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KALABRIJA 15 dni  
 

PONUDBA ZA INDIVIDUALNEGA POTNIKA! 
 

Kalabrija na konici čevlja, na skrajnem jugu Italije - obdana s čudovito kristalno modrim Jonskim in Tirenskim 

morjem. Ločena od Sicilije z ožino Messina. 

Tisti, ki imate radi naravo, njene vonjave in skrivnosti, lahko raziskujete kalabrijsko zaledje. Odkrivanje čiste in 

neonesnažene pokrajine, kjer veliki zeleni pasovi izmenjujejo z modrimi jezeri in slapovi. Toplo podnebje, skalnate 

obale s peščenimi plažami, lepe barve morja, narava, ki je divja in skrivnostna, močni in pristni okusi lokalne 

prehrane s sledovi antičnih izvorov ostaja Kalabrija edinstveno mesto, ki popotniki lahko uživate tako poleti kot 

pozimi.  

 
 

Odhodi v 2017: po dogovoru 
 

STIL: Individualno potovanje 

1. dan polet v KALABRIJO, Azienda Le Farnie. Ob prihodu na letališče Lamezia Terme prevzamete avtomobil 

in vožnja v severni del regije Altomonte. Tu ste nastanjeni prve tri noči, ki je idealna pozicija za raziskovanje 
severnega dela Kalabrije. Prosto in nočitev. (H) 

 

2.-3. dan KALABRIJA, S del. Zajtrk. Lastno raziskovanje okolice. Nekaj priporočil za oglede: Nationalni Park Il 
Pollino, stari mesti  Morano Calabro in Altomonte, en dan raftinga na reki Lao, Civita in druge albanske vasi, 

arheološko najdišče v Sibari-ju ... Prosto in nočitev. (H, Z) 
 

4. dan KALABRIJA, SV del. Zajtrk. Iz severa se odpeljete skozi Silo proti Ionski obali v regijo Santa Severina. 
Prosto za počitek in lastno raziskovanje okolice. Idealna pozicija za raziskovanje severno-vzhodnega dela Kalabrije. 

Nočitev. (H, Z) 
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5.-6. dan KALABRIJA, SV del. Zajtrk. Prosto za lastna raziskovanja okolice. Nekaj priporočil za oglede: mesto 

Santa Severina in njenega gradu, izkopanine Capo Colonna, mesta Crotone, Le Castella in Capo Rizzuto, Nacionalni 
park Sila, vinsko regijo Ciro ... Prosto in nočitev. (H, Z) 

 

 
 

7. dan KALABRIJA, JV del. Zajtrk. Iz SV dela se odpeljete še bolj južno ob Ionski obali za vaš predzadnji 
postanek v JV delu regije Kalabrije. Idealna pozicija za vaše nadaljnjo raziskovanje jugo-vzhodnega dela Kalabrije. 

Nočitev. (H, Z) 

 
8.-10. dan KALABRIJA, JV del. Zajtrk. Prosto za lastna raziskovanja okolice. Nekaj priporočil za oglede: 

zgodovinsko mesto Gerace, Nacionalni park Aspromonte, Stilo z bizantinsko cerkvijo, slap Marmarico, srednjeveško 
vasico Mammola ... Prosto in nočitev.  (H, Z) 

 

11. dan KALABRIJA, Tropea. Zajtrk. Iz JV dela se odpeljete v slikovito mesto Tropea za vaš zadnji postanek. 
Idealna pozicija za vaše nadaljnjo raziskovanje obmorskega predela Kalabrije. Nočitev. (H, Z) 

 
12.-14. dan KALABRIJA, Tropea. Zajtrk. Prosto za lastna raziskovanja okolice in počitka ob plaži. Nekaj 

priporočil za oglede: mesto Pizzo, čudovite obale in zalive Capo Vaticana, ribiška vasica Scilla, dnevni izlet na otok 
Aeolian ... Prosto in nočitev.  (H, Z) 

 

 
 

15. dan KALABRIJA, Tropea. Zajtrk. Prevoz na letališče Lamezia Terme in oddaja najetega avtomobila. Konec 
potovanja. (Z) 

 

Cena na osebo v dvoposteljni sobi znaša od:                                         870 EUR  
* Cena se lahko spreminja glede na praznike in visoko sezono 
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Cena (najmanj 2 udeležencev) vključuje: 14 nočitev, prehrana po programu, najem avtomobila za celotni čas 

bivanja (prevzem/oddaja na letališču), stroške priprave in organizacije potovanja.  
 

Doplačila po želji:  

- letalski prevoz in letališke pristojbine do Kalabrije, 
- odstopnina v primeru višje sile: 4,56 % vrednosti potovanja, 

- dodatno zdravstveno zavarovanje, 
- prevoz z GoOpti do bližnjega letališča, 

- višja kategorija avtomobila in hotela. 
 

DRUGI PODATKI: 

VIZE: Slovenci potrebujemo le veljaven potni list ali osebno izkaznico.  
 

ZDRAVJE: Obveznih cepljenj ni. O zdravju se posvetujte na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Ljubljana, 
Zaloška 29, 1000 Ljubljana, telefon: (01) 586 39 00. Za več informacij obiščite: http://www.nijz.si. 

 

Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga na voljo 
na vseh prodajnih mestih. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da je z njimi seznanjen in jih v celoti sprejema.  

 
MINIMALNO ŠTEVILO OSEB: 2. 

PRIPRAVA POTOVANJA: 22. Maj 2017. 

ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar. 
 
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:    
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja   P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s kopalnico 
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice  P –  lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno kopalnico, več posteljne sobe…)  
H* – nočitev v hotelu 3+/4 zvezdice   PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina       
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic  O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba...) 
 

Kategorija namestitev je odvisna od lokalnih predpisov in ni nujno enakovredna slovenskim. V primerih, ko v državi potovanja ni predpisane 
kategorizacije namestitev, je ocena kategorije v programu potovanja narejena na podlagi ocene lokalnih partnerjev. 
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