KALÁBRIE

Letecké zájezdy
na 7 nocí

KALÁBRIE



OKOUZLUJÍCÍ A NÁDHERNÉ PLÁŽE S KRÁSNÝM OKOLÍM
PŮVABNÁ LETOVISKA PLNÁ HISTORIE A KRÁSNÝCH STAVEB

Kalábrie, kraj na jihu Itálie, často přezdívaný
jako "evropský Karibik"!
Kalábrie se může pochlubit zejména svými
nádhernými písečnými plážemi a křišťálově
čistým mořem. Převážně hornatý povrch
s krásnou panenskou přírodou pak nabízí
nespočet nádherných přírodních scenérií.
Obdivovat můžete například národní parky,
stále činnou sopku Stromboli nebo navštívit
historická sídla jako oblíbené město Tropea.
Kalábrie je mimo jiné také ideálním místem
pro milovníky potápění.
Kalábrie se dělí na 5 provincií s rozlohou přes
15 tisíc km2 a s téměř 2 milióny obyvatel.
Poloostrov je na západním pobřeží omýván
Tyrhénským mořem a na východě zase mořem
Jónským. Hlavním městem je od roku 1970
Catanzaro. Jedná se o převážně hornatou
krajinu, kde hory a horské masivy tvoří 42 %
rozlohy, 49 % vrchoviny a kopce a pouhých 9 %
roviny a nížiny. Díky nálezům v jeskyních Praia
a Mare, můžeme říct, že první stopy lidské
přítomnosti v Kalábrii sahají až do paleolitu.
Tedy někdy před 12 000 lety. Tyto důležité
archeologické nálezy si můžete prohlédnout
v Národním muzeu Magna Grecia v Reggio
Calabria. Mezi 8. a 9. stoletím v Kalábrii
vzkvétala města jako Rhegion, Krotonu, Locri
Epizephyrii. Jedná se o Řecké období tohoto
kraje. Následně ve 3. století před naším
letopočtem území Kalábrie ovládli Římané.
Následkem pádu Západořímské říše bylo území
zpustošeno válkou mezi Ostrogóty
a Byzantinki. Kalábrie patří mezi chudší oblasti,
přestože se zde v posledních letech turistický
ruch rychle rozvíjí. Právě díky tomu si však
dokázala zachovat svůj tradiční ráz, téměř
nedotčenou přírodu a nádherné klidné
romantické pláže s průzračným mořem.
V Kalábrii mimo jiné najdeme i spoustu
památek, klášterů, přírodních úkazů
a archeologických nalezišť. Dále zde můžete
navštívit tři národní parky – Sila, Pollino
a Aspromonte. Nejvíce pěstěnými produkty
jsou olivy, víno, rajčata a ostré papričky
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Odletové místo
Praha

(peperoncino). Gastronomie jižní Itálie
je vyhlášena po celém světě! V Kalábrii
se nacházejí jedny z nejkrásnějších pláží. Nelze
vyjmenovat všechny, ale za zmínku určitě stojí
pláž Baia di Riaci, Pizzuta a Belveder Nord.
Kompletní nabídka ubytování a aktuální
ceny na www.viamare.cz a www.vtt.cz

Rezervujte telefonicky 222 206 206 nebo online na www.viamare.cz | www.vtt.cz

DOPORUČUJEME


nejzápadnější mys Kalábrie Capo
Vaticano v jehož oblasti najdete
nespočet malých pláží ukrytých mezi
skalnatými útesy



nejnavštěvovanější městečko Kalábrie
je Tropea, které nadchne svými
typickými domy tesanými přímo do skal
na mořem nebo nespočtem
historických budov a památek



liparské ostrovy, kde je k vidění
doutnající sopka Vulcano nebo
nejaktivnější sopka Stromboli. Najdete
zde i spoustu bahenních jezírek
s blahodárnými účinky a sopečné pláže
s černým pískem

Další zajímavosti Vám na místě
doporučí zástupce partnerské CK.

KALÁBRIE
CAPO VATICANO
Capo Vaticano je letovisko s městy Faro Capo
Vaticano, Santa Maria a Ricardi, které nabízí
úchvatné scenérie a výhledy. V okolí Capo
Vaticano najdete hned několik pláží, které se
řadí mezi nejkrásnější na světě. Nejhezčí pláží
je nejspíš Grotticelle – skoro kilometr dlouhá
pláž s bílým jemným pískem. Další krásné pláže
najdete v okolí Tempio di Nettuno. Z mnoha
míst letoviska je krásný výhled na Liparské
ostrovy. Oblast Capo Vaticano je ideálním
místem pro pasivní i aktivní odpočinek, koupání,
potápění, šnorchlování a jiné vodní aktivity.

TROPEA
Jedním z nejkrásnějších měst Kalábrie je právě
Tropea. Město, které bylo osidlováno už od roku
1000 př. n. l. v době Římanů. V historickém
centru města stále nejdeme několik památek,
které stojí za návštěvu, například Duomo
(románská katedrála z 11. století), Chiesa del
Jesu (Jezuitský kostel), nebo Chiesa di Santa
Maria dell´Isola (kostel Svaté Marie), který
najdete na skalnatém útesu u moře. Ve městě
nechybí na výběr z mnoha restaurací, barů,
kaváren a nočních podniků. Tropea dále nabízí
skoro 4 kilometry bílých písečných pláží
s průzračně čistou vodou. Asi nejznámější pláží

V letovisku není nouze ani o nabídku restaurací,
kaváren a obchůdků s různým sortimentem.
Transfer:
Transfer z letiště Lamezia Terme (cca 75 km) trvá
přibližně 1 hodinu a 30 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Villaggio Baia D´Ercole (hotel se snídaní,
polopenzí nebo plnou penzí)
... str. 348

je Pizzuta odkud je krásný výhled na město.
Najdete zde ale i uzavřené jeskyně a úzké
zátoky.
Transfer:
Transfer z letiště Lamezia Terme (cca 65 km) trvá
přibližně 1 hodinu a 15 minut.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Orizzonte Blu (hotel se snídaní,
polopenzí nebo plnou penzí)
Cooee Michelizia Tropea Resort
(hotel se snídaní nebo polopenzí)

... str. 349
... str. 349

Poznávejte na dovolené.
Ceny pronájmů aut naleznete
na webu.
VÝLETY
Výlety a tipy naleznete na webu.
Nabídku výletů zjistíte po příjezdu
u naší partnerské CK.

Rezervujte telefonicky 222 206 206 nebo online na www.viamare.cz | www.vtt.cz
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KALÁBRIE  CAPO VATICANO

Villaggio Baia D´Ercole
Hotel  Snídaně / Polopenze / Plná penze

POLOHA
Villaggio Baia d´Ercole se nachází v srdci letoviska
Capo Vaticano cca 15 km od města Tropea. Hotel leží přímo
na pláži a disponuje krásným výhledem na moře,
Liparské ostrovy a Stromboli. Je obklopen zahradou
s palmami a středomořskou vegetací.
UBYTOVÁNÍ
Pokoje jsou vybaveny koupelnou s WC, klimatizací, TV,
fénem, trezorem, lednicí balkónem či terasou.
Odlety
Praha
Počet nocí: 7

Ceny naleznete na webu
a mohou se měnit
v závislosti na ceně
letecké dopravy.

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Recepce 24 hodin, 2 restaurace (1 restaurace a la carte),
2 bazény, bar u bazénu s terasou, dětský bazén, solárium,
zahrada, minimarket, dětské hřiště, TV místnost, sportovní
vybavení, dětský klub. Wi-Fi připojení je ve veřejných
prostorách zdarma.
STRAVOVÁNÍ
Snídaně, obědy i večeře jsou formou bufetu.
PLÁŽ
Součástí hotelového komplexu je i soukromá
písčito-oblázková pláž. K dispozici jsou plážová křesla
a slunečníky (1 slunečník a 2 plážová křesla na pokoj).
Plážové ručníky jsou za poplatek.
SHRNUTÍ
Plně vybavený hotel s krásnou soukromou pláží.
VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo u hotelu
Tropea: cca 15 km
Letiště: cca 75 km
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Rezervujte telefonicky 222 206 206 nebo online na www.viamare.cz | www.vtt.cz

 Přímo u pláže
 Oblíbené
 Pěkný výhled na moře
 I pro náročné

KALÁBRIE  TROPEA

Orizzonte Blu

Cooee Michelizia Tropea Resort

Hotel  Snídaně / Polopenze / Plná penze

Hotel  Snídaně / Polopenze

POLOHA
Hotel se nachází přibližně
3 kilometry od historického centra
města Tropea. Díky své poloze
vysoko nad pobřežím nabízí
nádherné výhledy na město nebo
na moře. V blízkosti hotelu najdete
několik restaurací, nemocnici
a vlakové nádraží.

 Pěkný výhled na moře
 I pro náročné
 Oblíbené

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky jsou vybaveny koupelnou
s WC, TV, telefonem, klimatizací,
fénem, trezorem (za poplatek)
a Wi-Fi připojením.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu najdete recepci, restauraci,
bar, TV místnost, bazén s lehátky
a slunečníky, dětský bazén, vířivku,
dětské hřiště, saunu. Dále je zde
zahrada a parkoviště.
STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu. Polopenze
nebo plná penze za příplatek.
PLÁŽ
Na písečnou soukromou pláž je
z hotelu zajištěna doprava zdarma.
Na pláži můžete využít zdarma
plážová křesla a slunečník (2 křesla
a 1 slunečník na pokoj).

Odlety
Praha
Počet nocí: 7

Ceny naleznete na webu
a mohou se měnit
v závislosti na ceně
letecké dopravy.

SHRNUTÍ
Cenově dostupný hotel s pestrou
nabídkou kvalitních služeb.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 2 km
Tropea: cca 3 km
Letiště: cca 65 km

Rezervujte telefonicky 222 206 206 nebo online na www.viamare.cz | www.vtt.cz

POLOHA
Hotel se nachází nedaleko centra
letoviska a historického města
Tropea (cca 900 m) v klidnější části.
Ke všem krásným plážím
je to od hotelu cca 1,5 km. V centru
města pak najdete nespočet
restaurací, kaváren, barů
a obchůdků s různým sortimentem.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky jsou vybaveny manželskou
postelí, klimatizací, TV, Wi-Fi,
koupelnou s WC, fénem
a balkónem či zahradní teráskou.
K dispozici jsou i podkrovní pokoje
pro 2-3 osoby.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu najdete recepci, restauraci,
bar, parkoviště, internetový koutek,
venkovní bazén s lehátky
a slunečníky.
STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou formou
bufetu. Polopenze je za příplatek.
PLÁŽ
Na nejbližší pláž je to cca 1,5 km.
Jedná se písečnou pláž, kde najdete
lehátka a slunečníky (za poplatek).

 Klidné prostředí
 Pěkný výhled na moře
 I pro náročné

Odlety
Praha
Počet nocí: 7

Ceny naleznete na webu
a mohou se měnit
v závislosti na ceně
letecké dopravy.

SHRNUTÍ
Krásný hotel s krásným výhledem
na moře.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 1,5 km
Tropea: cca 900 m
Letiště: cca 60 km
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