonta ao ano 1000) a partir do
qual vislumbra-se o Mar Tirreno.
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Na hora do almoço, vamos participar de um laboratório de
massas caseiras, em que vamos
aprender a fazer uma massa e, em
seguida, tudo será saboreado em
um almoço composto por
produtos locais. À tarde, vamos ver
a demonstração e degustação do
famoso gelato nas gelaterias de
Jacurso: o Máximo do Gelato e o
Reino do Gelato. Depois deste dia
maravilho, de cultura e gastronomia calabresa, retornamos para
Cosença.

NÃO INCLUI
Transporte (opcional);

PREÇO
2 pessoas

€ 110,00 por pessoa

3 pessoas

€ 80,00 por pessoa

4 pessoas

€ 63,00 por pessoa

5 pessoas

€ 60,00 por pessoa

6 pessoas

€ 55,00 por pessoa

7 pessoas

€ 52,00 por pessoa

8 pessoas

€ 50,00 por pessoa

FIUMEFREDDO & O SANTUÁRIO
DE SÃO FRANCESCO DE PAOLA
INCLUI

“AS VILAS MAIS BELAS DA CALÁBRIA E SÃO FRANCISCO, O PADROEIRO DA CALÁBRIA”

Guia de turismo em Língua
Portuguesa, por no máximo 09h.

NÃO INCLUI
Fiumefreddo Bruzio per tence a esses
pequenos tesouros da nossa Calábria a serem
descobertos, porque é precisamente por suas
ruas estreitas e suas paisagens que você admira
e tem a sensação de estar em um daqueles
lugares onde o tempo parece ter parado – aliás,
não só o tempo, mas também a mente, que fica
extática neste lugar de paz e sabores
tradicionais. Visitaremos o centro histórico
desse vilarejo que está entre os mais belos da
Itália, e poderemos almoçar em uma
enocoteca/livraria no seu centro histórico. A
visita guiada continuará à tarde com uma
passada ao centro histórico de Paola, em
particular ao local de nascimento de São
Francisco, transformado ao longo do tempo
em uma pequena igreja.
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Logo depois, o grupo irá para a parte mais alta
da cidade. Os primeiros lugares a se visitar são
o Romitorio e o Santuário construído pelo
Santo no primeiro terço do século XV. A
igreja foi reconstruída várias vezes ao longo
dos séculos e na Capela do Santo estão
preservadas muitas relíquias. São Francisco,
famoso em todo o mundo por seus poderes de
cura, tornou-se o padroeiro da Calábria e das
pessoas do mar. Querendo (e se o tempo
permitir), podemos assistir a uma missa no
santuário. Retorno a Cosença.

Transporte (opcional);
Degustação de vinhos;
Almoço.

PREÇO
2 pessoas

€ 75,00 por pessoa

3 pessoas

€ 50,00 por pessoa

4 pessoas

€ 38,00 por pessoa

5 pessoas

€ 33,00 por pessoa

6 pessoas

€ 28,00 por pessoa

7 pessoas

€ 24,00 por pessoa

8 pessoas

€ 22,00 por pessoa

LE CASTELLA E SANTA SEVERINA
“ENTRE MAR E MONTANHA PARA CONHECER
AS MELHORES MARAVILHAS CALABRESAS”

INCLUI
Guia de turismo em Língua
Portuguesa, por no máximo 09h.

NÃO INCLUI
Le Castella é realmente um lugar
encantador. Uma pequena aldeia
calabresa da Ilha de Capo Rizzuto,
onde se pode admirar um belo castelo
aragonês que se ergue em meio ao mar e
admirar belezas que justificam sua fama
de “pedaço do paraíso na Calábria”. A
peculiaridade de Le Castella é sua
localização, que faz com que esta
construção pareça emergir do mar
como uma deusa. A fortaleza Le
Castella é colocada em uma situação
ambiental de elevado valor natural,
rodeada pela Reserva Marinha de Capo
Rizzuto, criada em 1991. Continuação
da viagem será Santa Severina, onde se
almoçará em um restaurante à base de
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produtos típicos. A beleza, o charme e
as tradições desta aldeia sempre
atraíram o interesse dos turistas, tanto
que hoje Santa Severina é considerada
um dos burgos/vilarejos mais lindos da
Itália (está na lista da Associação “As
vilas mais belas da Itália”), essa é
somente a primeira razão para conhecêla! Fundado no século IX, Severina,
possui um dos Castelos mais belos do
sul da Itália, totalmente restaurado,
revelando 1200 anos de história, além
do famoso Batistéiro bizantino que os
estudiosos da arte consideram um dos
monumentos bizantinos mais
significativos da Calábria. Retorno a
Cosença.

Transporte (opcional);
Bilhete de entrada: castelo de Le
Castella;
Bilhete de entrada: castello de Santa
Severina;
Almoço.

PREÇO
2 pessoas

€ 75,00 por pessoa

3 pessoas

€ 50,00 por pessoa

4 pessoas

€ 38,00 por pessoa

5 pessoas

€ 33,00 por pessoa

6 pessoas

€ 28,00 por pessoa

7 pessoas

€ 24,00 por pessoa

8 pessoas

€ 22,00 por pessoa

LE CASTELLA &
VISITA A UMA VINÍCOLA
EM CIRÓ, A CIDADE DO VINHO

INCLUI
Intérprete em Língua Portuguesa, por
no máximo 09 horas;

NÃO INCLUI
Este passeio só pode ser feito de 1 Junho a 30 de setembro, todas as
quintas-feiras.
Partida para visita de La Castela
aproximadamente às 11h. No caminho,
degustação de produtos típicos em uma
fazenda na área. Chegada e visita o
famoso Castelo. Por volta das 15h30,
partimos para uma famosa vinícola em
zona de Ciró, uma das mais prestigiadas
da Calábria. Os Wine Tours são
organizados começando com uma
visita guiada à propriedade, preparada
pela equipe, durante a qual conta-se aos
hóspedes a história da região,
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os processos da empresa e da produção,
desde a colheita até a vinificação e o
engarrafamento, além das características que são necessárias para a
produção de bons vinhos e para tornalos saudáveis. Vamos continuar após
essa visita, que dura cerca de uma hora,
com uma degustação de uma
importante seleção de vinhos em
combinação com um aperitivo leve, por
um total de cerca de duas horas. No
final da visita, retorno para Cosença.

Transporte (opcional);
Bilhete de entrada: castelo de Le
Castella;
Degustação de Vinhos;
Almoço.

PREÇO
2 pessoas

€ 75,00 por pessoa

3 pessoas

€ 50,00 por pessoa

4 pessoas

€ 38,00 por pessoa

5 pessoas

€ 33,00 por pessoa

6 pessoas

€ 28,00 por pessoa

7 pessoas

€ 24,00 por pessoa

8 pessoas

€ 22,00 por pessoa

MORANO E CIVITÁ
“VIAGEM ENTRE AS ALDEIAS MAIS BONITAS DA CALÁBRIA”

INCLUI
Guia em Língua Portuguesa, por no
máximo 09 horas;

NÃO INCLUI
Neste itinerário, irei levá-los à descoberta
de dois berços naturais, cercado por
montanhas de Pollino. Visitaremos
Morano Calabro, uma das seis mais belas
aldeias da Itália, na província de Cosença,
que possui a bandeira laranja do Touring
Club Italiano. Depois de visitar a antiga
fortaleza, teremos um almoço em uma
fazenda no parque. Na partida da tarde
para Civita, descrita como 'a terra entre as
pedras', iremos para as imensas montanhas
verdes que cercam seu vale. Civita foi
fundada por albaneses na corrida em
1460, e é uma das mais antigas comunidades albanesas na Itália. A aldeia é
lembrada como 'A cidade das 7 Maravilhas' pela sua cozinha,
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por desfiladeiros de Raganello, pelas casas
de Kodra e por suas chaminés, que iremos
admirar enquanto caminhamos rumo à
mais bela atração turística, o Belvedere. A
atração da cidade é a Ponte do Diabo, com
uma história que fascina turistas de todo o
mundo. De lá, você vai observar a bela
paisagem e ouvir os sons da Natureza. É
para ser admirada, no centro da vila, a
Igreja Matriz de Rito Grego, com a
preciosa Iconóstase. Tradicionalmente, as
funções litúrgicas bizantinas se mantêm
em gestos antigos e canções em grego e em
albanês, com vestes ortodoxas. Retorno a
Cosença.

Transporte (opcional);
Bilhete de entrada: Igrejas e Castelo em
Morano;
Jeep em Civitá para alcançar a Ponte do
Diabo;
Almoço.

PREÇO
2 pessoas

€ 75,00 por pessoa

3 pessoas

€ 50,00 por pessoa

4 pessoas

€ 38,00 por pessoa

5 pessoas

€ 33,00 por pessoa

6 pessoas

€ 28,00 por pessoa

7 pessoas

€ 24,00 por pessoa

8 pessoas

€ 22,00 por pessoa

PAPASIDERO COM A SUA FAMOSA GRUTA DO ROMITO
& O SANTUARIO DE MADONNA DE CONSTANTINOPLA
“ENTRE ARQUEOLOGIA E SANTIDADE”

INCLUI
Guia em Língua Portuguesa, por no
máximo 09 horas;

NÃO INCLUI
A pré-histórica Caverna do Romito é
certamente a principal atração para os
turistas que visitam a pequena vila
medieval de Papasidero e é uma das
expressões mais interessantes de arte
rupestre do Paleolítico Superior. A
caverna é dividida em dois ambientes:
uma caverna propriamente dita e um
espaço externo. Este local possui seis
corpos Paleolíticos importantes, de
indivíduos de baixa estatura e inúmeros
artefatos de pedra e ossos. Tanto a parte
interior quanto a área externa parecem
ter sido uma espécie de 'santuário' de
ritos funerários.
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Em uma pedra de calcário, colocada na
boca da caverna, você pode admirar a
bela grafite do boi, chamado de Bos
Primigenius, que viveu há 12.000 anos!
É considerado um dos sítios arqueológicos mais importantes de toda a
Europa. Em seguida, visitaremos o
Santuário da Nossa Senhora de
Constantinopla, do século XI-XIII. A
igreja está situada em um cume da rocha
no rio Lao, em um cenário natural de
particular fascínio e beleza. O charme
do patrimônio arqueológico da
Caverna do Romito com certeza fará
desse tour uma experiência única!
Retorno a Cosença.

Transporte (opcional);
Bilhete de entrada: Gruta de Papasidero;
Almoço.

PREÇO
2 pessoas

€ 75,00 por pessoa

3 pessoas

€ 50,00 por pessoa

4 pessoas

€ 38,00 por pessoa

5 pessoas

€ 33,00 por pessoa

6 pessoas

€ 28,00 por pessoa

7 pessoas

€ 24,00 por pessoa

8 pessoas

€ 22,00 por pessoa

PIZZO E TROPEA
“VISITANDO AS PÉROLAS DA COSTA DOS DEUSES”

INCLUI
Guia em Língua Portuguesa, por no
máximo 09 horas;

NÃO INCLUI
Você vai descobrir um dos lugares mais charmosos
da região – a “Costa dos Deuses” – e visitará
aquela que é sempre chamada de "Pérola do
Tirreno", Tropea. A cidade fica em um penhasco
alto de arenito com vista para o mar, com cores
semelhantes à de uma esmeralda. Diz a lenda que
seu fundador foi Hércules, o qual, em seu retorno
da Espanha, parou ao longo da costa de Tropea,
tornando o local um dos famosos “portos de
Hércules". Vamos começar a visita no Santuário da
Ilha de Santa Maria. A igreja é de origem basiliana
e, mais tarde, foi propriedade beneditina. A
fachada do santuário foi remodelada após os vários
terremotos que atingiram a Calábria. De cima,
vamos desfrutar uma maravilhosa vista panorâmica da costa e da cidade velha de Tropea. A
visita guiada continuará alcançando o Duomo
para visitarmos a bela igreja Co-Catedral, do
século XII, construída sobre uma necrópole
bizantina.
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Continuaremos com a visita do centro histórico e
suas ruas estreitas, onde você vai notar os incríveis
palácios nobres que nos levam à Migliarese, para
admirar o santuário de uma perspectiva diferente.
Depois do delicioso almoço, vamos passear em
Pizzo Calabro. Pizzo é famosa por sua Igreja de
Piedigrotta, única no mundo porque está
localizada dentro de uma caverna, ainda com vista
para o mar. Depois, vamos para o centro histórico
para visitar o Castelo aragonês de meados do
século XV, em que foi preso o rei de Nápoles,
Gioacchino Murat, cunhado de Napoleão
Bonaparte. No final do passeio, podemos saborear
o famoso sorvete, chamado na bela cidade de
"trufa", o “Tartufo Nero”. Devido à qualidade
dos sorvetes em geral, a localidade foi definida
como a "cidade de sorvete". Retorno a Cosença.

Transporte (opcional);
Bilhete de entrada: jardim do santuário
de Nossa Senhora da Ilha;
Bilhete de entrada: Chiesa di
Pietragrotta e Castello di Pizzo;
Almoço.

PREÇO
2 pessoas

€ 75,00 por pessoa

3 pessoas

€ 50,00 por pessoa

4 pessoas

€ 38,00 por pessoa

5 pessoas

€ 33,00 por pessoa

6 pessoas

€ 28,00 por pessoa

7 pessoas

€ 24,00 por pessoa

8 pessoas

€ 22,00 por pessoa

ROSSANO E CORIGLIANO “TESOUROS DA CALÁBRIA”
INCLUI
Guia em Língua Portuguesa, por no
máximo 09 horas;

NÃO INCLUI
Visita ao centro histórico e ao museu
Diocesano de Rossano para conhecer o
famoso “Codex purpureus rossanensis”, evangelho bizantino de 188
páginas ilustradas por esplêndidas
miniaturas policromáticas, constituindo um dos mais antigos e preciosos
evangelhos bizantinos e remontando ao
século V. O Codex purpureus rossanensis foi reconhecido pela UNESCO
entre os bens excelentes do patrimônio
artístico mundial em 2015, por isso é
considerado uma das excelências da
Calábria, e somente por esse fato já
valeria a pena visitar Rossano!
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Em seguida, ida ao famoso Museu do
Alcaçuz da família Amarelli, que tem
trazido reconhecimento a Rossano e
aos seus ótimos produtos em todo o
mundo. Emocionante descobrir a
evolução dessa planta, cujas raízes são a
parte mais preciosa e da família que se
tornou um dos marcos mais conhecido
e de qualidade no mundo. Almoço em
restaurante típico e, à tarde, visita à
principal atração de Corigliano: seu
magnífico Castelo, considerado um dos
mais belos e conservados de toda Itália.
Retorno a Cosenza.

Transporte (opcional);
Bilhete: Museu Diocesano de Rossano;
Bilhete: Castelo de Corigliano;
Almoço.

PREÇO
2 pessoas

€ 75,00 por pessoa

3 pessoas

€ 50,00 por pessoa

4 pessoas

€ 38,00 por pessoa

5 pessoas

€ 33,00 por pessoa

6 pessoas

€ 28,00 por pessoa

7 pessoas

€ 24,00 por pessoa

8 pessoas

€ 22,00 por pessoa

SIBARI , CERCHIARA, A CIDADE DO PÃO E DO
SANTUÁRIO DE SANTA MARIA DE ARMAS
"NA GRÉCIA ANTIGA E CALABRIA MÍSTICA"

INCLUI
Guia em Língua Portuguesa, por no
máximo 09 horas;

NÃO INCLUI
Vou levá-lo à descoberta de Cerchiara di
Calabria, um maravilhoso vilarejo localizado a
650 metros acima do nível do mar, dominando
a planície de Sibari. O centro histórico se
enfileira em um poleiro de pedra no Monte
Sellaro e sua forma circular, na Idade Média, era
chamado de Circlarium. Perto dali, foi
construído, no século XV, o maravilhoso
Santuário de Nossa Senhora das Armas, que
será a primeira parada nesse itinerário. O
complexo arquitetônico é definido na rocha e o
interior incorpora a caverna, onde fica a imagem
milagrosa de Nossa Senhora, que é celebrada
em 25 de Abril de cada ano. No final da visita,
vamos encontrar o caminho do pão e um antigo
moinho, dentro do qual foi criado o Museu do
Pão, porque Cerchiara foi nomeada "Cidade do
Pão" e recebeu muitos prêmios pela qualidade
deste produto.
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Depois de visitar o centro histórico, vamos
parar para o almoço em um restaurante para
saborear a cozinha típica local. Vamos passar
para Sibari para a visita ao parque arqueológico
e ao museu, onde ficam artefatos que datam da
Magna Grécia, até a civilização romana, em
especial artefatos relacionados com as cidades
de Sibari, Thurii e Copia. Uma das descobertas
mais interessantes é representada por uma
estátua de bronze em forma de um touro dando
um coice, ou seja, com a cabeça reclinada para
baixo. A estatueta é considerada, juntamente
com o Bronzes de Riace, uma das descobertas
mais importantes dos bronzes da Magna
Grécia. Retorno a Cosença.

Transporte (opcional);
Bilhete de entrada: Museu e Parque
arqueológico de Sibari;
Almoço.

PREÇO
2 pessoas

€ 75,00 por pessoa

3 pessoas

€ 50,00 por pessoa

4 pessoas

€ 38,00 por pessoa

5 pessoas

€ 33,00 por pessoa

6 pessoas

€ 28,00 por pessoa

7 pessoas

€ 24,00 por pessoa

8 pessoas

€ 22,00 por pessoa

REGGIO CALABRIA (MEIO DIA)
TOUR CLÁSSICO

INCLUI
Guia em Língua Portuguesa, por no
máximo 02:30 horas;

NÃO INCLUI
O city tour começa no Museu Nacional da
Magna Grécia, no qual podemos admirar
muitas exposições de magnogrecia,
incluindo os famosos Bronzes de Riace.
Estas são duas grandes estátuas de origem
grega de meados do século V a.C e
representam um dos pontos altos da
produção escultórica de todos os tempos,
além de serem a mais impor tante
descoberta arqueológica do século passado. Continuação da visita admirando o
Castelo Aragonês, uma das principais
fortificações da cidade medieval, chegamos à Catedral de Maria SS.ma
Assunção, o maior edifício religioso da
Calábria.
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Passando para a margem do mar,
encontramo-nos com os sítios arqueológicos: as paredes gregas que datam do
século IV a.C, formam os alicerces das
antigas muralhas da cidade e das ruínas dos
banhos romanos. De um ponto de vista
naturalista, o beira-mar é belíssimo e
repleto de plantas exóticas; a costa foi
cantada por muitos poetas e escritores,
encantados com a maravilhosa vista do
Estreito. Para terminar a visita, podemos
experimentar um delicioso gelato feito em
uma das mais famosas lojas de gelatos na
cidade, vencedora do prêmio de melhor
sorvete de toda a Itália em 2017 e
localizada na margem do calçadão.

Bilhete de entrada Museu Arqueológico
de Reggio;
Almoço.

PREÇO
2 pessoas

€ 70,00 por pessoa

3 pessoas

€ 48,00 por pessoa

4 pessoas

€ 35,00 por pessoa

5 pessoas

€ 30,00 por pessoa

6 pessoas

€ 25,00 por pessoa

7 pessoas

€ 22,00 por pessoa

8 pessoas

€ 19,00 por pessoa

TOURS DE DIA INTEIRO
COM PARTIDA DE REGGIO

BOVA E PENTENDATILLO: ENTRE AS VILAS
MAIS LINDAS DA ITÁLIA E A VILA FANTASMA

INCLUI
Guia em Língua Portuguesa, por no
máximo 09 horas;

NÃO INCLUI
É uma rota que o levará à descoberta de
duas aldeias entre as mais antigas e mais
importantes da chamada "Área Grecanica", uma região que está localizada no
extremo sul do Parque Nacional de
Aspromonte e também inclui a Costa
Jasmine. Bova está inserida na rede das
"mais belas aldeias na Itália" e também é
conhecida como a "Capital dos gregos da
Calábria" por suas origens antigas, seus
aspectos culturais e suas tradições que
permanecem até hoje. As fazendas de Bova,
durante a pausa para o almoço, oferecem o
melhor da cozinha local, preparada com
ingredientes da tradição agro-pastoral –
como a "lestopitta", comida Grecanica
típico que lembra um pão sem fermento.
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Depois, vamos para Annà Melito, em que
se pode ver o contorno majestoso de uma
rocha em forma de mão que se projeta para
o céu como pano de fundo para a antiga
vila de Pentedattilo, cujo nome significa,
precisamente, "cinco dedos". É uma das
mais exclusivas e fascinantes cidades da
Calábria, chamada de 'vila fantasma'
porque agora é desabitada, evocando aos
visitantes um raro charme com suas ruas
estreitas, casas antigas, as ruínas do castelo
e igrejas. Retorno para Reggio.

Transporte (opcional)
Almoço.

PREÇO
2 pessoas

€ 80,00 por pessoa

3 pessoas

€ 45,00 por pessoa

4 pessoas

€ 40,00 por pessoa

5 pessoas

€ 35,00 por pessoa

6 pessoas

€ 30,00 por pessoa

7 pessoas

€ 25,00 por pessoa

8 pessoas

€ 23,00 por pessoa

DIA CALABRÊS:
“VIVER UM DIA COM UMA FAMÍLIA CALABRESA
APRENDENDO A COZINHAR”

INCLUI
Intérprete em Língua Portuguesa, por
no máximo 09 horas;
Experiência “Dia Calabrês”: incluindo
lição de cozinha e almoço com a
família.

Apresentamos a ideia da união
entre turismo responsável e o
contato com a comunidade local.
Nossa proposta entrará em
contato com as seculares tradições
culinárias, que passam de geração
em geração. Você vai passar um dia
com uma família calabresa típica,
com quem irá aprender a fazer um
almoço completo com menu
típico local, incluindo aperitivo,
primeiro prato com massas
artesanais e um segundo prato
especial.
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Nós vamos passar horas em um
aprendizado maravilhoso e
"saboroso" e, em seguida, concluir
com um almoço de produtos feitos
especialmente para você. Retorno
a Reggio.

NÃO INCLUI
Transporte (opcional);

PREÇO
2 pessoas

€ 140,00 por pessoa

3 pessoas

€ 95,00 por pessoa

4 pessoas

€ 75,00 por pessoa

5 pessoas

€ 60,00 por pessoa

6 pessoas

€ 55,00 por pessoa

7 pessoas

€ 45,00 por pessoa

8 pessoas

€ 40,00 por pessoa

COSENZA E PIZZO
“ATENA DO SUL E UMA DAS PÉROLAS DA COSTA DOS DEUSES”

INCLUI
Guia de turismo em Língua Portuguesa,
por no máximo 09h.

NÃO INCLUI
Partida para Cosenza. A visita guiada
terá início no Castelo Normando
Suevo. O antigo forte sobe por 380
metros no alto da colina Pancrácio, com
vista para a cidade de Cosença. Depois
de visitar a Catedral, vamos seguir para
a Praça XV Marzo, uma das mais belas
e impor tantes praças do centro
histórico de Cosença, rodeada por
palácios nobres e monumentos que são
um sinal tangível da beleza da cidade e
de sua antiga história. Parada (opcional) para conhecer a famosa Stauroteca
no Museu Diocesano, relíquia que
contém um pedaço da cruz de Cristo.
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Continuando, visitaremos a Catedral,
reconhecida pela UNESCO como
Patrimônio Mundial por ser testemunha da cultura e da paz. O passeio
termina na frente da Basílica de São
Francisco de Paula, onde você vai
observar a confluência dos rios Crati e
Busento, os quais, segundo a lenda,
mantêm o tesouro do Rei Alarico, que
morreu possivelmente de malária, na
cidade de Bruzia. Partida para Pizzo
Calabro, onde faremos uma breve
parada para saborear o famoso sorvete,
chamado na bela cidade de "trufa" ou
“Tartufo Nero”. Retorno a Reggio.

Transporte (opcional);
Bilhete de entrada: Castelo de Cosenza;
Degustação de sorvete em Pizzo;
Almoço.

PREÇO
2 pessoas

€ 80,00 por pessoa

3 pessoas

€ 45,00 por pessoa

4 pessoas

€ 40,00 por pessoa

5 pessoas

€ 35,00 por pessoa

6 pessoas

€ 30,00 por pessoa

7 pessoas

€ 25,00 por pessoa

8 pessoas

€ 23,00 por pessoa

DIA DA ENOGASTRONOMIA
“ALLA CALABRESE” - PROJETO DE
TURISMO RESPONSÁVEL EM JACURSO

INCLUI
Intérprete em Língua Portuguesa, por
no máximo 09 horas;
Experiência de turismo responsável
“Jacurso para viver e aprender”:
incluindo aperitivo, laboratório de
massas caseiras, almoço e degustação de
sorvete.

O blog Viajando para Calábria
apoia o projeto “Jacurso para viver
e aprender”. O passeio segue as
premissas do turismo responsável
e inclui uma visita à aldeia Jacurso,
um passeio pela Natureza e uma
caminhada no histórico Platano,
de 500 anos. Após estas atividades,
parada para aperitivo calabrês,
servido no pátio das ruínas da
Ermida de Sant 'Elia (basílica que
remonta ao ano 1000) a partir do
qual vislumbra-se o Mar Tirreno.
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Na hora do almoço, vamos participar de um laboratório de
massas caseiras, em que vamos
aprender a fazer uma massa e, em
seguida, tudo será saboreado em
um almoço composto por
produtos locais. À tarde, vamos ver
a demonstração e degustação do
famoso gelato nas gelaterias de
Jacurso: o Máximo do Gelato e o
Reino do Gelato. Depois deste dia
maravilho, de cultura e gastronomia calabresa, retornamos para
Reggio.

NÃO INCLUI
Transporte (opcional);

PREÇO
2 pessoas

€ 120,00 por pessoa

3 pessoas

€ 90,00 por pessoa

4 pessoas

€ 73,00 por pessoa

5 pessoas

€ 65,00 por pessoa

6 pessoas

€ 60,00 por pessoa

7 pessoas

€ 55,00 por pessoa

8 pessoas

€ 52,00 por pessoa

GERACE E STILO
“UM DIA NAS ALDEIAS MAIS LINDAS DA CALÁBRIA”

INCLUI
Guia em Língua Portuguesa, por no
máximo 09 horas;

NÃO INCLUI
Esta rota combina duas das mais
famosas e mais bonitas vilas do sul da
Calábria. Stilo está localizado na área
de Locri, e está entre as "mais belas
aldeias da Itália"; cidadezinha
fundada há muito tempo atrás, foi
um importante centro bizantino e é
conhecida por ter sido, no século
XVII, o local de nascimento do
filósofo Tommaso Campanella. A
reputação de Stilo também está
ligada à famosa "Católica"; com uma
visita guiada, você poderá apreciar o
valor deste edifício sagrado e
precioso do século XV-XVI,
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considerado uma das obras-primas
da arquitetura bizantina, que
preserva fragmentos significativos de
afrescos. Os pratos típicos da
tradição da região, incluindo queijos,
carnes e javali, serão provados no
almoço em uma fazenda. Depois,
visitaremos Gerace, também incluída
nas "mais belas aldeias da Itália". A
antiga cidade oferece vistas sugestivas
e muito cênicas, especialmente pelas
vistas maravilhosas para o mar.
Retorno a Reggio.

Transporte (opcional);
Bilhete de entrada: Cattolica
Almoço.

PREÇO
2 pessoas

€ 80,00 por pessoa

3 pessoas

€ 45,00 por pessoa

4 pessoas

€ 40,00 por pessoa

5 pessoas

€ 35,00 por pessoa

6 pessoas

€ 30,00 por pessoa

7 pessoas

€ 25,00 por pessoa

8 pessoas

€ 23,00 por pessoa

PIZZO E TROPEA
“VISITANDO AS PÉROLAS DA COSTA DOS DEUSES”

INCLUI
Guia em Língua Portuguesa, por no
máximo 09 horas;

NÃO INCLUI
Você vai descobrir um dos lugares mais charmosos
da região – a “Costa dos Deuses” – e visitará
aquela que é sempre chamada de "Pérola do
Tirreno", Tropea. A cidade fica em um penhasco
alto de arenito com vista para o mar, com cores
semelhantes à de uma esmeralda. Diz a lenda que
seu fundador foi Hércules, o qual, em seu retorno
da Espanha, parou ao longo da costa de Tropea,
tornando o local um dos famosos “portos de
Hércules". Vamos começar a visita no Santuário da
Ilha de Santa Maria. A igreja é de origem basiliana
e, mais tarde, foi propriedade beneditina. A
fachada do santuário foi remodelada após os vários
terremotos que atingiram a Calábria. De cima,
vamos desfrutar uma maravilhosa vista panorâmica da costa e da cidade velha de Tropea. A
visita guiada continuará alcançando o Duomo
para visitarmos a bela igreja Co-Catedral, do
século XII, construída sobre uma necrópole
bizantina.
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Continuaremos com a visita do centro histórico e
suas ruas estreitas, onde você vai notar os incríveis
palácios nobres que nos levam à Migliarese, para
admirar o santuário de uma perspectiva diferente.
Depois do delicioso almoço, vamos passear em
Pizzo Calabro. Pizzo é famosa por sua Igreja de
Piedigrotta, única no mundo porque está
localizada dentro de uma caverna, ainda com vista
para o mar. Depois, vamos para o centro histórico
para visitar o Castelo aragonês de meados do
século XV, em que foi preso o rei de Nápoles,
Gioacchino Murat, cunhado de Napoleão
Bonaparte. No final do passeio, podemos saborear
o famoso sorvete, chamado na bela cidade de
"trufa", o “Tartufo Nero”. Devido à qualidade
dos sorvetes em geral, a localidade foi definida
como a "cidade de sorvete". Retorno a Reggio.

Transporte (opcional);
Bilhete de entrada: jardim do santuário
de Nossa Senhora da Ilha;
Bilhete de entrada: Chiesa di
Pietragrotta e Castello di Pizzo;
Almoço.

PREÇO
2 pessoas

€ 80,00 por pessoa

3 pessoas

€ 45,00 por pessoa

4 pessoas

€ 40,00 por pessoa

5 pessoas

€ 35,00 por pessoa

6 pessoas

€ 30,00 por pessoa

7 pessoas

€ 25,00 por pessoa

8 pessoas

€ 23,00 por pessoa

REGGIO CALABRIA – SCILLA
“VISITANDO A VENEZA DO SUL”

INCLUI
Guia em Língua Portuguesa, por no
máximo 09 horas;

NÃO INCLUI
Chegaremos a Scilla, uma importante estância
turística e balneária, além de ser uma das mais
belas aldeias da Itália, um lugar repleto de mitos
e lendas. Conheceremos o Castelo de Ruffo,
fortaleza situada em um afloramento rochoso
sobre o Estreito, igrejas e muitas obras valiosas
que caracterizam o centro histórico, e
Chianalea, uma antiga e encantadora vila,
distrito de pescadores com casas na praia.
Vamos almoçar e saborear o produto típico:
peixe espada. Partida para Reggio. O city tour
começa no Museu Nacional da Magna Grécia,
no qual podemos admirar muitas exposições de
magnogreci, incluindo os famosos Bronzes de
Riace. Estas são duas grandes estátuas de
origem grega de meados do século V a.C,
representam um dos pontos altos da produção
escultórica de todos os tempos e a mais
importante descoberta arqueológica do século
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passado. Continuação da visita admirando o
Castelo Aragonês, uma das principais
fortificações da cidade medieval, chegamos à
Catedral de Maria SS.ma Assunção, o maior
edifício religioso da Calábria. Passando para a
orla estão os sítios arqueológicos: as paredes
gregas, que datam do século IV a.C, formam os
alicerces das antigas muralhas da cidade e da
ruínas dos banhos romanos. De um ponto de
vista naturalista, o beira-mar é magnífico e
repleto de plantas exóticas; foi cantado por
muitos poetas e escritores, encantados com a
maravilhosa vista do Estreito. Para terminar a
visita, podemos experimentar um delicioso
gelato feito em uma das mais famosas lojas de
gelatos na cidade, vencedora do prêmio de
melhor sorvete de toda a Itália em 2017 e
localizada na margem do calçadão.

Transporte (opcional);
Bilhete de entrada: Museu
Arqueológico de Reggio;
Bilhete de entrada: Castelo de Scilla;
Almoço.

PREÇO
2 pessoas

€ 80,00 por pessoa

3 pessoas

€ 45,00 por pessoa

4 pessoas

€ 40,00 por pessoa

5 pessoas

€ 35,00 por pessoa

6 pessoas

€ 30,00 por pessoa

7 pessoas

€ 25,00 por pessoa

8 pessoas

€ 23,00 por pessoa

TROPEA (MEIO DIA)
TOUR CLÁSSICO
INCLUI
Guia em Língua Portuguesa, por no
máximo 02 horas;

NÃO INCLUI
Você vai descobrir um dos lugares mais
charmosos da região – a “Costa dos
Deuses” – e visitará aquela que é sempre
chamada de "Pérola do Tirreno",
Tropea. A cidade fica em um penhasco
alto de arenito com vista para o mar,
com cores semelhantes à de uma
esmeralda. Diz a lenda que seu
fundador foi Hércules, o qual, em seu
retorno da Espanha, parou ao longo da
costa de Tropea, tornando o local um
dos famosos “portos de Hércules".
Vamos começar a visita no Santuário da
Ilha de Santa Maria. A igreja é de
origem basiliana e, mais tarde, foi
propriedade beneditina.
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A fachada do santuário foi remodelada
após os vários terremotos que atingiram a Calábria. De cima, vamos
desfrutar uma maravilhosa vista
panorâmica da costa e da cidade velha
de Tropea. A visita guiada continuará
alcançando o Duomo para visitarmos a
bela igreja Co-Catedral, do século XII,
construída sobre uma necrópole
bizantina. Continuaremos com a visita
do centro histórico e suas ruas estreitas,
onde você vai notar os incríveis palácios
nobres que nos levam à Migliarese, para
admirar o santuário de uma perspectiva
diferente.

Bilhete de entrada: jardim do santuário
de Nossa senhora da Ilha

PREÇO
2 pessoas

€ 60,00 por pessoa

3 pessoas

€ 40,00 por pessoa

4 pessoas

€ 30,00 por pessoa

5 pessoas

€ 25,00 por pessoa

6 pessoas

€ 23,00 por pessoa

7 pessoas

€ 20,00 por pessoa

8 pessoas

€ 18,00 por pessoa

TOURS DE DIA INTEIRO
COM PARTIDA DE TROPEA

COSENZA E FIUMEFREDDO
“A ATENA DO SUL E UM DOS VILAREJOS MAIS BELOS DA CALÁBRIA”

INCLUI
Guia em Língua Portuguesa, por no
máximo 09 horas;

NÃO INCLUI
A visita guiada terá início no Castelo Normando
Suevo. O antigo forte sobe 380 metros ao alto da
colina Pancrácio, com vista para a cidade de
Cosença. Depois de visitar a Catedral, vamos
seguir para a Praça XV Marzo, uma das mais belas
e importantes praças do centro histórico de
Cosença, rodeada por palácios nobres e
monumentos que são um sinal tangível da beleza
da cidade e de sua antiga história. Parada
(opcional) para conhecer a famosa Stauroteca no
Museu Diocesano, relíquia contém um pedaço da
cruz de Cristo. Continuando, visitaremos a
Catedral, reconhecida pela UNESCO como
Patrimônio Mundial por ser testemunha da
cultura e da paz. O passeio termina na frente da
Basílica de São Francisco de Paula, onde você vai
observar a confluência dos rios Crati e Busento
que, segundo a lenda, mantém o tesouro do Rei
Alarico, que morreu possivelmente de malária, na
cidade de Bruzia.
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Prosseguimento para Fiumefreddo Bruzio – este é
um dos pequenos tesouros da nossa Calábria a
serem descobertos, porque é precisamente por suas
ruas estreitas e suas paisagens que você admira e
tem a sensação de estar em um daqueles lugares
onde o tempo parece ter parado; aliás, não só o
tempo, mas também a mente, que fica parada neste
lugar de paz e sabores tradicionais. Visitaremos o
centro histórico desse vilarejo, que está entre os
mais belos da Itália, e poderemos almoçar em uma
enocoteca/livraria no seu centro histórico. A visita
guiada continuará à tarde com uma passada ao
centro histórico de Paola, em particular ao local de
nascimento de São Francisco, transformado ao
longo do tempo em uma pequena igreja. Retorno a
Tropea.

Transporte (opcional);
Bilhete de entrada: Castelo de Cosenza;
Almoço.

PREÇO
2 pessoas

€ 75,00 por pessoa

3 pessoas

€ 50,00 por pessoa

4 pessoas

€ 38,00 por pessoa

5 pessoas

€ 33,00 por pessoa

6 pessoas

€ 28,00 por pessoa

7 pessoas

€ 24,00 por pessoa

8 pessoas

€ 22,00 por pessoa

DIA CALABRÊS:
“VIVER UM DIA COM UMA FAMÍLIA CALABRESA
APRENDENDO A COZINHAR”

INCLUI
Intérprete em Língua Portuguesa, por
no máximo 09 horas;
Experiência “Dia Calabrês”: incluindo
lição de cozinha e almoço com a
família.

Apresentamos a ideia da união
entre turismo responsável e o
contato com a comunidade local.
Nossa proposta entrará em
contato com as seculares tradições
culinárias, que passam de geração
em geração. Você vai passar um dia
com uma família calabresa típica,
com quem irá aprender a fazer um
almoço completo com menu
típico local, incluindo aperitivo,
primeiro prato com massas
artesanais e um segundo prato
especial.
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Nós vamos passar horas em um
aprendizado maravilhoso e
"saboroso" e, em seguida, concluir
com um almoço de produtos feitos
especialmente para você. Retorno
a Tropea.

NÃO INCLUI
Transporte (opcional);

PREÇO
2 pessoas

€ 125,00 por pessoa

3 pessoas

€ 85,00 por pessoa

4 pessoas

€ 65,00 por pessoa

5 pessoas

€ 50,00 por pessoa

6 pessoas

€ 45,00 por pessoa

7 pessoas

€ 38,00 por pessoa

8 pessoas

€ 35,00 por pessoa

DIA DA ENOGASTRONOMIA
“ALLA CALABRESE” - PROJETO DE
TURISMO RESPONSÁVEL EM JACURSO

INCLUI
Intérprete em Língua Portuguesa, por
no máximo 09 horas;
Experiência de turismo responsável
“Jacurso para viver e aprender”:
incluindo aperitivo, laboratório de
massas caseiras, almoço e degustação de
sorvete.

O blog Viajando para Calábria
apoia o projeto “Jacurso para viver
e aprender”. O passeio segue as
premissas do turismo responsável
e inclui uma visita à aldeia Jacurso,
um passeio pela Natureza e uma
caminhada no histórico Platano,
de 500 anos. Após estas atividades,
parada para aperitivo calabrês,
servido no pátio das ruínas da
Ermida de Sant 'Elia (basílica que
remonta ao ano 1000) a partir do
qual vislumbra-se o Mar Tirreno.
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Na hora do almoço, vamos participar de um laboratório de
massas caseiras, em que vamos
aprender a fazer uma massa e, em
seguida, tudo será saboreado em
um almoço composto por
produtos locais. À tarde, vamos ver
a demonstração e degustação do
famoso gelato nas gelaterias de
Jacurso: o Máximo do Gelato e o
Reino do Gelato. Depois deste dia
maravilho, de cultura e gastronomia calabresa, retornamos para
Tropea.

NÃO INCLUI
Transporte (opcional);

PREÇO
2 pessoas

€ 110,00 por pessoa

3 pessoas

€ 80,00 por pessoa

4 pessoas

€ 63,00 por pessoa

5 pessoas

€ 60,00 por pessoa

6 pessoas

€ 55,00 por pessoa

7 pessoas

€ 52,00 por pessoa

8 pessoas

€ 50,00 por pessoa

FIUMEFREDDO & O SANTUÁRIO
DE SÃO FRANCESCO DE PAOLA
INCLUI

“AS VILAS MAIS BELAS DA CALÁBRIA E SÃO FRANCISCO, O PADROEIRO DA CALÁBRIA”

Guia de turismo em Língua
Portuguesa, por no máximo 09h.

NÃO INCLUI
Fiumefreddo Bruzio per tence a esses
pequenos tesouros da nossa Calábria a serem
descobertos, porque é precisamente por suas
ruas estreitas e suas paisagens que você admira
e tem a sensação de estar em um daqueles
lugares onde o tempo parece ter parado – aliás,
não só o tempo, mas também a mente, que fica
extática neste lugar de paz e sabores
tradicionais. Visitaremos o centro histórico
desse vilarejo que está entre os mais belos da
Itália, e poderemos almoçar em uma
enocoteca/livraria no seu centro histórico. A
visita guiada continuará à tarde com uma
passada ao centro histórico de Paola, em
particular ao local de nascimento de São
Francisco, transformado ao longo do tempo
em uma pequena igreja.
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Logo depois, o grupo irá para a parte mais alta
da cidade. Os primeiros lugares a se visitar são
o Romitorio e o Santuário construído pelo
Santo no primeiro terço do século XV. A
igreja foi reconstruída várias vezes ao longo
dos séculos e na Capela do Santo estão
preservadas muitas relíquias. São Francisco,
famoso em todo o mundo por seus poderes de
cura, tornou-se o padroeiro da Calábria e das
pessoas do mar. Querendo (e se o tempo
permitir), podemos assistir a uma missa no
santuário. Retorno a Tropea.

Transporte (opcional);
Degustação de vinhos;
Almoço.

PREÇO
2 pessoas

€ 75,00 por pessoa

3 pessoas

€ 50,00 por pessoa

4 pessoas

€ 38,00 por pessoa

5 pessoas

€ 33,00 por pessoa

6 pessoas

€ 28,00 por pessoa

7 pessoas

€ 24,00 por pessoa

8 pessoas

€ 22,00 por pessoa

LE CASTELLA E PIZZO
“DUAS DAS MELHORES
MARAVILHAS DA CALÁBRIA”

INCLUI
Guia em Língua Portuguesa, por no
máximo 09 horas;

NÃO INCLUI
Le Castella é realmente um lugar
encantador, uma pequena aldeia
calabresa da Ilha de Capo Rizzuto,
onde se pode admirar um belo castelo
aragonês que emerge do mar, e pode ser
considerada um pedaço do paraíso na
Calábria. A peculiaridade e força de Le
Castella é sua localização, que faz com
que esta construção pareça emergir do
mar como uma deusa. A fortaleza Le
Castella é colocada em uma situação
ambiental de elevado valor natural,
rodeada pela Reserva Marinha de Capo
Rizzuto, criada em 1991. Depois do
almoço, vamos passar em Pizzo
Calabro.
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Pizzo é famosa por sua Igreja de
Piedigrotta, única no mundo, porque
está localizada dentro de uma caverna
com vista para o mar. Depois vamos
para o centro histórico para visitar o
Castelo aragonês de meados do século
XV, em que foi preso o rei de Nápoles,
Gioacchino Murat, cunhado de
Napoleão Bonaparte. No final do
passeio, podemos saborear o famoso
sorvete, chamado na bela cidade de
“Tartufo nero” ou "trufa negra". Pela
qualidade dos sorvetes em geral, o local
foi definido como a "cidade de
sorvete".

Transporte (opcional);
Bilhete de entrada: Castelo de Le
Castella;
Bilhete de entrada: Chiesa di
Pietragrotta e Castello di Pizzo;
Almoço.

PREÇO
2 pessoas

€ 75,00 por pessoa

3 pessoas

€ 50,00 por pessoa

4 pessoas

€ 38,00 por pessoa

5 pessoas

€ 33,00 por pessoa

6 pessoas

€ 28,00 por pessoa

7 pessoas

€ 24,00 por pessoa

8 pessoas

€ 22,00 por pessoa

REGGIO CALABRIA – SCILLA
“VISITANDO A VENEZA DO SUL”

INCLUI
Guia em Língua Portuguesa, por no
máximo 09 horas;

NÃO INCLUI
Chegaremos a Scilla, uma importante estância
turística e balneária, além de ser uma das mais
belas aldeias da Itália, um lugar repleto de mitos
e lendas. Conheceremos o Castelo de Ruffo,
fortaleza situada em um afloramento rochoso
sobre o Estreito, igrejas e muitas obras valiosas
que caracterizam o centro histórico, e
Chianalea, uma antiga e encantadora vila,
distrito de pescadores com casas na praia.
Vamos almoçar e saborear o produto típico:
peixe espada. Partida para Reggio. O city tour
começa no Museu Nacional da Magna Grécia,
no qual podemos admirar muitas exposições de
magnogreci, incluindo os famosos Bronzes de
Riace. Estas são duas grandes estátuas de
origem grega de meados do século V a.C,
representam um dos pontos altos da produção
escultórica de todos os tempos e a mais
importante descoberta arqueológica do século
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passado. Continuação da visita admirando o
Castelo Aragonês, uma das principais
fortificações da cidade medieval, chegamos à
Catedral de Maria SS.ma Assunção, o maior
edifício religioso da Calábria. Passando para a
orla estão os sítios arqueológicos: as paredes
gregas, que datam do século IV a.C, formam os
alicerces das antigas muralhas da cidade e da
ruínas dos banhos romanos. De um ponto de
vista naturalista, o beira-mar é magnífico e
repleto de plantas exóticas; foi cantado por
muitos poetas e escritores, encantados com a
maravilhosa vista do Estreito. Para terminar a
visita, podemos experimentar um delicioso
gelato feito em uma das mais famosas lojas de
gelatos na cidade, vencedora do prêmio de
melhor sorvete de toda a Itália em 2017 e
localizada na margem do calçadão.

Transporte (opcional);
Bilhete de entrada: Museu
Arqueológico de Reggio;
Bilhete de entrada: Castelo de Scilla;
Almoço.

PREÇO
2 pessoas

€ 75,00 por pessoa

3 pessoas

€ 50,00 por pessoa

4 pessoas

€ 38,00 por pessoa

5 pessoas

€ 33,00 por pessoa

6 pessoas

€ 28,00 por pessoa

7 pessoas

€ 24,00 por pessoa

8 pessoas

€ 22,00 por pessoa

QUE TAL UNIR ROMANTISMO
E AVENTURA?
Conheça as belezas da Calábria do alto,
em um emocionante e inesquecível
passeio de balão!

AVENTURA DE BALÃO
PELA CALÁBRIA!

Já pensou em fazer uma proposta de casamento nas alturas?
Quem sabe renovar seus votos de casamento nos ares?
Romântico, não é?
Mas voar em um balão é também uma experiência única, tanto
para famílias quanto para pessoas que procuram experiências
inesquecíveis! São lembranças que ficarão marcadas na sua
memória para sempre.
O passeio acontece do amanhecer até o pôr do sol, quando as
condições do ar estão propícias e estáveis. Encontramo-nos
no local da saída, onde piloto e equipe, após dar instruções
detalhadas sobre o voo, convidam você a colaborar na
preparação do balão. O recipiente de propileno ajuda a encher
o balão de ar e fazê-lo voar suavemente, como um elevador
que viaja para o céu. A saída é tão delicada que é difícil
perceber quando ele abandona o chão; gradualmente, como
uma agradável surpresa, vamos descobrindo uma vista
panorâmica única. O balão gentilmente sobe cada vez mais
alto...
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Manobrando com a brisa, seguimos a direção dos ventos. O
cenário se altera lentamente. Vistas deslumbrantes surgem
com a mudança da luz do sol e variam a cada estação. Pode-se
ver o mar Jônico e toda a planície de Síbari, Sila Greca e, em
dias claros, podemos ver as costas jônicas de um lado e uma
parte do mar Tirreno do outro. Você pode descobrir a doçura
do planalto de Silla, com seus lagos artificiais magníficos; ou
se preferir, pode admirar a dureza da Cadeia de Pollino, com
suas paisagens mais extremas; pode-se também pairar sobre
costas Jônicas e seguir ao longo do vale de Crati.
No final do voo, após aproximadamente 1 hora, chega a hora
de pousar. O balão desce onde possível, até mesmo em um
campo de trigo. Cada voo termina com um momento de
descanso e um brinde para celebrar esta magnífica aventura no
céu! O tempo média total da experiência do inicio ao fim é de
3 a 4 horas.
Venha voar conosco!

VOO EXCLUSIVO / PARA CASAL

VOO CLÁSSICO DE GRUPO

O voo exclusivo é dedicado aos casais que queiram viver um
momento único e reservado!

Este voo clássico é o padrão, com duração de aproximadamente
uma hora, acompanhado de outros passageiros.

O voo inclui:

O voo inclui :

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Boas-vindas e sessão de informação sobre o voo;
Voo de balão reservado com duração aproximada de
uma hora;
Brinde no voo;
Brunch;
Atestado de voo assinado pelo piloto do balão.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Boas-vindas e sessão de informação sobre o voo;
Voo de balão reservado com duração aproximada de uma hora;
Brinde no voo;
Brunch;
Atestado de voo assinado pelo piloto do balão.
IMPORTANTE: Passeio em colaboração com a empresa: Mongofiera
Etera (Cosenza). O passeio é de responsabilidade do parceiro.
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Valor: 750,00 EUROS/CASAL

Valor: 250,00 EUROS/PESSOA

Serviço de acompanhamento em língua
portuguesa (opcional): € 40 por pessoa

Serviço de acompanhamento em língua portuguesa
(opcional) : 2 pessoas: € 40/cada; 3 pessoas: € 30/cada;
4 pessoas: € 20/cada.

VOCÊ ESTÁ EM DÚVIDA SOBRE
QUAIS LOCAIS ESCOLHER
EM SUA VISITA?
Então conheça alguns dos passeios
obrigatórios em uma primeira visita.

TOP 5 - O QUE VISITAR NA CALÁBRIA?
Quando se fala em turismo, a Calábria nem sempre aparece em primeiro
lugar dentre as opções dos viajantes, porém mesmo assim ela conserva
tesouros maravilhosos e pouco conhecidos por quem vem de fora.
A Calábria é a 'ponta da Bota' da Itália, formada por uma região rica de
história e de tradições, mas também de localidades turísticas e de
ambientes naturais particularmente belos e característicos. Banhada pelas
esplêndidas águas do mar Jônico e do mar Tirreno, é separada da Sicília
pelo Estreito de Messina.
O clima acolhedor, as esplêndidas cores do mar, as costas rochosas
alternadas por litorais arenosos, a sua natureza selvagem e misteriosa, os
sabores intensos e genuínos da cozinha local e as testemunhas das suas
antigas origens tornam a Calábria um lugar absolutamente único.
Estão prontos para conhecer os 5 lugares maravilhosos dessa espetacular
região?

TROPÉIA
Quando se vem à Calábria, há dois lugares que é impossível não visitar e não fotografar.
Refiro-me à Tropea e à Chianalea di Scilla. São duas cenográficas cidadezinhas que são
impossíveis de não imortalizar em imagens e recordações.
A Calábria se orgulha das vistas paisagísticas únicas no mundo, e Tropea representa,
sem dúvida, a coluna que carrega as belezas naturais que o Sul nos presenteia.
Em Tropea não se fica fascinado somente pelo belo mar que a circunda, mas também
pelo seu centro histórico, rico em palácios antigos e daquele típico estilo arquitetônico
de 1700, que aprisiona entre os seus muros os viajantes, os quais ficam literalmente
extasiados ao passear entre duas típicas ruas que acabam em cada estreito beco da
cidade. A poucos passos do centro histórico se mostra um maravilhoso porto turístico
cercado de piers e barcos. Também o Santuario Beneditino, de origem alto-medieval,
aninhado sobre uma rocha com vista para o mar, representa um emblema da cidade.
Tropea é uma sucessão de ruas estreitas, becos e ângulos panorâmicos: depois uma volta
entre a Catedral, os santuários e os palácios nobres, devemos fazer um passeio ao longo
das praias de areia branca e provar o sabor da famosa 'cebola doce'.

SCILLA, A VENEZA DO SUL
E o que dizer da esplêndida Chianalea di Scilla! É um lugar lendário, às portas
de Reggio Calabria, onde ainda há espaço para o eco do mítico monstro que
atacavam o navio de Ulisses. Lendas à parte, o lado calabrês do estreito
apresenta um maravilhoso panorama, com rochas com vista para o mar, ondas
que se quebram nos rochedos e as belíssimas aldeias de Scilla e Chianalea,
considerada uma das aldeias mais bonitas da Itália. A cidadezinha é chamada
também de Veneza do Sul, pelas suas espetaculares casas construídas
diretamente nas rochas junto às águas e separadas por pequenas ruas que
lembram os canais venezianos.
É uma antiga aldeia marítima, onde o mar sempre toca as casas dos pecadores,
por isso é chamada de “Pequena Veneza”. As antigas casas são separadas umas
da outra por pequenas travessas que descem até o mar. Visitar Chianalea
significa perder-se na magia dos aromas e sabores provenientes das cozinhas
dos pitorescos restaurantes, nos quais o gosto voluptuoso da cozinha
tradicional é capaz de mudar a sorte do dia. A atividade principal é a pesca e
por isso é fácil ver os pescadores que trabalham as redes dia e noite.

COSENZA
Cosenza, chamada de Atenas da Calábria, tem uma posição privilegiada em
relação a outras capitais da Calábria. Está situada em uma moldura natural de
colinas no Vale do Crati, na confluência do rio Busento, o qual divide a parte
moderna da cidade das mais antigas, que surgem sobre as encostas dos montes
Pancrazio.
Não existe época ruim para visita-la, visto que o seu clima, tipicamente
mediterrâneo, e as suas belezas artísticas, históricas e culturais dão sempre as
boas-vindas aos turistas!
Abraçando o leste da Sila, a oeste pela serra do mar, ao norte pelo Maciço de
Pollino e ao Sul das colinas do Savuto, este vale é o lugar ideal para alcançar as
diversas metas da província, em menos de uma hora de carro pelo Mar Jônico e
Tirreno, e pelas montanhas de Sila e Pollino, a cidade dos habitantes de Bruzia,
com os seus 2.500 anos de história, é uma meta imperdível para reviver a história
de Alarico, a vida de Frederico II da Suábia (Estupor Mundi), a Catedral, o
Castelo Suevo e todo o seu centro histórico.
Não é apenas a história, a cultura e a arte que tornam esta cidade atraente, mas
também a gastronomia, as tradições, a hospitalidade e os esplêndidos cenários
que não o farão se esquecer deste lugar.

REGGIO CALÁBRIA
A cidade calabresa mais bonita, seja do ponto de vista histórico,
arquitetônico ou natural, é Reggio Calabria, conhecida em toda a Itália
pelo espetacular beira-mar, pelo seu famoso Corso Garibaldi, repleta
de lojas da moda, bar e restaurantes, e pelo maravilhoso panorama que
oferece aos turistas, uma paisagem única.
Essa bela cidade é conhecida também por abrigar os famosos bronzes
de Riace, conservados no Museu Arqueológico de Reggio Calabria. A
cidade está aninhada em uma esplêndida posição no Stretto di
Messina, com uma magnífica beira-mar cantada por poetas e
escritores. Gabriele D'Annunzio o definiu como “o mais lindo
quilômetro da Itália”. Se trata, de fato, de uma feliz união de plantas
específicas e muito bonitas, de monumentos, palácios e vilas de estilos
posteriores e art nouveau clássico, em um fundo de raro fascínio.
Além de todas essas belezas naturais e históricas, Reggio Calabria é
também o lar do melhor sorvete de toda a Itália. Que tal aproveitar sua
estadia por aqui e deliciar-se com um gelato delicioso, enquanto se
encanta com todas as belezas que esta cidade especial lhe oferece?

SANTA SEVERINA
Não são muitos que conhecem outro espetacular lugar, Santa Severina, aldeia calabresa
na província de Crotone, chamada “o navio de pedra”. Com o seu batistério, o castelo e
a catedral, representa talvez a mais importante prova bizantina na Calabria.
Santa Severina é uma antiga aldeia medieval, situada no centro da província de Crotone,
na metade da estrada entre o mar Jônio e os montes da Sila. A cidadezinha surge sobre
um penhasco ao centro de um vasto vale que a faz parecer como um grande navio de
pedra. Além de ser um lugar histórico de particular interesse, Santa Severina, que sobe
de uma projeção rochosa, é também uma das aldeias medievais mais bonitas de toda a
Itália (de acordo com o famoso programa de turismo Kilimanjaro, está entre as 3 mais
belas da Itália). Será surpreendente parar para uma visita – quem sabe acompanhada
por um café frio ou um brioche com sorvete?

CONCLUSÕES
Imaginem um lugar de incomparável beleza, onde o tempo parece ter parado e onde a
beleza do mar e dos pores do sol do verão esquentarão o desejo das férias ideais? Se esse
é o teu sonho, não resta dúvida: venha para a esplendida terra da Calábria, lugar de
cultura, história, costumes, sabores típicos e hospitalidade que farão você se sentir um
verdadeiro calabrês!

PARA FINALIZAR...
Informações sobre Condições de Vendas
e passeios adicionais para você
na bela Calábria!

SUGESTÕES DE PASSEIOS
ADICIONAIS NA CALÁBRIA

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

48

Participar de uma festa folclórica;
Visitar oficinas de artesãos locais e, quem sabe, colocar a
mão na massa com eles!
Aprender a fazer conservas de abobrinha, berinjela ou
pimenta com uma “mamma” calabresa;
Aprender a fazer conserva de molho de tomate;
Procurar cogumelos nos parques calabreses;
Curso de culinária em um agroturismo calabrese;
Degustação de produtos típicos calabreses;
Tours nas aldeias fantasmas;
Trekking nas montanhas da Calábria;
Vivenciando a Calábria de moto;
Participar da vendêmia em uma vinícola;
Viajar em uma das rotas do vinho na Calábria;
Passar um dia com uma típica família calabresa;
Participar da colheita de azeitonas;
Hospedar-se em um agroturismo familiar;

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Fazer um curso para aprender a fazer pizza;
Fazer um curso para aprender italiano em uma famosa
localidade de mar;
Tour da descoberta de suas origens: conheça a terra dos
seus ancestrais!
Que experiência você quer vivenciar?
A Calábria te surpreenderá!

NOTA: Todos os nossos roteiros e passeios incluem
sugestões de restaurantes diferenciados, que deixarão a sua
experiência de viagem ainda mais completa!

EXEMPLOS DE ITINERÁRIO

INCLUI

Um nal de semana inesquecível conhecendo
algumas das aldeias mais lindas da Calábria

1°: Destino inicial – Cosença e visita a uma vinícola.
Partida para Cosença com o trem de alta velocidade.
Chegada e transfer (opcional) para o hotel. Durante a
tarde, visita a uma vinícola para degustação dos melhores
vinhos regionais, além de passeio no local de produção.
Retorno a Cosença e em seguida tour by night do centro
histórico iluminado. Pernoite em Cosença. (pago pelo
cliente)
2° dia: Pizzo e Tropéia - As pérolas da Calábria.
Você vai descobrir um dos lugares mais charmosos da
região: a ‘Costa dos Deuses’, também conhecida por
“Pérola do Tirreno”. Estamos falando, é claro, de Tropéia.
A cidade fica em um penhasco alto de arenito com vista
para o mar, e possuiu cores semelhantes à de uma
esmeralda. Depois do almoço, vamos passear em Pizzo
Calabro. Pizzo é famosa por sua Igreja de Piedigrotta,
única no mundo, pois está localizada dentro de uma
caverna com vista para o mar. No final do passeio,
podemos saborear o famoso gelato local, conhecido como
“trufa” ou “Tartufo Nero”. Pela qualidade superior dos
gelatos, foi definida como a “cidade do gelato”. Pernoite
em Cosença. (pago pelo cliente)
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3 dias de visita guiada em língua
portuguesa;
Assistência em língua portuguesa
durante todo o tour.

3° dia: Scilla, a Veneza do Sul, e passeio opcional
de balão ou aula de culinária (ou uma das outras
experiências de turismo sugeridas na página 48)
Partida para visitar Scilla, uma importante
estância turística e balneária. Além de ser uma das
mais belas aldeias da Itália, é um lugar de mitos e
lendas. Conheceremos o Castelo de Ruffo,
fortaleza situada em um afloramento rochoso
sobre o Estreito, com igrejas e muitas obras
valiosas que caracterizam o centro histórico, e
Chianalea, antiga e encantadora vila, distrito de
pescadores com casas na praia. Vamos almoçar e
saborear o produto típico: o peixe espada.
Durante a tarde, retorno para Cosença e tempo
livre. Possibilidade de fazer um passeio especial:
de balão, experimentando a Calábria do alto!
Experiência inesquecível e que vai ficar na sua
memória para sempre! (ou se poderá fazer um
curso de culinária com produtos típicos).
Pernoite em Cosença (pago pelo cliente)
4° Calábria – Destino final
Partida de Cosença para o destino final via trem de
alta velocidade. Fim dos serviços.

NÃO INCLUI
Partidas de Roma, Nápoles ou
Sicília
Aconselhamos o uso de um carro
alugado durante o passeio. Se
você prefere fazer o tour
utilizando o serviço de uma
empresa de transporte, basta nos
solicitar o valor na hora da
reserva do tour; temos parceiros
em toda a Calábria.

Passagem de trem para Cosença;
Carro alugado ou transfers (opcional)
para os 4 dias;
Degustações;
Refeições;
Curso de culinária (opcional)
Passeio de balão (opcional)
Passagem de trem de Cosença para o
destino final.

Todos os serviços opcionais
serão pagos diretamente aos
nossos parceiros.

PREÇO
1 pessoa

€ 430,00

2 pessoas € 225,00 por pessoa
3 pessoas € 155,00 por pessoa
4 pessoas € 120,00 por pessoa
5 pessoas € 95,00 por pessoa

EXEMPLOS DE ITINERÁRIO
Sete dias inesquecíveis conhecendo
algumas das aldeias mais lindas da Calábria

1°: Destino inicial – Cosença e visita a uma
vinícola.
Partida para Cosença com o trem de alta
velocidade. Chegada e transfer (opcional) para
o hotel. Durante a tarde, visita a uma vinícola
para degustação dos melhores vinhos regionais, além de passeio no local de produção.
Retorno a Cosença e em seguida tour by night
do centro histórico iluminado. Pernoite em
Cosença. (pago pelo cliente)
2° dia: Pizzo e Tropéia - As pérolas da
Calábria.
Descubra um dos lugares mais charmosos da
região: a costa dos deuses, também conhecida
por “Pérola do Tirreno”. Estamos falando, é
claro de Tropéia. A cidade fica em um penhasco
de arenito com vista para o mar, e possuiu cores
semelhantes à de uma esmeralda. Depois do
almoço, vamos passear em Pizzo Calabro,
famosa por sua Igreja de Piedigrotta, única no
mundo, localizada dentro de uma caverna com
vista para o mar. No final do passeio, podemos
saborear o famoso gelato local, conhecido
como “trufa” ou “Tartufo Nero”. Pela
qualidade superior dos gelatos, Pizzo foi
definida como a “cidade do gelato”. Pernoite
em Cosença. (pago pelo cliente)
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INCLUI

3° dia: Le Castella e Santa Severina

5°– Reggio: Calábria e Pentedatillo

Le Castella é realmente um lugar encantador,
uma pequena aldeia calabresa na Ilha de Capo
Rizzuto, onde se pode admirar um belo castelo
aragonês que sobe para fora do mar, e pode ser
considerado um pedaço do paraíso na Calábria. Continuação da viagem para Santa Severina, onde almoçaremos em um restaurante à
base de produtos típicos. Santa Severina é
considerada um dos vilarejos mais lindos da
Itália, conhecida como o “navio de pedra”.
Fundada no século IX, Severina possui um dos
Castelos mais belos do sul da Itália, totalmente
restaurado que revela 1200 anos de história.
Pernoite em Cosença. (pago pelo cliente)

Visita ao centro de Reggio Calábria, conhecida
por ter o quilômetro mais belo da Itália e pelo
famoso Museu. Partida para Pentedattilo. É
uma das mais exclusivas e fascinantes cidades
da Calábria, chamada de 'vila fantasma' porque
agora é desabitada, evocando aos visitantes um
raro charme com suas ruas estreitas, casas
antigas, ruínas do castelo e igrejas. Retorno
para Reggio Calábria.

4° dia: Scilla, a Veneza do Sul e, opcional,
passeio de balão ou curso de culinária (ou uma
das outras experiências de turismo sugeridas na
página 48)
Manhã livre. Possibilidade de fazer um passeio
especial de um balão ou curso de culinária.
Depois do almoço, partida para Scilla, importante estância turística e balneária, uma das
mais belas aldeias da Itália, e Chianalea, antiga
e encantadora vila, distrito de pescadores e
conhecida como a “Veneza do Sul”. Chegada e
p pernoite em Reggio Calábria. (pago pelo
cliente)

6° dia: Stilo e Gerace
Esta rota combina duas das mais famosas e
mais bonitas vilas do sul da Calábria. Vamos
primeiro para Stilo, incluindo passeio de
agroturismo. Os pratos típicos da região,
incluindo queijos, carnes e javali, serão
provados no almoço em uma fazenda. Depois,
visitaremos Gerace, aldeia que surge em uma
pedra de tufo e domina toda a costa,
oferecendo vistas cênicas, especialmente para o
mar. Retorno a Reggio.

6 dias de visita guiada em língua
portuguesa;
Assistência em língua portuguesa
durante todo o tour.
Partidas de Roma, Nápoles ou
Sicília

NÃO INCLUI

Aconselhamos o uso de um
carro alugado durante o
passeio. Se você prefere fazer o
tour utilizando o serviço de
uma empresa de transporte,
basta nos solicitar o valor na
hora da reserva do tour; temos
parceiros em toda a Calábria.

Bilhete de trem para Cosenza;
Carro alugado ou transfers
(opcional) para todos os dias;
Degustações (opcional);
Refeições (opcional);
Curso de culinária (opcional);
Passeio de balão (opcional);
Bilhete de trem de Reggio Calabria
para o destino final.

Todos os serviços opcionais
serão pagos diretamente aos
nossos parceiros.

PREÇO
1 pessoa

€ 800,00

2 pessoas € 400,00 por pessoa
3 pessoas € 300,00 por pessoa

7° Calábria – Destino final

4 pessoas € 225,00 por pessoa

Partida de Reggio para o destino final de trem
de alta velocidade. Fim dos serviços.

5 pessoas € 180,00 por pessoa

CONDIÇÃO DE VENDAS
Os vouchers serão entregues após o pagamento do depósito;
Os bilhetes dos monumentos serão pagos diretamente in loco;
A organização não se responsabiliza pelo fechamento total ou parcial dos museus, monumentos e igrejas e por
quaisquer atrasos, irregularidades ou danos que possam acontecer durante o city tour por culpa de terceiros;
A descrição do tour é indicativa e pode sofrer alterações, seja por dificuldades naturais ou de gestão.

CONDIÇÕES
DE PAGAMENTO
30% de entrada e saldo final até 30 dias antes da chegada
do cliente na Itália, ou saldo final em cash na Itália.
1. Com transferência bancária para Itália;
2. Cartão de crédito, através do sistema Paypal;
3. Saldo final em cash.
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CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO
DOS CITY TOURS
Entre 30 dias: 10% de penalidade do total
Entre 29 dias e 20 dias: 30% de penalidade do total
Entre 19 dias e 10 dias: 40% de penalidade do total
Entre 09 e 07 dias: 50% de penalidade do total
Depois de 6 dias: 100% de penalidade do total

www.viajandoparacalabria.com
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