
 

 

 

 

 

 

 

TOUR EM FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

(Duração 8 dias / 7 noites) 

 

 

TOUR DE EXPERIENCIA PARA 

FAMÍLIAS 

A Calábria para crianças! 
 

Dia 1:chegada em Cosença, encontro com nossos operadores e acomodação em hotel. 

À tarde, visita à cidade com uma caminhada ao longo do museu ao ar livre e ao centro 

histórico, um dos mais belos do sul da Itália; chegada ao edifício histórico de Villa 

Rendano, onde um caminho multimídia lhe permitirá aprender sobre a história e as 

lendas desta cidade. Jantar e pernoite no hotel. 

 

 
 

Dia 2:Partida para o Parque Nacional de Sila, onde uma viagem começará a bordo de 

um trem a vapor do início do século passado. Uma rota curta, mas sugestiva, através 

das montanhas intocadas do Parue da Sila até a estação ferroviária mais alta da 

Europa; numa atmosfera de outras épocas, será possível degustar produtos típicos, na 

antiga estação ferroviária e dentro dos antigos vagões usados como restaurante. 

Almoçolivre. À tarde, partida para a aldeia de Lorica, nas margens do Lago Arvo, onde 

será possível caminhar e rodar entre as árvores na área do Parco Aventura; através de 

teleféricos, pontes tibetanas, barris suspensos, balanços e muito mais, você pode fazer 

várias trilhas acrobáticas suspensas entre as antigas árvores do Parque Nacional de 

Sila. Regresso ao hotel, jantar e pernoite. 



 

 
 

 

  

Dia 3:Manhãpartida para o Parque Simbario. Dia dedicado ao mundo da pré-história. 

Uma jornada através do tempo e espaço que começou há 635 milhões de anos. O 

parque temático é dedicado ao mundo dos animais pré-históricos e as primeiras formas 

de vida que apareceram na Terra. Laboratório de paleontologia na área dedicada à 

escavação de fósseis. Almoçolivre.À tarde visita a Serra San Bruno, vila característica, 

famosa pelo mosteiro de Certosa; neste local, ainda hoje, alguns monges vivem em 

reclusão, silêncio e contemplação; visita ao Museu aqui presente. Em seguida, traslado 

ao Parque Multiuso da Villa Vittoria, onde com uma caminhada é possível admirar 

algumas espécies de animais silvestres típicos deste território. Regresso ao hotel, jantar 

e pernoite. 

 

 

 

Dia 4: partida para Laino Borgo, uma vila característica dentro do Parque Nacional 

Pollino, onde uma rota de rafting começará no rio Lao em uma emocionante descida 

de rio a bordo de botes de borracha, acompanhada por guias especializados 

(adequados para todas as idades; crianças de até 4 anos só acompanhadas). 

Almoçolivre. À tarde continuamos até o Grotta del Romito, um local que remonta ao  

período Alto Paleolítico onde fica um dos exemplos mais antigos de arte pré-histórica 

na Itália e um dos mais importantes da Europa. Regresso ao hotel, jantar e pernoite. 

 



 

 
 

 

  

Dia 5: partida para Orsomarso e caminhada pelas vielas da vila. Situada entre as 

rochas e rodeado por bosques mediterrânicos, Orsomarso é uma antiga aldeia na 

província de Cosença, localizada na confluência de dois rios, o maior dos quais, o 

Argentino, dá nome ao famoso Vale; uma verdadeira joia do Parque Nacional Pollino. 

Curta excursão no vale do rio Argentino; O almoço é oferecido em uma trattoria 

familiar, baseada em produtos locais. Oficina de culinária baseada na preparação 

de massa caseira. Tarde: visita a Diamante, a cidade dos murais e das pimentas. 

Andando pelos 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 maneiras de usar a pimenta. Pare para degustar os gelatos 

especiais e as trufas artesanais preparadas com as essências características 

presentes neste território (cedro, figos, pimenta e etc). Regresso ao hotel, jantar e 

pernoite. 

 

  

 

Dia 6 (de 16 Junho a 9 Setembro)Dia de diversão e relaxamento no Acquapark 

Odissea 2000, em Rossano. Almoçolivre. Regresso ao hotel, jantar e pernoite 



 

 
 

 

  

 

Dia 6 (opção altenativa)partida para Rossano, visita à fábrica de alcaçuz ‘Amarelli’ e 

ao museu de alcaçuz "Giorgio Amarelli"; Excelência calabresa é uma das mais antigas 

empresas italianas de confeitaria. Almoço livre. 

Tarde:traslado para Corigliano Calabro e visita ao Castelo Ducal. Construído como 

uma fortaleza militar, em 1073, o castelo foi submetido, ao longo do tempo, a uma 

série de transformações que não afetaram sua beleza. Regresso ao hotel, jantar e 

pernoite 

 

Dia 7 partida para uma fazenda onde você pode passar o dia inteiro envolvido em 

atividades diárias típicas; bem-vindas da família. Será possível descobrir as antigas 

receitas da tradição calabresa participando ativamente da preparação do almoço que 

consiste em pratos típicos baseados em produtos locais. 

Próxima caminhada na rua principal de Cosença. Regresso ao hotel, jantar e pernoite. 

  

 

Dia 8: partida para o retorno logo após o café da manhã.  

 

 



 

 
 

 

PREÇO EM HOTEL 4 ESTRELAS. (MINIMO 2 ADULTOS + 1 CRIANÇA) 

Adulto Bambino 

euro 2.130,00 a persona euro 600,00 a persona 

 

Os valores incluem 

1° dia: traslado com minivan do aeroporto de Lamezia Terme até o hotel; ingresso para o 
museu, jantar de boas vindas com produtos típicos locais, serviço de guia turístico em 
português, acompanhamento de nossa equipe e reserva em hotel 4 estrelas. 

2° dia: café da manhã no hotel; traslado com minivan durante todo o dia, serviço de guia 
turístico em português; ingresso para o trem a vapor; ingresso de entrada para o parque. Jantar 
e reserva em hotel 4 estrelas.  

3° dia: café da manhã no hotel; traslado com minivan durante todo o dia; serviço de guia 
turístico em português; ingresso de entrada para o parque pré-histórico e para o museu de 
Certosa; jantar e reserva em hotel 4 estrelas.  

4° dia: café da manhã no hotel; traslado com minivan durante todo o dia; serviço de guia 
turístico em português; ingresso para o rafting e para a Gruta del Romito; jantar e reserva em 
hotel 4 estrelas.  

5° dia: café da manhã no hotel; traslado com minivan durante todo o dia; serviço de guia 
turístico em português; laboratório de culinária, almoço em restaurante; jantar e reserva em 
hotel 4 estrelas. 

6° dia: café da manhã no hotel; traslado com minivan durante todo o dia,serviço de guia 
turístico em português; ingresso para o Parque Aquático;jantar e reserva em hotel 4 estrelas. 

6° dia (alternativo): café da manhã no hotel; traslado com minivan durante todo o dia serviço de 
guia turístico em português; ingresso para o Castelo e para o museu; jantar e reserva em hotel 4 
estrelas. 

7° dia: café da manhã no hotel; traslado com minivan durante todo o dia,serviço de guia 
turístico em português; almoço na fazendajantar e reserva em hotel 4 estrelas. 

8° dia: café da manhã no hotel; serviço de guia turístico em português; traslado com minivan até 
o aeroporto de Lamezia Terme.  

 Seguro e despesasmédicas; 

 IVA, percentual de serviços e taxas. 

 Comissão da agência de viagem : 10%. 

 

O VALOR NÃO INCLUI 

 Voosnacionais e internacionais 

 Gorjetas 

 Refeiçõesnãoespecificadas. 



 

 
 

 

 Tudo que não estiver especificado em ‘valores inclusos’.   

 

Importante: 

 É permitido o transporte de somente UMA mala grande e UMA mala pequena por pessoa.  

Condiçõescontratuais: 

 O programa poderá sofrer substituições de cronograma devido a variações técnicas e/ou climáticas. 

 O organizador não é responsável por qualquer fechamento total ou parcial de museus, monumentos e 

igrejas. 

 Os preços do pacote devem ser confirmados no momento da reserva e podem variar dependendo: 

 

 tipo e disponibilidade do hotel solicitado; 

 tipo e disponibilidade dos serviçospropostos; 

 variação nos custos de transporte; 

 variação nos custos de combustível; 

 variação de IVA e taxas. 

Reserva:  

É essencial fazer uma reserva pelo menos 2 meses antes 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 

em caso de desistência do contrato no local.  

Excursão com direção técnica de: Tour Operator Greenwood Experience e em parceria com Ana Patricia da 

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