
KALABRIJA 2023 

 

 

Kalabrija je najjužnejša država Italije in je le 3 km oddaljena od Sicilije, tako da že kujejo načrte o povezavi 

Kalabrije in Sicilije z mostom. Kalabrija se razteza na več kot 15.00 km2
. Neokrnjeno naravo pokrivajo področja 

gozda in gorovja kot Sila (poznano po smučarskih terenih), Serre, Aspromonte… Obiščete lahko tudi nacionalne 

parke, se udeležite trekinga in občudujete čudovit gorski svet in različne vrste faune, od koder je tudi pogled na 

obmorski del, saj ima celotna Kalabrija kar 800 km morske obale tako na Jonskem morju kot na Tirenskem morju. 

Nepozaben pogled je na eolske otoke, kar sedem jih je, trije pa so najbolj obiskani Stromboli, Lipari in Vulcano, 

ki ima še vedno aktivne kraterje. Glede na zgodovinska dejstva in prvo grško kolonijo v Locriju in potem prihod 

Rimljanov, Bizanca, Burbonov, Habsburžanov… bo vsak našel tudi veliko kulturno zgodovinskih spomenikov oz. 

najdišč iz teh časov. Zanimivost pa so tudi posebna področja, kjer so skupnosti Albancev. 

Ne smemo pa pozabiti na njihovo živahno folkloro, domačo obrt kot lončarstvo, ročna dela prtov, čudovito hrano. 

Pogled se vam razteza na številne nasade pomaranč, limon in drugega sredozemskega sadja, zelenjava, čebula iz 

Tropee, feferoni, olive, številni vinogradi in vino Cipo. Zelo poznan je tudi šnops Pecorino s poprom, salame… 

Prav tako pa tudi veliko ribje hrane, saj je morje bogato z ribami. V Kalabriji je bil rojen tudi Versace. Dostop je 

možen z avtom, vlakom, avtobusom dnevno iz Padove, Benetk, letalom iz letališča Lamezia Terme, Reggio 

Calabrija ali Bari v Apuliji 

Tirensko morje v Kalabriji seda od Scalee do glavnega mesta Reggio Calabria. Tu so tudi eolski otoki, ki so zelo 

obiskani, saj še vedno dnevno bruhajo lavo in vsak izbruh je lepo viden iz obale. Dostop z letalom na Lamezio 

Terme ali Reggio Calabria, z vlakom ali avtobusom oz. avtom. Plaže se vijejo v objemu neokrnjene narave z veliko 

zelenja, drevesa pinij, bori, čudovitimi plažami… Tu najdete vse vrste plaž – od peska, drobnega belega peska, 

kamenčkov, skalnatih območij… Morje je sinje plavo zeleno. Poznana obmorska mesteca in letovišča so: Scalea, 

Pizzo, Tropea, Capo Vaticano, Nicoterra, Zambrone, Ricardi, Scillia, Reggio Calabria…



VILLAGGIO RESORT SAN DOMENICO 3*PARGHELIA 

 

   

Nahaja se v kraju PARGHELIA,samo 2 km od priljubljenega letoviškega mesteca Tropea in 400 m od 

zaliva z čudovito plažo  in kristalno modrim morjem.na privatni plaži naselja  boste imeli tudi ležalnike 

in senčnike.Na plažo pelje tudi  brezplačni mini bus.Sobe so prijetno opremljene od dvoposteljnih do 

družinskih sob  za 6 ali 8 oseb z sušilcem za lase, klimo,TV. Naselje razpolaga z restavracijo-hrana strežena, 

pizeria, video igrice, animacija, miniclub, bazen, tenis, možnost izletov, lastni parking 

 

VILLAGGIO SABBIA D'ORO 3*-MARINA DI NICOTERA 

 

   

 

Nicotera Marina je staro mesto ob Tirenskem morju. Mesto leži ob veliki peščeni plaži. Bungalovi imajo 

kuhinjo, kopalnico in teraso. Plaža vam ponuja restavracije, bare, diskoteko… Prav tako imajo tudi velik 

bazen in  otroški bazen, na voljo pa so vam športni rekviziti. Živali so dovoljene! 
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VILLAGIO SAMBALON 3*, ZAMBRONE 

 

    

Letovišče se nahaja v Tirenskem morju,nedaleč od  mesteca Tropea. V provinci Vibo Valentina. 

V naselju je več bungalovov, ki lahko sprejmejo od 4 – 6 oseb. Vsak ima parkirišče, vrt, teraso, jedilni kot, 

kuhinjo, hladilnik, pečico, kopalnico, spalnico in sobo s pogradom. V naselju so restavracije, bari, bazar, 

privatna plaža, trgovina… To je zelo velik kompleks na plaži, v zelenju. 

 

HOTEL IPOMEA CLUB 4*, CAPO VATICANO 

 

       

Hotel se nahaja v neposredni bližini morja, v mestu Capo Vaticano, samo nekaj korakov od čudovitega 

zaliva Santa Maria. Poleg izjemno lepega pogleda vam sobe nudijo tudi udobje hotel pa dobro hrano in 

prijazno osebje. Sobe so izredno prostorne, moderno opremljene imajo tuš, wc, balkon. Hotel ima lasten 

bazen in ga obkrožajo palme in mediteransko cvetje. 

 

RESIDENCE ESPERIA 3*, CAPO VATICANO 

 

    

Apartmaji ležijo direktno ob morju, v prijetnem turističnem mestu Capo Vaticano. Mestu Tropea pa 

pravijo tudi Biser Sredozemlja, oddaljen je samo 7 km. Od letališča Lamezia Terme so apartmaji oddaljeni 

približno 70 km. Residence razpolagajo z 11 apartmaji, ki so od plaže oddaljeni 200m. 

 



 

HOTEL DELLE CANNE 3*, AMANTEA 

 

      

Hotel leži samo 2 km od mesta Amantea in 120 metrov od morja, odprt je celo leto. Do znamenite gore 

Sila je samo 60 minut vožnje, od letališča Lamezia Terme pa 30 km. Hotel je primeren za družine, slovi po 

tipični in dobri kuhinji. Sobe imajo kopalnico, tv, telefon, sušilec za lase, balkon in klimo. Hotel ima tudi 

velik bazen in lepo urejen vrt,mini golf,parking,lepo privatno peščeno plažo. 

 

HOTEL TURIUM 3*, SANTA MARIA  DEL CEDRI 

 

    

Hotel leži v bližini čudovitega mesta Santa Maria del Cedri, direktno ob plaži s pogledom na čisto modro 

morje. Ima veliko parkirišče in slovi po prijaznem osebju.  

 

HOTEL TORINO 3*, FALERNA MARINA 

 

     

Hotel leži direktno na plaži ob prečudovitem Tirenskem morju, zelo hiter je tudi dostop z avtomobilom, 

saj je izvoz iz avtoceste oddaljen samo 1 km.LETALIŠČE Lamezie terme  v bližini Hotel gostom ponuja 

bazen, tenis igrišče, plažo, parkirišče… Sobe so lepe, svetle, imajo kopalnico, tv, telefon, klimo, brisače in 

posteljnino. Pijača vključena pri obrokih voda in vino 



  

VILLAGGIO COSTA BLU3*SELLIA MARINA  www.costabluresidence.it 

Naselje se nahaja cca 40km od letališča Lamezia Terme in obsega  10.000m2  ob morju 

     

 

VILLAGGIO BORGO DEGLI ULIVI 3*SELLIA MARINA www.villaggioborgodegliulivi.it 

Velik kompleks kar na 25.000m2 v bujnem zelenju in  borovim gozdičku ob morju 

   

 

VILLAGGIO ROSETTE RESORT 4* PARHELIA 

Resort  se nahaja  v bližini srednjeveške Tropee in   ne daleč od letališča Lamezie Terme.V samem  

naselju je 115 sob,2 restavraciji,dnevni bar,bazen za otroke in odrasle,igrišče.Sobe so tro in štiriposteljne 

moderne,s klimo, sefom,kopalnico s  sušilcem za lase,wifi,ples,mini klub za otroke,terasa ali balkon. 

 

 

 

 

  



 

MINERVA CLUB RESORT  4*, SIBARI 

     

Mesto Sibari se nahaja v Jonskem morju.. Apartmaji ležijo v zalivu Sibari, samo nekaj minut stran od lastne 

peščene plaže v ogromnem kompleksu  zelenja,dreves, mediteranskega grmičevja. V naselju tudi golf 

igrišče. Apartmaji BILO 4 – za 4 osebe, imajo telefon, tv, sušilec za lase, prav tako pa tudi kuhinjo, 

kopalnico, teraso. TRILO 6 – trisobni apartma za 6 oseb, kuhinja, kopalnica, terasa. 

V hotelu Minerva je 348 sob – vse imajo klimo, kopalnico, tv, sef, hladilnik. Sobe so lahko MAREGOLF – 

večja komfortna soba s teraso, MARLUSA – 228 sob, ki so najbolj primerne za družine. 

HOTEL IL PESCATORE 3*, MONTEPAONE 

       
Majhen hotel v mirnem področju vasice Motepaone med Capanellom in Soveratom, leži samo 300 metrov 

od razgibane, dolge peščene plaže, ima tudi dve restavraciji. Letališče Lamezia Terme je oddaljeno samo 

50 km, železniška postaja pa 500 metrov. Vse sobe imajo kopalnico, telefon, tv. 

NA VOLJO TUDI APARTMAJI IN SICER  ZA3,4,4-6 IN 6-7OSEB 

   

HOTEL IL NOCCHIERO 3*, SOVERATO 

     

Moderen in komforten hotel z lastno restavracijo je odprt celo leto. Ima 36 sob, vse pa imajo kopalnico, 

tv, telefon, klimo in hladilnik. Leži v samem centru mesta, 300 metrov od morja. Slovi po odlični 

mediteranski hrani. 

 

AQUAMARINE RESIDENCE 3*, DAVIOLI MARINA 
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Apartmaji so odprti celo leto in so prostorni ter lepo opremljeni. Zelo lahek dostop z letalom iz letališča 

Lamezia Terme ali z vlakom, saj je železniška postaja v bližini. Vsi apartmaji imajo kuhinjo, kopalnico, 

nekateri imajo balkon ali teraso, ter primerno število ležišč. 

 

 

 


