
Met vertrouwen op reis!

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

Ontdek de teen van de Italiaanse laars:
Calabrië
In de voet van Bella Italia

Wij nemen u graag mee naar een nog niet platgelopen stuk Italië in
de voet van bella Italië: CALABRIA, zoals de Italiaan het zelf noemt. In
deze streek die voor de helft bestaat uit gebergten vol ongerepte flora
en fauna, vinden we (nog) geen hordes toeristen. Verder mag u hier
schitterende stadjes en (middeleeuwse) dorpjes, nationale parken,
meren en kustplaatsen met uitgestrekte stranden verwachten. De
keuken heeft vele invloeden en biedt smakelijke streekgerechten,
heerlijke kazen en worsten. Wij hebben tijdens deze 8-daagse
lentereis met verblijf in 4* hotel Marinella in Capo Vaticano (op basis
halfpension met water en wijn inbegrepen) een mix van natuur en
cultuur gezocht. Hierbij zijn ALLE EXCURSIES INCLUSIEF, maakt u
kennis met de vriendelijke bevolking en proeft u bijzondere
gerechten. Kortom, ontdek een nog redelijk onbekende provincie vol
authentieke plekken en nog niet zo gepolijst als andere Italiaanse
streken. Vertrek uit Limburg, eigen Zuiden/Jacobs reisbegeleiding,
vlucht vanuit Düsseldorf met Condor.

 

Dag 1

Limburg – Düsseldorf – Lamezia Terme

8 dagen vanaf
€ 1.065,- p.p.

Inclusief
Bustransfer vanuit Limburg naar en
van Düsseldorf

Vlucht Düsseldorf - Lamezia Terme
v.v. met Condor incl. taxen (o.v.v.
wijzigingen)

20 kg. ruim en 6 kg handbagage p.p.

Vervoer ter plaatse per comfortabele
touringcar (geen toilet aan boord)

7 nachten op basis van halfpension
(incl. water en wijn) in 4* hotel
Marinella bij Capo Vaticano

Hele dagexcursie met gids naar Serra
San Bruno & Pizzo inclusief LUNCH
en tartufo-ijs

Hele dagexcursie met gids naar Scilla
& Reggio Calabria
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Vanuit uw Limburgse opstapplaats per bus naar Düsseldorf voor de
vroege vlucht om 06.20 uur (onder voorbehoud) met Condor naar de
luchthaven van Lamezia Terme. U landt om 08.50 uur, daarna transfer
(ca. 75 km.) naar uw hotel in Capo Vaticano. U logeert hier 7 nachten
op basis van halfpension incl. wijn en water in het vriendelijke 4*
familiehotel Marinella (www.marinellahotel.com). Het hotel ligt in de
teen van de laars, vlakbij het strand aan de Tyrreense zee en op
wandelafstand van Capo Vaticano. Uw kamer is eenvoudig, degelijk
ingericht, voorzien van de gebruikelijke faciliteiten en met balkon.
Verder in het hotel aanwezig: lift, restaurant, bar en zwembad. Na
aankomst aan tafel voor het diner.

Dag 2

Serra San Bruno & Pizzo

Na het ontbijt gaat u met uw Duitstalige gids naar Serra San Bruno.
Onderweg is een stop aan het Angitola meer, waar zeldzame
watervogels leven. In het mooie dorp Serra San Bruno bezoekt u het
museum en diverse kerken. De lunch is inbegrepen. In de namiddag
bezoekt u Pizzo een beroemd vissersdorp met een historisch centrum
met nauwe doorkijkjes. U gaat naar de in een rots gebouwde kerk en
u ziet de burcht waar Napoleons volgeling Murat werd
doodgeschoten. Daarna: heerlijk tartufo-ijs gevuld met warme
chocolade (inclusief!). Diner.

Dag 3

Scilla & Reggio Calabria

Scilla, Calabrese vissersplaats, is hét centrum van de zwaardvisvangst.
De rit gaat verder naar Reggio Calabria, elegante stad in Liberty stijl
die tot de Italiaanse jugendstil behoort. Bezoek aan het archeologisch
museum met een rijke verzameling. U wandelt over de
fijne promenade en ziet o.a. de Romeinse thermen, de Griekse muren
en de dom. Diner.

Dag 4

 Zungri en proeverij van streekproducten

Halve dagtocht naar Zungri, een gemeente die 571 meter boven de
zeespiegel ligt. De historische kern heeft een eenvoudige architectuur
en verbeeldt het boerenleven. U bezoekt de grotten van Zungri en de
Mariakerk. Daarna wordt een familiebedrijfje bezocht en proeft u de
typische worst, kaas, groente en wijn. Na terugkeer vrije tijd. Diner.

Dag 5

Halve dagexcursie naar Zungri +
proeverij streekproducten

Hele dagexcursie met gids naar
Gerace & Locri

Halve dagexcursie met gids naar
Tropea & Capo Vaticano

Zuiden/Jacobs reisbegeleiding vanuit
Limburg gedurende de gehele reis

Duitssprekende reisleiding ter
plaatse

Exclusief
Niet genoemde maaltijden

Entreegelden (reken op ca. 5 euro
p.p. per excursiedag)

Verzekeringen

Fooien

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Reserveringskosten

Overige info
Programma onder voorbehoud van
wijzigingen
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Gerace & Locri

Gerace, “stad van de honderd kerken” is een middeleeuws oord waar
de oudste kerken van de regio te bewonderen zijn. Tevens een
belangrijk toeristisch en cultureel centrum. Op 3 kilometer ligt
een bijzonder areaal aan waardevolle archeologische oudheden, Oud
Griekse tempels, theater etc. Met prachtige herinneringen aan het
Romeins en Griekse verleden. Diner.

 

Dag 6

Vrij te besteden

Een dag die u helemaal zelf kunt invullen. Geniet van de faciliteiten in
en rondom het hotel. Diner.

Dag 7

Tropea & Capo Vaticano

Twee kostbare juweeltjes aan de Tyrreense kust van Calabrië. Tropea
ligt spectaculair op een rots aan zee. In het oude centrumpje met
nauwe steegjes en veel balkonnetjes staan mooie kerkjes en kloosters
én uitnodigende ijssalons!! We rijden verder langs de kust vol
schitterende ansichtkaartwaardige kiekjes. De beroemde vuurtoren
biedt een van de allermooiste uitzichten op de klippen en baaien van
Capo Vaticano en de Eolische eilanden. Diner.

Dag 8

Lamezia Terme – Düsseldorf – Limburg

Transfer naar de luchthaven. Terugvlucht om 10.00 uur (onder
voorbehoud). Landing in Düsseldorf om 12.45 uur met aansluitend
transfer naar Limburg.

Hotelinformatie

Marinella ****

Het hotel ligt in de teen van de laars, vlakbij het strand aan de
Tyrreense zee en op wandelafstand van Capo Vaticano. Uw kamer is
eenvoudig, degelijk ingericht, voorzien van de gebruikelijke
faciliteiten en met balkon. Verder in het hotel aanwezig: restaurant,
bar en zwembad.

Minimum aantal deelnemers: 20

U reist gegarandeerd met
Zuiden/Jacobs reisbegeleiding. De
deelnemers kunnen van
Zuiden/Jacobs Reizen zijn óf een
combinatie van Zuiden/Jacobs
reizigers én deelnemers van onze
Duitse agent.
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Hotel verzorging: Halfpension inclusief water en wijn
Eenpersoonskamertoeslag: € 110,-

Hotel website: http://marinellahotel.com/
Hotel adres: Via Grotticelle, 89866 Capo Vaticano, Ricadi, Italië
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