
 

 

CALABRIEN – FANTASTISKE SYD ITALIEN 

 

Rejs med til Calabrien. Regionen er den sydligste del af det italienske 
fastland, og ikke langt fra øen Sicilien (som vi selvfølgelig skal 

besøge). Her bor godt to millioner på ca. 15.000 km2. Hovedbyen i 
regionen hedder Catanzaro. 

I mange år har vi danskere elsket Italien, når det kommer til ferie – og 
af gode grunde! Få lande i verden tilbyder nemlig så bred en vifte af 

rejseoplevelser, som det støvleformede land mod syd. 

Her kan man kombinere mindeværdige ferieoplevelser med hyggelige 
omgivelser, mange solskinstimer, kulturelle attraktioner, spændende 

historie og storslået natur. 

50 kilometer syd for byen Pizzo ligger Capo Vaticano. En fantastisk 
kyststrækning, der er kendt for sine lange strande og krystalklare vand.  

Her ligger vores 4**** hotel – Scoglio della Galea. 
 

Hovedbyen Tropea (som ligger ca. 20 km. fra hotellet), er uden 
sammenligning juvelen blandt kystens byer. Her finder I et stort udvalg 

af restauranter, caféer og butikker. Byen blev grundlagt for mere ca. 
2.000 år siden, og den ældste del er i dag vokset sammen med en 70 
meter høj klippe i havet. Domkirken og katedralen er blot et par af de 

seværdigheder, I bør opleve.  
 

Offentlig transport er ikke helt som herhjemme. Busser og taxaer 
eksisterer næsten ikke. I stedet kører der små tuk-tuk’er, som mange 
måske kender fra en rejse i Østen. De fungerer som en taxa, men aftal 

altid prisen på forhånd. 
 

Gennemsnits temperaturen i Syditalien september / oktober måned er 
ca. 25 grader, og havet er ca. 24 grader. 



 

 

 

Vi skal bo på et skønt 4* Hotel Scoglio della Galea 

Fantastisk udsigt og masser af faciliteter 
 

Hotel Scoglio della Galea byder på masser af muligheder! Her kan du 
nyde livet og udsigten over Middelhavet og Capo Vaticano-bugten – 

eller du kan hygge dig med nogle af de mange aktiviteter, som hotellet 
tilbyder. 

Hotellet består af en hovedbygning og flere små bygninger, som ligger 
fordelt i en flot have. Vi har aldrig langt til stranden, men hotellet har 

også sit eget lille tog, der kan tage dig med dertil. Der er også et 
wellness-center med både sauna, tyrkisk bad og mulighed for 

massage. Vil du hellere slappe af ved poolen, hvor der selvfølgelig er 
gratis solstole, kan du vælge mellem en pool med et børneområde eller 

et mere afslappende pool område med hydromassage. 
 
 

Her er gode dobbeltværelser med balkon/terrasse med plads til maks. 3 
personer. 

Alle værelser er indrettet med TV, telefon, aircondition, minibar (fyldes 
på forespørgsel), hårtørrer og safeboks. 

 
 Der er to solstole og en parasol til rådighed på stranden pr. værelse. 

 

 

Opholdet er med All. incl, og alle måltider serveres fra en meget lækker 
og varieret buffet i hotellets egen restaurant. 

 

Måltider 
Morgenmad: kl. 7.30-10.00 

Frokost: kl. 12.30-14.30 
Aftensmad: kl. 19.30-21.30 

 
Dikkevarer 

Kl. 10.00-22.00 - Vand, sodavand, kaffe, te, saftevand, juice, lokal vin, lokal 
spiritus og lokal øl. 

 
Mellemmåltider 

Kl. 16.00-18.00 - Snacks 
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REJSEINFORMATIONER 
 
Afrejse:                     Fra Billund mandag morgen den 28. september 2020 
 
Fælles buskørsel:      Tur/ retur Billund (inkl. i prisen) 

 
Rejseselskab:            Bravo Tours - Vi flyver med Great Dane Airlines  
 
Flyvetid:                    3 timer og 15 min.  
  
Kørsel til/ fra hotel:    Ca. 45 min i bus. (Transfer inkl.)              
 
Hjemrejse:                 Mandag formiddag den 5. oktober 2020. Vi lander i Billund                    
                 Ca. 13.45 
 

 

Pris pr. person kr. 5.900, - 
 

Tilkøb enkeltværelse kr. 1.100,- (vi har kun 3 stk.) 
Betales sammen med restbeløb! 

 

Tilkøb flymad – kr. 199,- / betales ved tilmelding! 
 

Depositum kr. 1.800,- pr. person, som betales ved tilmelding. 
 

 
 Husk hvis I ønsker afbestillingsforsikring på kr. 249,- skal dette beløb betales 

sammen med depositum. Tjek jeres forsikring, da mange er dækket der.  
 

Billetterne sælges fra morgenstunden.    
 

Kontant, kreditkort eller Mobilepay. 
 

Fredag den 24. januar 2020 kl. 07.30 I PARKHALLEN 
 

Kun 2 billetter pr. dobbeltværelse. Dvs. 1 billet pr. IFA- medlem + evt. 
ledsager……..eller 2 billetter pr. IFA-ægtepar. 

 
Jeg gør opmærksom på, at der kan være rift om billetterne.  

 Først til mølle princippet 
 

Husk vigtigheden af at være forsikret på rejser til udlandet. 
Passet skal være gyldigt minimum 6. måneder efter forventet hjemkomst. 

 

 



 

 

 

FORSLAG TIL UDFLUGTER 
 

Der er masser at opleve, når vi holder ferie i Calabrien. Besøg Tropea, der byder på 
hyggelige gader, det autentiske Italien og shopping. Sejl med ud til øerne i 
området og nyd en dag på havet eller tag med på en dagstur til Sicilien, der byder 
på masser af natur, kultur og historie. 
 
Da destinationen til Syd Italien er helt ny, er dette kun et forslag og Bravo Tours 
forventer at kunne tilbyde flere oplevelser! 
 
 
Calabriens ferieperle er uden sammenligning byen Tropea. Her finder I den perfekte 
kombination af hyggelige gader og italienske specialiteter. Vi besøger et fantastisk 
udsigtspunkt med en storslået udsigt over Capo Vaticano og smager nogle af 
områdets delikatesser. 
Vejledende pris: 
Voksne kr. 195 pr. person 
 

 

 

Glæd jer til en dag på havet, hvor vi sejler ud til de kendte Æoliske øer. Vi tager 
bl.a. en tur forbi to af de aktive vulkanøer i øgruppen, der byder på flotte 
omgivelser. 
Vejledende pris:  
Voksne kr. 395 pr. person 
Ekskl. frokost.  
Ekskl. Unesco gebyr på 2,5 euro pr. person som betales på udflugtsdagen. 
 

 

 

Taormina/Sicilien 
Tag med på dagstur til Sicilien, der både byder på smuk natur, kultur og historie.  
Vi begiver os afsted langs Costa Viola, krydser Messinastrædet og når vores mål 
Taormina. En middelalderby, der fortryller med smukke udsigter, hyggelige caféer, 
små butikker og en helt særlig atmosfære. Her kan vi også nyde synet af det 
berømte teater med den velkendte vulkan Etna i baggrunden. 
Vejledende pris: 
Voksne kr. 395 pr. person 
Ekskl. frokost. 
 

Vi snakker meget mere om udflugter på infomødet i august. 


