
 
             BIURO PODRÓŻY S-UNIT TRAVEL 

 

Oddział I:  Rzeszów, 35-060 ul. Słowackiego 16 (Pasaż Rzeszów) 
Oddział II: Leżajsk, 37-300 ul. Mickiewicza 4 

Tel: 790 319 139 

e-mail: wycieczki@s-unit.travel.pl 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena zawiera:  

- przelot samolotem w dwie strony (Kraków-Lamezia-Kraków), 

- bagaż podręczny 10 kg,  

- 4 x nocleg w 3* Hotelu tuż przy plaży, 

- wyżywienie: 4 x śniadania i 4 x obiadokolacje,  

- opiekę pilota podczas całej trasy, 

- wypożyczenie autokaru na okres pobytu, 

- opłatę klimatyczną około 3euro/os/doba, 

- ubezpieczenie NNW, KL. 

 

Cena nie zawiera: 
- dojazdu na lotnisko do Krakowa, 

- bagażu rejestrowanego 15 lub 20 kg, 

- biletów wstępu i lokalnych przewodników  

(około 70-80 EUR) 

- wydatków własnych. 

 

 

Kalabria  

 
 

 

CENA: około 2199 zł/os. 
    (w przypadku 20 uczestników) 

 

mailto:wycieczki@s-unit.travel.pl


 

Kalabria pozostała niezakłóconym, dziewiczym rajem z antycznymi miasteczkami na szczytach gór 

i młodszymi, częściej odwiedzanymi, miejscowościami nadmorskimi. Te często pomijane przez 

turystów tereny oferują coś dla każdego: miłośników sztuki, smakoszów kuchnię opartej na świeżych  

i prostych składnikach, amatorów malowniczych krajobrazów. Miłośnicy sztuki i architektury zwykle 

wybierają większe centra we Włoszech: Florencję, Rzym i Wenecję, nie słysząc nawet  o bogatej historii 

i sztuce Kalabrii i jej fascynującej mieszance stylów architektonicznych i artystycznych dających 

poczucie, że cofasz się w czasie: starożytne greckie brązy, bizantyjskie kościoły, zamki Normanów… 

 

 

Wycieczka 5-dniowa 

Przykładowy program wycieczki: 
 

1.dzień  

Zbiórka  uczestników (miejsce do ustalenia). Wylot  z Krakowa o 1115  

do Lamezii. Transfer do hotelu, zakwaterowanie. Czas wolny,  

obiadokolacja i nocleg. 

2. 3 i 4 dzień  

Realizacja programu: 

1. Pentedattilo – Miasto duchów - miasteczko Pentedattilo jest prawdziwym 

skansenem. Przyklejony do skał z piaskowca w kształcie dłoni jest jednym 

z najbardziej malowniczych miejsc w Kalabrii. Nazwa wsi pochodzi od 

greckiego Rentedaktylos. 

2. Garace - jedno z najlepiej zachowanych średniowiecznych miasteczek. 

3. Reggio Calabria - nie zachowało się tu wiele starożytnych śladów, ale 

nieliczne pozostałości obejmują greckie mury i łaźnie termalne pochodzą 

z okresu rzymskiego. Miłośnicy sztuki nie powinni przeoczyć Museo 

Nazionale. Magnesem kolekcji są brązy Riace, dwie niesamowite rzeźby 

pochodzące z około 450r. p.n.e. Zagubione na Morzu Jońskim ponad 2000 

lat temu, a odkryte niedawno, bo w 1972r. uważane są za najważniejsze 

posągi okresu Wielkiej Grecji. Od Muzeum koniecznie należy zejść kilka 

kroków w dół – aby nacieszyć oczy bajkowym widokiem na Sycylię  

z Etną. 

4. Le Castella - piękny zamek,  niemal otoczony Morzem Jońskim na 

krańcu cypla. Kiedyś w Kalabrii podobne fortece znajdowały sie niemal 

na każdym skrajnym punkcie wybrzeża i służyły obronie przez Turkami i 

Arabami.  



5. Bova - centrum kulturalne kalabryjskiej greckiej  mniejszości językowej. 

Stara część miasta znajduje się na szczycie wzgórza i rozciąga się z niej 

rozległa panorama wybrzeża Morza Jońskiego i wschodniej Sycylii. 

Każdego roku Bova jest gospodarzem Paleariza  Festival mającego na 

celu podniesienie świadomości na temat kultury greckiej w Kalabrii. 

6. Rossano - nazywany bizantyjską stolicą Kalabrii albo Raveną południa. 

Rossano jest jednym z najbardziej interesujących miejsc sztuki  

i architektury. W Duomo znajduje się słynny IX-wieczny fresk  

z bizantyjską Madonną Achiropita – fresk „nie malowany ręcznie”: 

uważa się, że fresk został stworzony przez aniołów. 

 

 

5. dzień  

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Wylot z Lamezii do Krakowa o 840. 

 

 

 

 

Uwagi:  
 

1) Podany program jest programem ramowym i może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od biura 

turystycznego (np. pogodowych), 

2) Ostateczną kolejność zwiedzanych obiektów na wyjazdach grupowych ustala pilot, 

3) Prezentowany program wycieczki jest tylko propozycją. Jeżeli mają Państwo jakieś sugestie 

zmian, prosimy o kontakt, 

4) Ostateczna cena wycieczki zależy głównie od ceny biletów lotniczych, ilości uczestników, a także 

standardu hotelu. 

 

 

 


