
Met vertrouwen op reis!

De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Geniet van het Italiaanse leven in Calabrië
Met excursies en heerlijk vertoeven vanuit
fotogeniek Tropea

In de streek Calabrië geniet u tussen de Tyrreense en Ionische Zee van
ruige natuur en schilderachtige dorpen. Hier vindt u nog nauwelijks
massatoerisme en geniet u van het authentieke Italië. Neem een duik
in de azuurblauwe zee, bezoek op rotsen gebouwde kleurrijke dorpjes
en geniet in de zon van huisgemaakte gelato. De kust tussen Pizzo en
Nicotera is zo paradijselijk mooi, dat het de ‘kust der Goden’ genoemd
wordt. Een comfortabele touringcar rijdt u van dorp naar dorp, door
alle nationale natuurparken van Calabrië. Slenter door het vissersdorp
Scilla, bezoek ‘de stad van honderd kerken’ Gerace en bewonder
Griekse en Romeinse ruïnes.

U verblijft tijdens deze reis op basis van halfpension in het Tropis
Hotel. Dit 4-sterrenhotel is van alle gemakken voorzien. De kok
serveert u elke avond heerlijke gerechten uit de Calabrische keuken.
Wij zorgen voor comfortabel transport van Limburg naar Calabrië en
op locatie wordt u rondgereden in een touringcar. Alle excursies en
begeleiding van onze ervaren reisleiding zit bij de prijs inbegrepen.

Dag 1 - reis naar Lamezia Terme

Onze luxe touringcar neemt u vanaf een van onze opstapplaatsen in
Limburg mee naar de luchthaven van Düsseldorf. Onderweg ontmoet
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u uw medereizigers en reisbegeleiding. U vliegt naar de luchthaven
van Lamezia Terme, ten westen van Catanzaro. Hier wacht een bus u
op om u in zuidelijke richting naar Tropea te brengen. Hier maakt u
het zich comfortabel in het Tropis Hotel. Dit 4-sterrenhotel ligt op
slechts 800 meter lopen van het stadscentrum. Pak uw koffers uit,
ontdek de faciliteiten van het hotel en geniet van een drankje voordat
u in uw comfortabele bed gaat liggen.

Dag 2 - bezoek Tropea & Capo Vaticano

Na het ontbijt bezoekt u met de comfortabele touringcar twee parels
aan de Tyrreense kust van Calabrië. U bezoekt eerst de nabijgelegen
Romeinse stad Tropea, die fotogeniek op een rots aan zee ligt. De
Santa Maria dell’Isola, een sprookjesachtige kathedraal op een rots
omgeven door wit zandstrand, is hét icoon van de stad. U wandelt
door de nauwe steegjes van de stad langs kerken en kloosters. Het is
vaak warm en zonnig in de stad, maar de Italiaanse ijssalons bieden
verkoeling. In de bus reist u langs de kust naar de vuurtoren van Capo
Vaticano. Hier geniet u van fantastisch uitzicht op kliffen boven baaien
met azuurblauw water en witte stranden. Bij goed weer kunt u de
Eolische eilanden in de zee zien liggen. Aan het eind van de middag
brengt de chauffeur u weer naar het hotel.

Dag 3 - wandel door Scilla & Reggio Calabria

Vandaag reist u verder langs de kust naar het zuiden. U bezoekt de
Calabrese vissersplaats Scilla. De huizen van de plaats zijn tegen een
rots aan gebouwd, waar bovenop de Castello di Ruffo het dorpsbeeld
domineert. De plaats staat bekend vanwege de traditionele
zwaardvisvangst. Wandel door de smalle straten langs gelateria’s en
over het fijne grindstrand. De volgende stop van vandaag is Reggio
Calabria. Deze elegante stad aan de kust is gebouwd in Liberty stijl,
behorende bij de Italiaanse jugendstil. U ziet deze stijl duidelijk terug
in het Palazzo Corrado Alvaro, het Aragonese kasteel en het Teatro
Cilea. U bezoekt de grote verzameling kunstschatten in het
archeologisch museum. Een lokale gids begeleidt u vervolgens langs
Romeinse thermen, Griekse muren en de indrukwekkende dom
wandelt. De bus brengt u aan het eind van de middag naar het hotel,
waar  u van een diner geniet.

Dag 4 - geniet van een vrije dag

Deze vierde dag mag u helemaal uw eigen plan trekken. Geniet van
de faciliteiten van het hotel, wandel langs de kust of vraag de
reisleiding om tips. Een aanrader is de boottocht langs de Calabrische
kust. Vanaf het azuurblauwe water heeft u uitzicht op de kliffen en
stranden van Tropea (€26,00 per persoon). ‘s Avonds geniet u
wederom van een door chefkok Lodewijk Bruni bereide maaltijd. Hij
serveert klassieke Italiaanse voorgerechten met een moderne twist. 

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar naar de
luchthaven van Düsseldorf en v.v.

Vlucht van Düsseldorf naar Lamezia
Terme en v.v. (incl.
luchthavenbelastingen)

6 kg handbagage en 20 kg
ruimbagage

Vervoer ter plaatse per comfortabele
touringcar

Audiosysteem (oortjes)

Verblijf in 4-sterrenhotel Tropis op
basis van halfpension

Tijdens het diner een halve liter water
en een kleine karaf wijn

Een dagexcursie onder leiding van
een lokale gids naar Serra San Bruno
& Pizzo incl. lunch en tartufo-ijs

Een dagexcursie onder leiding van
een lokale gids naar Scilla & Reggio
Calabria

Een dagexcursie onder leiding van
een lokale gids naar Gerace

Een halve dagexcursie onder leiding
van een lokale gids naar Tropea &
Capo Vaticano

Een mini-reisgids per kamer

Toeristenbelasting

Spauwen Travel reisbegeleiding
gedurende de gehele reis

Exclusief
Niet genoemde maaltijden

Niet genoemde entrees

Eventuele (reis)verzekeringen

Eventuele fooien

Optionele excursies

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Reserveringskosten € 29,50 per
boeking
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Dag 5 - bezoek ‘de stad van honderd kerken’
Gerace

Vandaag geniet u van een uitje met een goddelijk tintje. U bezoekt
het middeleeuwse stadje Gerace, die bekend staat om de vele kerken.
Ooit stonden er 128 kerken in de stad. Een aantal kerken zijn de
oudsten van de regio. Drie kilometer verderop bezoekt u
archeologische opgravingen. Hier zijn onder meer een Griekse
tempel, een Grieks theater en overblijfselen van een ommuurde wal
uit de Romeinse tijd gevonden. De lokale gids vertelt u de verhalen
achter deze gebouwen. Aan het eind van de middag bent u terug bij
het hotel, waar u van een duik in het zwembad en het diner kunt
genieten.

Dag 6 - kies uw eigen dagindeling

Deze zesde dag is wederom een vrije dag. U kunt van de faciliteiten
van het hotel genieten of zelfstandig op pad gaan. Uw reisbegeleiding
en de medewerkers van het hotel geven u graag lokale tips. Ga
bijvoorbeeld op zoek naar de lekkerste gelato, maak een wandeling
langs de kust of neem een taxi naar een gezellig dorpscentrum. ‘s
Avonds dineert u in het hotel.

Dag 7 - slenter door de dorpen Serra San Bruno en
Pizzo

Na het ontbijt begeleidt uw gids u naar Serra San Bruno ten westen
van Tropea. In het door beboste heuvels omgeven dorp bezoekt u het
museum en de barokkerk. De gids leidt u langs de mooiste plekjes in
het historische centrum. Hier zijn de straten niet extra mooi gemaakt
voor toeristen, maar nog echt authentiek. U geniet van een lunch in
een lokaal restaurant, waarna u in de bus naar Pizzo stapt. Ook in dit
beroemde vissersdorp bezoekt u het historische centrum. Het dorp
ligt strak aan de Italiaanse westkust, zodat u aan het uiteinde van de
smalle straten vaak de zee ziet schitteren. Proef de ijsspecialiteit
Tartufo op de Piazza della Repubblica. Het tartufo-ijs gevuld met
warme chocolade werd hier bedacht. U bezoekt de in een rots
gebouwde kerk en de burcht waar Napoleons volgeling Murat
vermoord werd. De chauffeur rijdt u langs de kust naar het zuidelijker
gelegen hotel. 

Dag 8 - reis terug naar Limburg

Vandaag stapt u na het ontbijt in de bus naar de luchthaven. U vliegt
naar Düsseldorf, waar onze chauffeur met de touringcar op u wacht.
Hij brengt u terug naar een van de Limburgse opstapplaatsen. Met
mooie herinneringen slaapt u die avond weer in uw eigen bed.

Verplichte SGR bijdrage € 5,00 per
persoon

Overige info
Maximum aantal deelnemers: 25
personen

Vluchtdetails en het programma zijn
onder voorbehoud van wijzigingen

Bij vliegreizen en (rivier)cruises
hanteren wij afwijkende
annuleringsvoorwaarden
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Het dagprogramma en onze vluchten zijn onder voorbehoud en
kunnen wijzigen door (weers)omstandigheden op de plek van
bestemming en/of wijzigingen van de luchtvaartmaatschappij.

Hotelinformatie

4-sterrenhotel Tropis

Op zo’n 800 meter van het historische centrum van Tropea vindt u
het 4-sterrenhotel Tropis. Dit comfortabele hotel is uitgerust met een
zwembad, restaurant, fitness- en wellnesscentrum. De kamers zijn
elegant ingericht en voorzien van airconditioning, minibar, kluisje en
een eigen badkamer met een douche en haardroger.

 

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 170,-

Hotel website: https://tropis.it/
Hotel adres: Tropis Hotel, Via Nuova, Tropea, Vibo Valentia, Italië
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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