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A Calábria é uma terra fascinante,
cheia de encantos que merece
atenção especial. Com o turismo
ainda pouco desenvolvido na
região, ainda faltavam
informações para aqueles que
queriam passar as férias por lá...
pois em: faltava!
O ebook foi criado
especialmente para os viajantes
que querem se aventurar pela
Calábria e experimentar o que
há de melhor na região!
O livro foi escrito de forma
simples, objetiva e clara, com o
intuito de passar o máximo de
informações úteis em pouco
tempo..
Um guia inédito e um dos mais
completos para sua viagem ser
tranquila, cômoda e inesquecível!
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POR QUE CONHECER A CALÁBRIA?
Calábria, terra do meu coração.
Calábria, uma terra selvagem, onde o mar, o sol e as montanhas são os “patrões”, misturando
cores e tradições em um mix mais que extraordinário.
Não é uma coincidência que a etimologia do nome Calábria, que vem do grego, significa "faço
o bem" e terra fértil; ainda hoje, toda a área costeira é rica de vastos olivais, plantios de laranja e
de produtos típicos tais como: a bergamota e o cedro; além disso, são numerosos e de valor
inestimável os traços que as civilizações grega e romana deixaram no território; mas
infelizmente o povo Calabrês não é plenamente consciente de sua maravilhosa história.
A Calábria, portanto, oferece uma grande variedade de paisagens; é possível admirar o mar
límpido (o Mar Tirreno a oeste e o Mar Jônico a leste) que circunda praticamente toda a região
das montanhas do Pollino, o planalto e os maravilhosos lagos de Sila.
Essa região foi influenciada por vários povos que ao longo dos séculos a dominaram: gregos,
romanos, normandos, aragoneses, assim como foi notável a influência do Reino das Duas
Sicílias, até a unificação da Itália. Portanto, viajar pela Calábria será conhecer e testemunhar as
influências que esses povos deixaram na região!
Entre as atrações principais podemos citar o Castelo Aragonês em Reggio Calabria, o castelo
normando-Suábio em Cosença, o Castelo de Anjou Aragonês em Pizzo Calabro, a Católica
(Igreja) no burgo de Stilo com a sua importante arquitetura bizantina. Entre os sítios
arqueológicos não podemos deixar de lembrar o Templo de Hera Lacinia em Crotone, a antiga
cidade de Síbari uma das mais prósperas cidades da Magna Grécia, assim como Locri, Medma
e outros sítios arqueológicos menores espalhados pela Calábria.
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Forte é também a presença de edifícios religiosos, especialmente as igrejas que estão
localizadas nas principais cidades e nos burgos medievais; entre os lugares de cultos mais
importantes recomendo uma visita a Católica de Stilo, considerada um dos exemplos de
arquitetura bizantina mais importantes do sul da Itália, a Abadia Florense em San Giovanni in
Fiore, o Duomo de Cosença, o Santuário de São Francisco, em Paola, o Santuário de Santa
Maria delle Armi, perto de Cerchiara Calabria e o monumento nacional da Igreja de São
Bernado de Siena, em Amantea, isso somente para mencionar alguns dos complexos religiosos
mais importantes.
Não posso deixar de recordar a primeira colônia grega na Calábria, a cidade de Reggio
Calabria, que hoje é considerada uma das mais bela da região, seja do ponto de vista histórico e
arquitetônico quanto natural: Reggio Calabria, é conhecida em toda a Itália pela sua orla
espetacular, pelo Corso Garibaldi, repleta de lojas, bares e restaurantes e principalmente pelo
seu museu, que hospeda os famosos bronzes de Riace, duas estátuas de bronze de origem grega,
em ótimo estado de conservação, elas são consideradas obras-primas da escultura grega arcaica,
uma das poucas esculturas daquele período da história que ainda existem hoje no mundo
(praticamente intactas), justamente por isso são tão importantes!
Outra dica é a visita de outra importante cidade, Cosença, entre as suas belezas a serem vistas, o
Duomo, reconhecido pelo UNESCO, o Castelo Suábio, importante fortaleza milenar que
hospedou o rei Frederico II, o Palácio Arnone, sede da Galeria Nacional e que abriga o ícone
de Nossa Senhora de Pilerio (Padroeira da cidade), a Stauroteca, uma relíquia que contém um
pedacinho da cruz de Cristo, que foi doada para a cidade por Frederico II.
Entre as belezas dessa região, não posso deixar de citar algumas aldeias, que embora sejam
poucas conhecidas, escondem grandes tesouros que valem a pena ser explorados: Altomonte,
Morano Calabro, Gerace, Bova e Scilla, Tropea (super famosa), Stilo (famosa pela Católica),
Santa Severina (amo e amo!), Amantea e Scalea, essas aldeias valem a pena serem descobertas
não somente por seus belos centros históricos, super valorizados e conservados, mas também
para conhecer as suas tradições culturais e gastronômicas!
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A Calábria possui alguns parques nacionais que foram muitos valorizados nos últimos anos,
como o Parque Nacional de Sila, o Polino e o Aspromonte, esses parques são destinos ideais
para o turismo de montanha, entre as varias atividades que aconselho estão trekking nas varias
trilhas o rafiting.
Além disso, poucos sabem, mas o Parque de Sila possui também uma pista de esqui que durante
o inverno se transforma em um maravilhoso destino para o turismo “branco”! Você vai perder?
A Calábria atualmente é um dos destinos preferidos dos italianos para o turismo “sol e mar”.
Destinos como Tropéia (a pérola do Sul), Pizzo, Isola Capo Rizzuto, Le Castella, Diamante,
Scalea, Capo Vaticano se transformam a cada ano, de Junho a Setembro, no destino favorito de
milhares e milhares de italianos e europeus. As belezas das costas calabresas são famosas em
toda Europa, por isso se você estiver vindo nesse período não deixe de conhecer as metas que
citei!
Os vários povos que viveram na Calábria deixaram, não somente riquezas culturais, mas
também tantas tradições culinárias, a autenticidade e o sabor inconfundível dos seus produtos
são reconhecidos no mundo!
A cozinha calabresa oferece uma grande variedade de produtos locais, tais como o famoso
'Nduja, de Spilsby, a cebola vermelha, de Tropea, o Pecorino, de Poro, o azeite extra virgem, o
vinho, o licor de ervas e as frutas cítricas da Calábria, assim como tantas especiarias, incluindo
a famosa pimenta calabresa, os saborosos tomates secos, enfim, o resultado de antigas tradições,
transmitidas de pai para filho, combinados com as ótimas condições meteorológicas e uma
geografia invejável fazem dessa região uma das que possuem uma das melhores
enogastronomias da Itália, por isso uma viagem na Calábria é também uma viagem em busca de
sabores que ficarão para sempre na sua mente e no seu palato!
Uma região, portanto, muito versátil que oferece tantas atrações, desde paisagísticas, culturais,
enogastronômicas e por isso, sem dúvida, uma região que vale a pena ser conhecida e
reconhecida!

7

Calábria, terra de suor, de sacrifício e amor autêntico, terra de dominações, terra de
tantas lutas! Calábria, terra com um coração grande e que saberá te surpreender com o perfume
do mar, com a luz do seu sol, com a magia das suas cores, com as suas maravilhas naturais,
com a tranqüilidade e paz dos seus burgos, com os sabores dos seus produtos e, principalmente,
com o calor do seu povo.
O que mais posso dizer dessa terra? Terra bonita, simples, humilde e perfumada: uma terra
antiga, iluminada pelo sol e “abraçada” pelo mar. A sua costa é tão fascinante a ponto de ser
chamada “Costa dos deuses” ou “Linda Costa”.
Concluo, queridos leitores, dirigindo-me ao seu espírito de exploradora do mundo, me dirigindo
aos milhares de descendentes calabreses do meu Brasil, te convidando a vir descobrir a beleza
desse povo, porque tenho certeza que essa terra saberá cativar o teu coração, como fez com o
meu há tantos anos atrás!
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COMO CHEGAR NA CALÁBRIA?
Como se locomover na Calábria?
A Calábria, como todo o sul da Itália, foi colonizada por muitos povos, sendo que aquele que
deu grande importância à região foi o povo grego, denominando essa região como Magna
Grécia, ou seja, uma terra colonizada com importância maior que a sua própria colônia de
origem. Após os Gregos, vieram os romanos, os bizantinos, normandos, suábios, angevinos e
aragoneses. Justamente por isso, essa terra é tão diversificada e em cada parte do território
calabrês encontraremos uma herança cultural e artística diferente!
Infelizmente poucos brasileiros puseram os pés na Calábria; isso acontece porque essa terra
ainda não é conhecida pela maior parte dos turistas, também por outras razões, como por
exemplo, sua geografia; não é fácil se locomover nessa região com o transporte público (trens
e ônibus) e quando os brasileiros vêm para a Itália pensam em conhecer somente as regiões
mais famosas como Vêneto, Lombardia, Ligúria, Toscana, Sicília e Campânia, e obviamente
Lazio, com a cidade eterna “Roma”, perdendo os encantos e magia que a Calábria pode
oferecer.
Vamos falar um pouco mais disso nas opções abaixo, bem como falaremos de como chegar e se
locomover pela Calábria.
AVIÃO
Existem 2 aeroportos na Calábria:
•

•

Aeroporto Internacional de Lamezia Terme: esse é o aeroporto mais importante e é
aquele que aconselho a ser usado. Existem, inclusive, vôos diretos de outros países caso
você não esteja chegando de Roma ou Milão.
Aeroporto de Reggio Calabria: com diversas chegadas e partidas de Roma e Milão.
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TREM
O trem na Calábria talvez seja um dos meios mais cômodos para se deslocar para as diversas
regiões da Itália e também para se deslocar dentro da região para as cidades maiores como
Cosença, Reggio Calabria, Catanzaro, Crotone, Paola, etc, enquanto para as cidades
menores algumas vezes será necessário fazer diversas conexões, inclusive existem ainda
ferrovias locais, que unem algumas pequenas vilas, o problema é que, muitas vezes, essas
ferrovias não têm nem mesmo um site para se obter maiores informações, por isso se consegue
comprar os bilhetes somente quando você já estiver na cidade de partida como, por exemplo,
Cosença ou Reggio Calabria, e corre-se o risco de não haver mais bilhetes para o dia
pretendido, tendo que esperar um dia ou dois na cidade de origem.
Existem diversos trens que partem de Roma e de Nápoles todos os dias para as principais
cidades da Calábria (Paola, Cosença, Reggio Calabria), para você ter uma idéia de tempo: a
partir de Roma (de 5 horas a 9 horas) e de Nápoles (de 4 horas a 6 horas).
Para comprar bilhetes pode ir diretamente ao site da ferrovia italiana ou diretamente na estação
de trem.
ÔNIBUS
Uma alternativa válida, além do trem para chegar à Calábria, é de ônibus, existem diversas
linhas que partem a cada dia de Roma, Nápoles, e de algumas cidades da Sicilia.
As principais companhias calabresas de ônibus são as seguintes:
IAS (CS); La Valle - (CS); Lirosi Autoservizi srl - (RC); SAJ - (CS); Simet -(CS)
Se usado para chegar às grandes cidades como Reggio, Catanzaro, Cosença, Crotone é um
ótimo meio, já para chegar aos diversos vilarejos, localizados nas montanhas, é o pior meio de
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transporte indicado, pois existem poucas linhas (e poucas partidas diárias), e é uma opção a ser
descartada caso queira conhecer as vilas calabresas.
Para conhecer os burgos calabreses a melhor opção é a seguinte:

CARRO
A Calábria, é uma daquelas regiões que se você quiser realmente conhecer, precisará de
um carro, dessa forma poderá visitar as vilas que estão perdidas entre as montanhas, assim
como poderá descobrir as belezas naturais dessa região praticamente intocada pelo
turismo clássico.
A autoestrada A3 é a espinha dorsal rodoviária da Calábria e liga a região a Nápoles e a Roma.
DICA IMPORTANTE: Outra solução ideal seria chegar de avião e pegar um carro nas várias
concessionárias de aluguel de veículos que estão localizadas nos aeroportos calabreses. Ou
chegar às principais cidades (Paola, Cosenza e Réggio) de trem e, dali, alugar um carro.
Na minha opinião essa é a melhor solução em absoluto. (ou considere visitas guiadas, que
disponibilizam carros e, assim, você poderá aproveitar as belas paisagens que a estrada para
chegar até lá pode te oferecer! O valor é quase o mesmo, você não precisará se preocupar em
dirigir por uma estrada que você não conhece e ficará muito mais seguro para usufruir sua
viagem com tranquilidade e comodidade!).
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QUAL É A MELHOR ÉPOCA PARA VIAJAR PARA
CALÁBRIA?
Na Itália, há quatro estações distintas:
•
•
•
•

Verão: 21 Junho até 22 setembro
Outono: 23 Setembro até 20 Dezembro
Inverno: 21 Dezembro até 19 março
Primavera: 19 Março até 20 Junho

Tendo em conta que apesar de qualquer período pode ser bom para viajar na Itália, podemos
individualizar os melhores períodos para planejar uma viagem para a Itália de acordo com
o tipo de turismo que nos interessa.
As estações recomendadas para visitas artísticas – culturais, enogastronômicas e, em geral,
para viagem de entretenimento são a primavera e o outono, quando as cores da natureza são
especialmente charmosas e as temperaturas são amenas, e principalmente têm menos turistas.

QUAL MÊS EVITAR VIAJAR PARA ITÁLIA.
O mês que nós acreditamos que seja melhor tentar evitar é Agosto, o calor pode ser sufocante,
os preços sobem e todo o país é inundado de turistas. Além disso, é também o mês em que a
maioria dos italianos sai em férias, por isso muitos escritórios e lojas ficam fechados.
A temporada de esqui normalmente vai de Dezembro até Março, enquanto o turismo “sol e
mar” acontece de Junho até Setembro; já para excursões nas montanhas os meses mais
adequados são de Julho até Setembro.
Para visita ao Sul da Itália e às Ilhas de Sardenha e Sicília o melhor período é a partir de
Abril até Setembro quando a natureza se mostra em seu melhor aspecto.
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A Calábria é, sem dúvida, uma das regiões mais fascinantes da Itália. Mar, sol, praias, muita
natureza e história, completam um quadro muito interessante tanto para férias em família, para
uma viagem de um dia em casal e até mesmo para uma viagem solitária. O clima da Calábria é
influenciado intensamente pela presença do mar, que circunda toda a região, e pela presença de
cadeias montanhosas.
No nível microclima na Calábria existem situações diferentes devido à natureza irregular da
terra, cheia de relevos, que está localizada ao Norte da região, próximo à costa. A Calábria, na
verdade, é caracterizada por um clima distintamente Mediterrâneo, a fusão do Tirreno e Jónico
predominam significativamente.
Na região da Calábria o clima varia muito, dependendo da altura e da área de cada zona. Em
geral, pode-se dizer que o clima da costa do mar Jónico, expostos para a África, é mais quente
que o Tirreno. No inverno, a temperatura permanece leve em ambas as costas e torna-se muito
rígida no interior, especialmente onde as montanhas são mais altas. Podemos, portanto, dizer
que a princípio a Calábria é uma região com um clima mediterrâneo, agradável para se visitar
durante todo o ano.
Certamente há tempos melhores, ou menos favoráveis, para visitar esta bela região, veremos
como e quando passar o tempo por aqui. Antes de tudo, durante os meses de verão, a
Calábria oferece o melhor de si, especialmente do ponto de vista do sol e do mar. Os meses
entre Abril e Setembro são certamente os melhores meses para ir para a praia ou explorar a
beleza natural desta terra.
Durante Julho e Agosto, a temperatura sobe bem acima dos 30 graus, mas se você não tolera
bem o calor, você pode viajar para a vizinhança das cadeias montanhosas (como por exemplo, o
parque de Sila ou do Polino) que são próximas e bonitas e que garantem certo frescor, mesmo
nos meses mais quentes do ano.
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Você pode chegar em pouco tempo na área montanhosa, pois ela está a poucos quilômetros da
costa e passa pela linha do litoral, com carvalhos e castanheiros, pinheiros e abetos que estão ali
em toda a sua glória.
Durante os meses de Verão, a probabilidade de chuva é muito baixa, enquanto que durante os
meses de inverno, mesmo com temperaturas adequadas para visitar as belas cidades da
Calábria, os graus caem consideravelmente e o clima, especialmente perto das montanhas, tende
a ser chuvoso e úmido como se pode esperar dessa região e isso tem seu próprio porque, mesmo
fora de época.
Quando você não puder tomar banho de mar, você pode visitar com muito mais paz de espírito,
as pequenas cidades, as ruínas históricas, o pôr do sol sobre o mar e comida típica, é claro.
As montanhas são frequentadas no verão, para férias e no inverno (de dezembro até
fevereiro), para esportes de inverno, onde há neve na estação mais fria do ano.
Aqueles que amam a natureza então, com seus aromas e seus mistérios, podem ir para o interior
Calábria, descobrindo uma paisagem pura e intocada, onde vastas extensões de verde são
interrompidas por lagos azuis e cascatas.
Desça no aeroporto de Lamezia Terme, alugue um carro e descubra esta região. Escolha o
melhor momento para ir de férias na Calábria; para isso é essencial que se tenha em mente o
tipo de férias que você deseja.
Resumindo, se você prefere um feriado no mar e na natureza, mas sofre com o calor, os
melhores meses são Abril, Maio e Setembro, às vezes Outubro. Se você não teme a alta
temperatura, o mar calabrês dá o seu melhor em Junho, Julho e Agosto, assim você pode
escolher um das muitas vilas turísticas magníficas na Calábria, perto da praia. Já se você prefere
o inverno para conhecer as localidades de montanha te aconselho entre Dezembro e Fevereiro,
lembrando que em Sila tem uma estação de esqui!
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Com essas dicas, passar as suas férias na Calábria vai se tornar uma experiência memorável!
Conclusões
A Calábria é um jardim que cheira a laranjas e tangerinas e pode ser considerado um lugar que
cheira como o mar quando chove e quando o sol de Agosto bate na cabeça não se pode fazer
nada além de buscar abrigo à sombra de uma oliveira frondosa, que está ali há cem anos ou
mais. Então viva a costa da Calábria, que é considerada a mais bela da Itália, um lugar para
viver e visitar durante todo o ano.
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CALÁBRIA PARA CRIANÇAS: O QUE FAZER?

Aonde ir com as crianças? Pergunta de um milhão de dólares! Quantas vezes você terá se
questionado? Quantas vezes você já teve fantasia uma viagem para fora da cidade, mas sem
saber para onde ir com os seus filhos? Por exemplo, se você tem um desejo de visitar uma terra
áspera e selvagem que oferece uma paisagem montanhosa e marinha invejável, a Calábria é o
local que você está procurando, aqui a natureza cria paisagens indescritíveis.
Uma vez no local, você pode visitar mar ou zonas montanhosas. Entre outras coisas, a Calábria
pode ser considerada um destino perfeito para famílias e, consequentemente, também para as
crianças. Um feriado na Calábria é, portanto, uma idéia perfeita para aqueles que querem
mover-se com a família através de mar, arte, beleza, e, claro, boa comida.
1) Um primeiro passo para considerar entre as atrações são os Bronzes de Riace, esta antiga
maravilha artística que só a Calábria oferece; só por este motivo, já é de se considerar a visita.
As crianças ficam, geralmente, fascinadas pela grandiosidade e misteriosa história que paira
entre os bronzes. Não se sabe com certeza a quem são atribuídas e sua descoberta é digna de um
filme de aventura. Depois de visitar o museu de Reggio Calabria pode relaxar andando pelo
‘mais belo km da Itália’, que é um passeio em Reggio Calabria, cheio de palmeiras e outras
diversas espécies que fornecem um longo jardim botânico.
É um passeio que atrai com vistas maravilhosas sobre o Estreito de Messina, que tem como
pano de fundo o monte Peloritani e o Etna. Este passeio tem o dever de fazer uma parada para
se desfrutar de um bom sorvete, certo crianças?!
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2) Se você escolher a montanha, então uma etapa fundamental será definitivamente o Parque
Nacional de Sila, onde as crianças podem aprender a reconhecer ervas medicinais e ver, em seu
habitat natural, como as espécies de animais vivem no território. Desta forma, as crianças são
educadas se próximos à flora e fauna encontradas no parque. Para fazer isso, os caminhos foram
desenvolvidos através de uma série de atividades interativas que permitem a todos (e não
apenas os menores) saber mais sobre esta riqueza natural imensa.
No parque você pode desfrutar da paz da natureza com passeios a cavalo, de bicicleta, ou
caminhar em paz com toda a família. Mesmo que por apenas alguns minutos, você pode trazer
seus filhos neste bonito parque de aventura, que é o Parque Silavventura, rodeado por bosques,
no coração do Parque Nacional de Sila, em Lorica, nas margens do Lago Arvo.
Um parque que irá fundir diferentes emoções, criatividade, imaginação, coragem e curiosidade,
tudo isso vai ser estimulado aqui, onde adultos tornarão a ser crianças e as crianças vão fazer
coisas de gente grande! O caminho entre as árvores de faia é de diferentes tipos e níveis de
dificuldade, desde caminhos para as crianças até caminhos com 6 ou 10 metros de altura que
exigem um mínimo de preparação atlética e uma pitada de coragem, mas fique tranquilo pois a
equipe, gentil e cuidadosamente, irá segui-lo e explicar tudo. Também para as crianças: há a
possibilidade de ver de perto os cervos e veados, vivendo em dois grandes recintos; ao longo do
caminho pode-se admirar uma estufa que serve para preservar espécies de plantas. Em suma, no
Parque Silavventura não há só diversão, mas também muito conhecimento, proteção e
valorização do meio ambiente.
3) E depois há Scilla com suas rochas, um local de mar paradisíaco tanto para as crianças, que
podem passar o tempo com brincadeiras na praia, quanto para os adultos, que podem nadar nas
águas cristalinas do mar.
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A partir daqui passou Ulysses e aqui você pode ver, ao longe, as ilhas Eólias. A aldeia de Scilla
merece uma visita; ficam localizados, em frente a espetacular paisagem, dois imponentes cumes
rochosos que circundam a praia. É óbvio que, além de o mar há também muitos parques de
diversões para as crianças, como brincadeira na água e muito mais.
4) Um lugar que as crianças definitivamente adoram é a Ilha Dino e suas cavernas, uma
caminhada que certamente irá agradar a toda a família: rodear a ilha de Dino navegando e
visitar as cavernas de barco.
O mar é cristalino e se tornou famosa a ‘Gruta Azul’, considerada a mais bela na transparência e
na cor da água. É a maior de todas, formada por várias partes que harmonicamente se fundem e
criam um único e fascinante espetáculo, especialmente ao meio-dia, quando os raios do sol
entrar perpendicularmente. As cavernas são numerosas e fazem parte de um merecido passeio,
as crianças ficarão encantadas, em minha opinião, não só eles. Permanecer na Praia a Mare para
a alegria de seus filhos e, vamos ser honestos, para a sua própria, vale passar o dia no parque
aquático ‘AcquaFans’. Vejamos o que podemos fazer ali.
Há muitos jogos e diversões que estão presentes ali, então você vai ser confundido pela ampla
escolha. Além dos tobogãs, você pode fazer uso da Baía das Ondas, onde em uma grande
piscina é criadas, artificialmente em ordem, ondas do mar, num compromisso a imperdível.
Uma das atrações populares para os jovens e adultos é a Arena de Espuma, todas as tardes, a
partir de 16h30. Ou o Navio Loca, as Cataratas do Diabo e muitos outros jogos que irão encher
de alegria os seus pequeninos. O parque está aberto de Junho a Setembro, das 10h00 às 18h40.
As piscinas ficam abertas das 10h15 até às 18h30, enquanto os tobogãs abrem das 10h30 até às
18h00.
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5) Outro lugar para levar as crianças é Pentadattilo, uma aldeia situada e capaz de encantar
também as crianças da família. Esta aldeia é datada do ano 600 a.C. e foi construída com uma
forma que lembra os cinco dedos da mão.
Não só isso, a cidade foi abandonada e agora também assume um ar fascinante e sombrio, daí o
surgimento de inúmeras lendas que, como sabem, tem fascinado as crianças que sempre
fantasiam juntamente com as histórias, então nestas aldeias podem-se saborear conhecimentos e
gostos do passado que os pequenos não sabem e, em seguida, descobrir, pela primeira vez, mais
uma razão para levá-los a esses lugares maravilhosos. Caminhando ali, sente-se uma paz
especial por dentro e se respirar o véu de mistério que permeia até mesmo enquanto é observada
de longe, quase como um presépio esculpido na rocha. Lá se encontram pequenas casas antigas
rearranjadas e agora o lar de artesãos, ou egozietti, onde se podem comprar alguns itens que irão
ajudá-lo a dizer que o que você viu hoje foi um lugar fascinante, cheio de mistério e
considerado uma das cidades fantasmas mais mágicas da Calábria.
Conclusões
Estas são apenas algumas sugestões para se visitar a Calábria com os seus filhos, mas
certamente há muito mais para se descobrir e ver, você só precisa vir passar as férias por aqui!
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OS CINCO LUGARES MAIS SUGESTIVOS E ROMÂNTICOS
DA CALÁBRIA, LUGARES QUE VOCÊ SEMPRE LEVARÁ
CONTIGO.

Com um espírito de conhecimento e forte desejo de descobertas, proponho aos viajantes um
canto remoto da Itália, a Calábria, uma região de grandes depósitos de recursos, naturais e
culturais, diversos. Esta região é uma terra tão dura e amarga, como bonita e desconhecida,
inclusive para seus próprios habitantes. Uma terra com 3.000 anos de história, mas ainda
virgem. Com a sua sucessão de paisagens irregulares e vastas florestas, é uma terra pura e
única, sublimada pela presença de aldeias empoleiradas do interior até as cidadezinhas
próximas ao mar. Há uma Calábria para entender observando sua história grega, bizantina,
sueva, normanda e cristã, até a Calábria moderna. Uma região muito cobiçada, mas pouco
conhecida onde as culturas estão interligadas e preservada. Ser capaz de descobrir os seus
tesouros, aprender sobre as ricas áreas naturais intactas, o charme de culturas e tradições, ambas
integradas e unidas, tanto quanto diferentes e remotas não é fácil, mas vamos tentar, por agora,
visitar cinco lugares que ficaram gravados em sua memória e em seu coração. O texto a seguir
vai dar espaço e tempo para os cinco lugares que estão entre os mais fascinantes e românticos
da Calábria.
1) Começamos a partir do mito de Scilla, um dos mais fascinantes, que conta a história de uma
jovem garota, rejeitada por seu noivo e abandonada ao longo das costas. A partir nesse
momento nasce a aldeia, em um promontório natural, encantador e romântico. A parte mais
antiga e mais fascinante da cidade de Scilla é Chianalea, conhecida como ‘A Veneza do Sul’,
com suas casas construídas sobre as rochas e separadas por pequenas enseadas de mar; um lugar
mágico, surpreendente e dos mais românticos.
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A antiga vila, de grande encanto, é uma sucessão de ruas pitorescas, particularmente por sua
longa história e sua localização imediatamente atrás da praia; aqui você pode desfrutar de
igrejas e fontes e, do alto, domina o Castelo dos Ruffo. Aqui você pode descobrir a história e
mito desses lugares, a beleza cênica e as riquezas artísticas e culturais. É um lugar tão bonito
quanto romântico.
2) Vamos passar para outro local espetacular, o Monte Sant’Elia, em Palmi, chamado de
‘varanda sobre o mar Tirreno’. Um lugar mágico que oferece um pôr do sol fantástico e uma
paisagem única. Desça até a praia Marinella, através dos degraus que parecem deixá-lo
suspensos na costa, com um plano de fundo das Ilhas Eólias; é uma emoção maravilhosa que
faz dessa parte um lugar muito romântico.
A lenda diz que o diabo tentou subornar Sant’Elia enquanto estava em oração no local, onde
agora abriga a igreja. O Santo expulsou o diabo batendo nele várias vezes e forte o suficiente
para levá-lo onde hoje existe Stromboli; ele surgiu exatamente, como diz a lenda, pelo impacto
violento do diabo com o mar. Ainda é possível ser visto em uma rocha do ponto de vista de
Sant'Elia, os sinais do confronto entre o bem e o mal. Devido à sua localização, este lugar é
ideal para passar um dia relaxante em contato com a natureza nas florestas de pinheiros verdes
ali presentes.
3) Em seguida vamos para outra área imperdível, Capo Vaticano que é a ponta do promontório
com uma vista deslumbrante sobre os recursos do mar e das praias. As praias de Capo Vaticano
são feitas de areia finíssima, o mar é claro e sulcado por espetaculares falésias, a área ao seu
redor é quase intocada.
Capo Vaticano é apresentado como um lugar intocado com penhascos e rochas imponentes
esculpidas pelo vento e pelo mar, praias isoladas com muitas pequenas baías (algumas
acessíveis apenas via mar ou através de trilhas ásperas), tudo rodeado pelo oceano claro e pela
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flora e fauna, integra e mediterrânea, riquíssimas; na primavera se torna um enorme jardim com
mil cores e aromas.
O mar em torno desta localização é ideal para mergulho onde você pode descobrir o fundo do
mar rico habitado por uma população de peixe numerosos e variados, graças a um jogo de
correntes dos dois golfos de Sant'Eufemia, do norte e de Gioia, do Sul. Não vamos esquecer o
pôr do sol sobre as ilhas Eólias próximas, difícil de descrever em palavras, você deve vivenciar
ao vivo. Você também terá a oportunidade de jantar em bons restaurantes com salão com vista
para o mar, em nome das ocasiões românticas finais, emoções inesquecíveis.
4) Em seguida, vamos para o Mar Jónico, especificamente em Roseto Capo Spulico, onde fica
o Castelo de Frederico II um dos castelos mais fascinantes da Calábria porque foi construído
numa colina sobre o mar. O interior é bem preservado e conta um passado glorioso com uma
atmosfera especial que faz com que os hóspedes também participem. O castelo muitas vezes se
torna um local importante para recepções de casamentos.
É um lugar muito romântico com uma vista magnífica para um mar cor de esmeralda que
obteve o reconhecimento de mar mais belo da costa italiana. Verdadeiramente único e perfeito
para celebrar o amor; Se você quiser se sentir um príncipe e uma princesa, este é o lugar.
5) O quinto local espetacular que escolhemos é o Grande Arco em San Nicola Arcella, a
beleza intocada deste lugar faz com que seja um paraíso, um lugar ideal para as mais belas
lembranças de amor. Este lugar celeste parece um vislumbre criado especialmente para os
amantes. O arco está localizado entre o extremo norte de San Nicola Arcella e o sul de Praia a
Mare.
É assim chamado porque possuiu um arco na rocha da qual você pode acessar a uma praia
isolada. Dentro de você encontrará uma bela lagoa com um comprimento de, aproximadamente,
25 metros. À esquerda há uma caverna natural, chamada a Caverna do Saraceno que tem uma
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pequena fonte de água. O lugar, por sua beleza intocada, e a configuração tem um efeito
verdadeiramente de paraíso. Se você deseja jurar amor eterno ou quer experimentar um fim de
semana de amor que permanecerá imortal, então este é o lugar que recomendamos por sua
singularidade.
Conclusões
O verão é sempre tempo de descobertas, de férias, e qual a melhor maneira de apreciar o
encanto natural que a Mãe Natureza nos dá, sem ser visitando, precisamente nesta temporada, a
terra exuberante e emocionante da Calábria?! As cores quentes do sol e do mar tingem as
maravilhas para se admirar na parte mais espetacular desta superfície pouco conhecida, mas tão
linda.
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ORGANIZANDO O TEU ITINERÁRIO DE VIAGEM
ITINERÁRIOS COM CARRO?

EM QUATRO DIAS:
De Norte a Sul, a Itália é uma península a ser descoberta e apreciada. Até mesmo a ‘ponta da
bota’, é ocupada por uma região rica em história e cultura, com belos resorts, lugares com uma
beleza natural espetacular, uma tradição culinária invejável: a Calábria, para visitar e explorar.
E isso é o que você faremos com uma viagem de quatro dias passando por essa região
maravilhosa usando um carro como meio de transporte. Neste ponto, você apenas tem que
começar o passeio da bela cidade de Reggio Calabria.
1) Primeiro dia: (Chegada ao aeroporto de Reggio Calabria, pegaremos o carro alugado, iremos
para o hotel para deixar a bagagem e, em seguida, imediatamente um passeio pela cidade). A
visita pode começar a partir do Museu Arqueológico, local histórico e um importante Palácio de
conservação da cultura italiana, possuindo uma das mais importantes coleções de artefatos da
Grécia Antiga e abrigo dos famosos Bronzes de Riace. Depois de visitar o museu, faça uma
parada para o almoço em um restaurante, e à tarde visite a famosa orla Falcomatà. A costa é
para os habitantes locais e turistas, palco para caminhadas e corridas, tendo como pano de fundo
belas paisagens do canal, como as cenas de um teatro, que muda com as estações do ano e que
tem o vento sempre presente na área; esse cenário foi definido pelo poeta Gabriele d'Annunzio
como ‘o quilometro mais lindo da Itália’.
Continue o passeio visitando a Catedral e o Jardim Botânico. À noite, desfrute de um bom
jantar e depois, cama.
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2) Segundo dia: (Depois de um bom café da manhã, partiremos para Locri, para visitar o seu
importante sítio arqueológico, e para conhecer os burgos de Gerace e Stilo). Chegada a Locri e
visita ao sitio arqueológico, o Antiquarium; depois você chegará a vila de Gerace, onde você
pode fazer uma pausa para o almoço em um restaurante local, no centro histórico e logo depois,
visitar o famosa Catedral dessa encantadora vila medieval.
Logo depois seguimos para a cidade de Stilo; visite a famosa ‘Catolica’, um pequeno templo
bizantino, perfeitamente preservado; a seguir, um jantar em um restaurante no centro e direto
para a cama, na pousada que você tiver escolhido.
3) Terceiro Dia: (Depois de um bom café da manhã, deixamos o hotel para partir para Le
Castella, que é realmente um lugar encantador, uma pequena aldeia calabresa da Ilha de Capo
Rizzuto, onde se pode admirar um belo castelo aragonês que sobe para fora do mar, e pode ser
considerado um pedaço do paraíso na Calábria. Partimos para Santa Severina, um dos vilarejos
mais belos da Calábria (aconselho almoço no restaurante que fica em frente ao Castelo).
Pequena e pitoresca é uma das vilas mais lindas da Calábria e da Itália! Vale realmente a pena a
visita! Foi considerada, pelo famoso programa de turismo italiano Kilamangiaro, a terceira vila
mais bela da Itália. Depois desse dia maravilhoso basta descansar em algum agriturismo da
zona de Santa Severina.
OU uma segunda opção de tour (de acordo com o seu gosto e desejo):
(Depois de um bom café da manhã, deixamos o hotel para partir para Tropea e Capo Vaticano,
onde passaremos a noite). Assim que chegar a pitoresca vila de Tropea, verá que ela possui a
típica arquitetura marinaria, imponente e numerosos restos de construções romanas, palácios
dos séculos XVII e XVIII com estilo espanhol em varandas, portas e jardins que se abrem para
praças e becos. Imperdível é o Santuário da Ilha de Santa Maria, conhecida por ser um santuário
beneditino de origem medieval, transformada posteriormente em basílica, com três arcos do
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Renascimento e fachada reconstruída após o terremoto de 1905 e colocada em um promontório,
que possui uma vista espetacular.
Nós paramos em um típico restaurante, no centro, para um almoço leve e, depois, você vai
continuar a sua viagem para outra pérola da Calábria, Capo Vaticano.
O promontório de Capo Vaticano está situado na costa do Tirreno, em frente à Stromboli e às
Ilhas Eólias; estende-se no município de Ricadi e graças às suas belas praias e águas cristalinas,
ricas em peixes, é uma das mais belas costas da Itália. Neste momento só nos resta um delicioso
jantar e, em seguida, muito descanso.
4) Quarto Dia: Ida para o aeroporto
Partida para o aeoroporto de Reggio ou de Lamezia Terme.

EM CINCO DIAS:
Esse post é dedicado aos vilarejos que fazem parte do Club dos "burgos mais belos da Itália". O
“Club Borghi piú belli d’Italia”, hoje é composto por 217 burgos em toda Itália, sendo que onze
burgos estão localizados na Calábria. Esse programa dará a possibilidade de conhecer 9 desses
vilarejos em 5 dias. Esse tour será itinerante. Recomendo fazê-lo em mais dias (o ideal seria,
pelo menos, 7 dias) para poder conhecer esses vilarejos de modo mais relaxante.
1° dia Lamezia – Fiumefreddo – Altomonte
Chegada ao aeroporto de Lamezia Terme. Pegaremos o carro na concessionária e partiremos
para visitar o primeiro burgo, Fiumefreddo, antigo vilarejo medieval, protegido por muros,
com pequenos becos, ruínas e torres. O panorama entorno ao burgo é de uma beleza
inestimável. Continuaremos nossa viagem para Altomonte, localizado ao pé do Parque
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Nacional do Pollino, visita a sua antiga Igreja, que testemunha sua longa e fascinante história.
Visita e pernoite em zona.
2° dia Aieta - Morano Calalabro - Civita
Depois do café da manhã, partida para Civita, burgo de origem “Arbëreshë” fundada no século
XV, graças a populações albanesas que fugiam das perseguições dos turcos. Continuamos para
Morano Calabro, a delicada união de arte e de beleza natural faz desse burgo um dos mais belos
do Sul da Itália. Pernoite em zona.

Continue lendo...
Acessa o link e compre já o seu..
Somente € 7,00!

