
Familiereis Actief & Strand Calabrië 

 

Dag 1 - 4 Calabrië / Noord 

Na aankomst in Lamezia Terme rijdt u richting het noorden, naar La Locanda del Parco. Deze azienda ligt aan de voet van het 

Nationaal Park Il Pollino, het grootse natuurpark van Zuid-Italië.  Dit is uw verblijfsplaats voor de eerste 3 nachten. De azienda is 

ideaal gelegen om het noorden van Calabrië te bezoeken, en een perfecte basis voor activiteiten. Het volgende is inbegrepen in 

uw reis: 

 3 nachten verblijf in familiekamer (met 2 aparte slaapkamers) op basis van halfpension. 

 Rafting-excursie op de rivier de Lao (ca. 2,5 uur). Er zijn twee soorten rafting; soft rafting voor kinderen tot 14 jaar, en 

rafting voor personen ouder dan 14 jaar (ca. 4 uur). 

 Halve dag canyoning-excursie met gids in de Gole del Raganello, een imposante kloof op 15 minuten rijden van de 

accommodatie. De excursie is inclusief gids en wetsuit. 

Tijdens uw verblijf in La Locanda del Parco kunt u ook nog andere leuke dingen doen. U kunt bijvoorbeeld een bezoek brengen 

aan de oude stadjes Morano Calabro en Altomonte, de archeologische opgravingen bij Sibari, of aan Civita en de andere 

Albanese dorpjes. 

Dag 4 - 8 Calabrië / Zuid-Oost 

Op dag 4 van uw rondreis rijdt u verder naar het zuidoosten van Calabrië, waar u 4 nachten verblijft op de familiaire Agriturismo 

Villa Vittoria. Ook hier is het verblijf weer op basis van halfpension. Het volgende is inbegrepen in uw reis: 

 4 nachten verblijf in familiekamer (met 2 aparte slaapkamers) op basis van halfpension. 

 Excursie langs de rivier de Assi, tot op 800 meter hoogte. Vertrek per jeep vanaf de agriturismo. Per jeep rijdt u tot een 

bepaald punt, daarna volgt er een trekking tot de watervallen, en het verlaten spookdorpje Pietracupa. Onderweg is er 

een proeverij van zelf geplukt fruit en bessen. Optioneel kunt u deze excursie (tegen betaling) uitbreiden met 

forelvissen en aansluitend een maaltijd met forel. 

 Rondleiding (te voet of per auto) met gids door de oude masseria; de historische boerderij. Met bezoek aan de 

plantages, de wachttoren en het museumpje met antieke werktuigen. De gids vertelt in het Engels over het ‘reilen en 

zeilen’ op de boerderij. In de avond gaat u gezellig samen koken met Mamma Vittoria. Aansluitend genieten van het 

zelfbereide diner. 

Vanaf Villa Vittoria kunnen jullie zelf ook leuke dingen ondernemen. Bijvoorbeeld: Stilo met zijn beroemde Byzantijnse kerkje, 

het Nationale Park Aspromonte met bergen tot bijna 2000 meter, het middeleeuwse stadje Gerace’, de watervallen van 

Marmarico bij Bivongi. 

Dag 8 - 15 Calabrië / Tropea 

Op dag 8 reist u richting de idyllische kust van Capo Vaticano, vlakbij het antieke stadje Tropea. U kunt hier een week genieten 

en uitrusten in de ruim opgezette Agriturismo Ninea. Op deze kindvriendelijke accommodatie kunt u heerlijk bijkomen en 

genieten van rust, zee, strand, zon en gastronomie. 

U verblijft hier 7 nachten op basis van logies (halfpension mogelijk bij te boeken). 

U kunt weer leuke uitstapjes maken. Een aantal aanraders: de pittoreske plaats Pizzo, de prachtige strandjes en baaien van Capo 

Vaticano, Reggio Calabria en zijn museum met de bronzen van Riace, het vissersdorpje Scilla, een dagtocht naar de Eolische 

eilanden.  

 


