
 

 

 

 

 

 

  

(Duração 8 dias/7 noites)  

 

A CALÁBRIA DOS 
CASTELOS 

Tour para a descoberta de Castelo e Fortalezas  



 

 
 

 

A CALÁBRIA DOS CASTELOS 

TOUR PARA A DESCOBERTA DE CASTELO E FORTALEZAS  

1° dia: chegada ao aeroporto de Lamezia Terme e partida para Cosença; uma etapa de alto valor 

histórico, artística, mas também paisagístico, com a confluência de dois rios que atravessam a 

cidade, o Crati e o Busento onde em seu leito, de acordo com a lenda, foi enterrado junto com o 

seu tesouro Alarico, rei dos visigodos. Visita ao castelo Normando-Suábio, com uma torre 

octogonal, construída em 937 d.C. e ligada à figura do Imperador Frederico II. Caminhada ao 

longo do museu, ao ar livre, e passeio pelo centro histórico, uma das cidades mais bonitas do sul 

da Itália. Jantar de boas vindas e reserva no hotel. 

 

 

2° dia: partida para Castrovillari, visita ao Castelo Aragonês, construído por volta de 1461 por 

Ferdinando I de Aragão e ao Protoconvento Franciscano, onde dentro é possível visitar o Museu 

Cívico Arqueológico; Partida para Morano, vila característica do Parque Nacional de Pollino 

que, desde 2003, faz parte do circuito das mais belas aldeias da Itália; almoço em um restaurante 

típico. À tarde visita ao Castelo Normando-Suábio, ao Museu Naturalista e ao centro histórico. 

Partida para Civita uma das mais belas aldeias da Calábria, empoleirada no desfiladeiro do riacho 

de Raganello. O país, fundado em 1471 por refugiados da Albânia, ainda mantém as tradições e 

os costumes típicos desse grupo étnico. Retorno para o hotel, jantar e reserva no hotel. 

 
 

 



 

 
 

 

 

3° dia: partida da Abadia de Santa Maria del Patire, que surge na localidade de Patire em 

Rossano Calabro; é um dos mais belos exemplos de arquitetura sagrada que podem ser admirados 

nesta área. Um ponto de referência cultural e espiritual de absoluta importância, o complexo 

abacial do Patirion, é formado pela Igreja e pelo Mosteiro e é o resultado do emblema da fecunda 

a fusão de três civilizações: o bizantino, o árabe e o normando. Seguimos com uma caminhada no 

centro histórico de Rossano e visita ao Museu Diocesano, onde o Codex Purpureus, um 

manuscrito dos gregos do século 6, é mantido; foi reconhecido em outubro de 2015 como 

Patrimônio da Humanidade e incluídos entre os melhores patrimônios do patrimônio artístico 

mundial pela UNESCO; Almoço em um restaurante típico. Transferência, à tarde, para 

Corigliano Calabro e visita ao Castelo Ducal, definido como "um dos melhores e mais belos 

castelos preservados existentes no sul da Itália". Construído como uma fortaleza militar em 1073, 

o castelo foi sujeito, ao longo do tempo, a uma série de transformações que mudou e ampliou a 

estrutura original para torná-lo inexpugnável para os assediados inimigos e, em seguida, adaptá-lo 

para se tornar uma residência nobre. Retorno para o hotel, jantar e reserva no hotel. 

  

 

 

4° dia: partida para Tropea, a pérola do mar Tirreno. Visita ao centro histórico e à igreja de Santa 

Maria dell'Isola. Almoço em um restaurante típico. À tarde continuamos em Pizzo, com uma 

visita à característica Igrejinha da Gruta, um lugar de beleza incrível, que apresenta arcos naturais, 

pequenas cavernas usadas como capelas e estalagmites que foram esculpidas como colunas e 

estátuas. A próxima visita é no Castelo de Murat, cuja história está ligada à morte de Joachim 

Murat, cunhado de Napoleão Bonaparte e do Rei de Nápoles, que tentaram conquistar o reino em 

Pizzo, mas encontrou sua morte. Possibilidade de saborear as típicas trufas locais durante a 

caminhada no centro histórico. Retorno para o hotel, jantar e reserva no hotel.  



 

 
 

 

  

 

5° dia: partida para Santa Severina, uma das aldeias mais bonitas da Itália, é conhecida como o 

navio de pedra. É uma pequena aldeia capaz de suscitar fortes sugestões dada a enorme 

concentração de herança histórica e artística. Visita ao castelo, uma das fortalezas militares mais 

bem preservadas do sul da Itália, Almoço em um restaurante típico. À tarde, continuamos até Le 

Castella, visitamos a Mansão Aragonesa, um verdadeiro símbolo cultural da Calábria construída 

no século XV em uma fortaleza de 400 a.C.  Retorno para o hotel, jantar e reserva no hotel. 

 

 

 

6° dia: partida para a costa jónica e chegada a Oriolo, uma encantadora vila medieval situada 

entre a cadeia de Pollino e a Alta Calábria Jónica, visita ao Castelo Aragonês. Ida para Rocca 

Imperiale e visita ao castelo imperial do século XIII, construído pelo imperador Frederico II da 

Suábia. Almoço em um restaurante típico. À tarde traslado para Roseto Capo Spulico e visita ao 

Castelo Medieval empoleirado no penhasco com vista para o mar. Foi construído sobre as ruínas 

de um antigo templo pagão conhecido como o templo de Vênus, na Calábria. Regresso ao hotel, 

jantar e reserva no hotel.  



 

 
 

 

  

 

7° dia: Partida para a costa do Tirreno e chegada a Fiumefreddo Bruzio, uma aldeia pequena e 

encantadora, alocada em uma proeminência rochosa que se eleva impetuosamente em frente ao 

Mar Tirreno; visita às ruínas do Castelo, conhecido como "Palazzo della Valle", construído na 

parte superior da Vila nas falésias do vale. Traslado para Belmonte Calabro e visita a uma 

empresa renomada de produtos típicos. Almoço em um restaurante típico. À tarde, traslado para 

Belvedere marítimo, uma pequena vila medieval, definida como cidade de arte e, depois, visita 

ao Castelo Aragonese, construído em uma fortaleza normanda que já existia ali. Partida para 

Diamante, a cidade de murais e da pimenta. Atravessando os becos da aldeia, entre uma casa e 

outra, você pode admirar representações artísticas que contam a história desta cidade e descobrir, 

entre as antigas lojas, as mil formas de usar a pimenta. Parada para provar os sorvetes especiais e 

as trufas artesanais preparadas com as essências características presentes neste território (cedro, 

figos, pimenta, etc.). 

 
 

 

8° dia: partida para viagem de retorno após o café da manhã.  

 

 

 

 



 

 
 

 

 

O VALOR INCLUI: 

1° dia: traslado com minivan/micro ônibus do aeroporto de Lamezia Terme para o hotel; bilhete 

de entrada para o Castelo, jantar de boas-vindas com produtos locais típicos; serviço de guia em 

português, acompanhamento de nossa equipe técnica; reserva em hotel 3/4 estrelas. 

2° dia: café da manhã no hotel; traslado com minivan/micro ônibus durante o dia todo, serviço de 

guia em português; bilhete de entrada para os Castelos e museus; almoço no restaurante; jantar e 

reserva em hotel 3 / 4 estrelas. 

3° dia: café da manhã no hotel; traslado com minivan/micro ônibus durante o dia todo, serviço de 

guia em português; bilhete de entrada para os Castelos e museus; almoço no restaurante; jantar e 

reserva em hotel 3 / 4 estrelas. 

4° dia: café da manhã no hotel; traslado com minivan/micro ônibus durante o dia todo, serviço de 

guia em português; bilhete de entrada para os Castelos e museus; almoço no restaurante; jantar e 

reserva em hotel 3 / 4 estrelas. 

5° dia: café da manhã no hotel; traslado com minivan/micro ônibus durante o dia todo, serviço de 

guia em português; bilhete de entrada para os Castelos e museus; almoço no restaurante; jantar e 

reserva em hotel 3 / 4 estrelas. 

6° dia: café da manhã no hotel; traslado com minivan/micro ônibus durante o dia todo, serviço de 

guia em português; bilhete de entrada para os Castelos e museus; almoço no restaurante; jantar e 

reserva em hotel 3 / 4 estrelas. 

7° dia: café da manhã no hotel; traslado com minivan/micro ônibus durante o dia todo, serviço de 

guia em português; bilhete de entrada para os Castelos e museus; almoço no restaurante; jantar e 

reserva em hotel 3 / 4 estrelas. 

8° dia: café da manhã no hotel; serviço de guia em português; traslado com minivan/micro para o 

aeroporto de Lamezia. 

 IVA, percentuais de serviços e taxas. 

 Comissão para a agência de viagem: 10% 

 

O valor NÃO inclui: 

 Voos nacionais e internacionais  

 Seguro de Saúde e despesas médicas  

 Gorjetas  

 Tudo que NÃO foi citado anteriormente       



 

 
 

 

 

VALOR POR PESSOA EM QUARTO DUPLO 

 HOTEL 3 ESTRELAS HOTEL 4 ESTRELAS 

7 pessoas € 1.485,00 por pessoa € 1.600,00 por pessoa 

8 pessoas € 1.435,00 por pessoa € 1.555,00 por pessoa 

9 pessoas € 1.365,00 por pessoa € 1.485,00 por pessoa 

10 pessoas € 1.310,00 por pessoa € 1.430,00 por pessoa 

11 pessoas € 1.255,00 por pessoa € 1.375,00 por pessoa 

12 pessoas € 1.210,00 por pessoa € 1.330,00 por pessoa 

13 pessoas € 1.165,00 por pessoa € 1.300,00 por pessoa 

14 pessoas € 1.150,00 por pessoa € 1.265,00 por pessoa 

15 pessoas € 1.125,00 por pessoa € 1.245,00 por pessoa 

Suplemento para quarto 

individual 

+ € 15,00 por dia + € 20,00 por dia 

 

Nota: o programa pode ser adaptado para grupos com menos de 7 pessoas 

Suplemento para os meses de Julho e Agosto até a metade de Setembro: + € 150,00 por pessoa. 

Importante: 

 É permitido o transporte de somente 1 (uma) mala grande e 1 (uma) mala pequena por pessoa.  

Condições contratuais: 

 O programa poderá sofrer alterações devido a mudanças técnicas ou climáticas.  

 O organizador não é responsável por eventuais fechamentos (totais ou parciais) de: museus, 

monumentos e/ou igrejas.  

 Os preços do pacote serão confirmados no momento da reserva e podem sofrer alterações devido 

a:  

 

 Disponibilidade e tipologia hoteleira disponível;  

 Variação do valor do transporte;  

 Variação do valor do custo do combustível; 

 Variação do IVA e demais taxas.  

 

Reserva:  

É importante fazer a reserva com, pelo menos, 2 (dois) meses de antecedência da data do passeio.  



 

 
 

 

Pagamento:  

No ato da reserva deverá ser realizado o pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total; o 

restante do valor deverá ser quitado, impreterivelmente, 30 dias antes da partida. 

Para as solicitações efetuadas antes dos 30 dias antecedentes à partida, o valor a ser pago será integral 

no ato da reserva. O pagamento deverá ser realizado através de depósito bancário.  

Cancelamentos:  

Ao cliente que reincidir o contrato antes da partida, será cobrada multa conforme indicado abaixo:  

Até 30 dias: 10% do valor total. 

Entre 29 e 20 dias: 30% do valor total. 

Entre 19 e 10 dias: 50% do valor total. 

Entre 9 e 4 dias: 75% do valor total. 

Entre 3 dias e 24 horas: 100% do valor total. 

Para todas as solicitações: nenhum reembolso será realizado a quem não se apresentar na data da 

partida ou caso em caso de desistência do contrato no local.  

Excrusão com direção técnica de: Tour Operator Greenwood Experience e, parceira com Ana Patricia 

da Silva, promoter do território calabrês e guia turística em língua portuguesa.  

 

 

Sede: Via Pozzillo, N 21 CAP 87045, Dipignano (CS) Italy - Tel. + (39) 0984445526 / + (39) 334 

3001543 / + (39) 333 6350917. 

P.I. 02713610786 REA 184648; Licença n°1 del 04/07/2017 - Emitida pela Região da Calábria; 

Apólice de Seguro RC n°1/10807/319/148859926 estipulada com Unipol Sai Seguros de acordo com 

a previsão nos artigos 18 L.R. 08/2008 e art. 44, 45, 47, 50 D.L.gs. 79/2011 Cod. Tur. (Italiano) – 

Email:info@greenwoodxp.com 


