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ROTEIRO DE EXTENSÃO, IDEAL PARA CLIENTES QUE QUEREM VIVER UMA
EXPERIÊNCIA DIFERENTE E AUTÊNTICA NA ITÁLIA

VIVENDO UM DIA COM UMA TIPICA FAMILIA CALABRESE
PARA APRENDER A COZINHAR
DESCOBRINDO TRADIÇÕES E SABORES.
LABORATÓRIO DE PIZZA NA CALÁBRIA!
3 noites / 4 dias
Dia 1: chegada ao aeroporto de Lamezia Terme, partida para Cosença, visita à cidade;
jantar de boas vindas e reserva no hotel.
Dia 2: partida para Dipignano, uma aldeia característica que deve sua fama ao artesanato
de cobre, realizada por seus "MESTRES RAMARI" até 1300; visita da aldeia e encontro
com a família no local que acompanhará os participantes em sua própria fazenda
onde será realizada uma aula de culinária com base na preparação de um almoço
típico de acordo com as antigas receitas da tradição calabresa: os participantes
viverão uma experiência única na realização das atividades típicas da fazenda e passarão
um dia de família. Pernoite no Hotel.
Dia 3: partida para Cerchiara, visita ao Santuário da Madonna delle Armi dentro de uma
gruta em um panoramico espetacular, um dos mais valiosos complexos monumentais de
origem medieval da Calábria; O Santuário está situado na rocha nas encostas do Monte
Sellaro, dentro do Parque Nacional Pollino. Visita a uma das padarias que caracterizaram
o país como um centro de excelência para a produção de pão caseiro. Continuaremos
para Civita, uma das mais belas aldeias de toda a Calábria e da Itália, empoleirada nas
gargantas do riacho de Raganello. A cidade, fundada em 1471 por refugiados da Albânia,
ainda conserva as tradições e costumes típicos desse grupo étnico; almoço em uma
cantina típica; À tarde, partida para Morano, que desde 2003 faz parte do circuito das
aldeias mais bonitas da Itália; visitaremos o Museu e o centro histórico. Retorno para
Cosença; laboratório de preparação de pizza e degustação. Pernoite no Hotel.
Dia 4: café da manhã e transfer para o aeroporto.

PREÇO POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

2 pagantes
3 pagantes
4 pagantes
5 pagantes
6 pagantes
7 pagantes
Suplemento para quarto
individual

HOTEL 3 ESTRELAS
€ 1.120,00 por pessoa
€ 850,00 por pessoa
€ 750,00 por pessoa
€ 660,00 por pessoa
€ 600,00 por pessoa
€ 560,00 por pessoa
+ € 10,00 por dia

HOTEL 4 ESTRELAS
€ 1.150,00 por pessoa
€ 880,00 por pessoa
€ 790,00 por pessoa
€ 700,00 por pessoa
€ 635,00 por pessoa
€ 600,00 por pessoa
+ € 20,00 por dia

O VALOR INCLUI:









1° dia: traslado de carro/minivan do aeroporto de Lamezia Terme até o hotel,
serviço de guia turístico em português, acompanhamento de nossa equipe técnica,
jantar de boas vindas com produtos típicos, reserva em hotel 3 ou 4 estrelas.
2° dia: café da manhã no hotel; transporte de carro/minivan durante o dia todo,
serviço de guia turístico em português, dia em agriturismo familiar, laboratório
culinário de cozinha típica calabresa; reserva em hotel 3 ou 4 estrelas.
3° dia: transporte de carro/minivan durante o dia todo, serviço de guia turístico em
português, degustação de produtos típicos feito em forno a lenha; ingresso para o
museu; almoço em cantina típica; aulas de preparação de pizza e degustação;
reserva em hotel 3 ou 4 estrelas.
IVA, percentuais de serviço e taxas.
Comissão para agência de viagem: 10%
O VALOR NÃO INCLUI:



Voos nacionais e internacionais
 Gorjetas
 Seguro de Saúde e despesas médicas
 Tudo que NÃO foi citado anteriormente.
IMPORTANTE:
 É permitido o transporte de somente 1 (uma) mala grande e 1 (uma) mala pequena
por pessoa.
OPCIONAL (caso o cliente não chegue diretamente no aeroporto de Lamezia Terme)
 Transfer do aeroporto de Roma para a estação Termini ou Tiburtina;
 Assistência em língua portuguesa na chegada em Roma
 Bilhetes de trens em 2° classe ou bilhete de ônibus de Roma para Cosenza(de acordo
com o horário da chegada se avaliará qual é a melhor alternativa)

SUPLEMENTO NO VALOR:
Preço individual 2 pagantes : € 102,00
Preço individual 3 pagantes: € 86,00
Preço individual 4 pagantes: € 77,00
Preço individual 5 pagantes: € 72,00
Preço individual 6 pagantes: € 69,00
Preço individual 7 pagantes: € 67,00
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 indispensável 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.
Excursão 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.
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