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Påskpaket 2022 - Äkta Kalabresisk semester 

Påskfirande vid den södra Ioniska kusten, Italien.  

Traditioner, smaker, rytmer och lugn italiensk livsstil - 2022-04-14 – 2022-04-20 

 

Boende: I lägenheter i medeltidsstaden Badolato Borgo. 

 

Dag 1, 14 april, Skärtorsdag 

Ankomst till Lamezia Terme flygplats kl. 18.30 och transfer till Badolato.  

Check in och välkomstmiddag Lugn promenad genom staden. Övernattning.  

 

Dag 2, 15 april, Långfredag 

Frukostbuffé.  

Besök i Franziskaner klostret Santa Maria degli Angeli med efterföljande mat- och 

vinprovning. På eftermiddagen transfer till den närliggande lilla staden Squillace, 

besök i gamla stan och dess traditionella keramikverkstäder. Middag på en lokal 

restaurang. Transfer till Badolato. Övernattning.  

 

Dag 3, 16 april, Påskafton 

Frukostbuffé.  

På morgonen guidad tur genom de smala gränderna i den gamla staden Badolato 

Borgo som grundades år 1060 av en Normandisk herreman. Den medeltida 

stadsplaneringen har bevarats genom seklernas gång. Obs! nivåskillnader – trappor. 

Besök i den åttakantiga kyrkan ”Chiesa dell’Immacolata” som ligger nära den 

gamla borgen. Lunch på egen hand och tid att koppla av på eftermiddagen.  

På kvällen en tur genom de lokala gamla vinkällarna för att prova typiska 

kalabresiska maträtter. Promenad tillbaka till din lägenhet och övernattning.  

 

Dag 4, 17 april, Påskdagen 

Frukostbuffé.  

Förmiddagen - ledig tid på egen hand. 

Påsklunch på kalabresiskt vis på en lokal restaurang.  
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På eftermiddagen transfer till ”Valle dello Stilaro” för att besöka La Cattloica i Stilo 

och Monte Stella i Pazzano. Transfer tillbaka till Badolato Borgo och övernattning.  

 

Dag 5, 18 april, Annandag Påsk 

Frukostbuffé.  

Denna dag får du njuta av kalabresisk ”Annandag Påsk” firande med genuina 

måltider och folkmusik.  

På eftermiddagen transfer till kuststaden Soverato, promenad vid den traditionella 

”Fiera della Galilea” marknaden utomhus. Tid att koppla av på strandpromenaden 

och vara med på en glassprovning eller ta en aperitif på en lokal bar.  

Transfer tillbaka till ert boende och övernattning.  

 

Dag 6, 19 april, tisdag  

Frukostbuffé.  

Ledig förmiddag. På eftermiddagen får ni vara med på en lektion i kalabresisk 

matlagning. Veckan avslutas sedan med en stor avskedsfest i restaurang Catojos 

vinkällare! Övernattning.  

 

Dag 7, 20 april, onsdag 

Frukostbuffé.  

Checka ut kl. 06.00. Transfer till Lamezia internationella flygplats. 

Slut på våra tjänster.  

 

 
Traditionsenligt Påskfirande utomhus i Slow italiensk anda med folkmusik och sång. 
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Typisk kalabresiskmat, friterade zucchiniblommor, stekt aubergine, ost, tomater, bröd, 

bönor, salami, prosciutto.  

 Pris: i dubbel/ trippelrum: 990 €/person,  
 

I priset ingår: 

Singelrum 1110 €/ person 
 

Boende i utvalda lägenheter i klassisk/ standard 

nivå.  

Daglig frukostbuffé. 

Ankomst och avresetransfer från/ till Lamezia 

Terme flygplats. Obs! väntetid kan förekomma  

3 middagar, inkl. dryck 

Guidade promenader i Badolato.  3 luncher inkl. dryck 

Välkomstdrink 1 festlig avskedsmiddag 

En Aperitif eller hemgjord glassprovning.  Halvdagsutflykt till Squillace 

En lektion i kalabresisk matlagning.  Halvdagsutflykt till ”Valle dello Stilaro” 

Vinprovning på lokalt vinhus Halvdagsutflykt till Soverato 

Inträden och biljetter till museum. Landtransport i minivan med a/c.  

I priset ingår inte: Dricks och personliga kostnader. Övriga drycker till måltiderna. Bärarservice.  

För att reservera plats och frågor kontakta:   

Calabrianvacations, Tina Björkegren, tel. 0703 – 222 944 

info@calabrianvacations.se    www.calabrianvacations.se    

 

Ansvarig landarrangör: Ferdinandea Travel, Badolato, till vilken betalning behöver ske först efter bekräftad 

plats. Detta arrangemang förmedlas av Calabrianvacations till resenärer i Sverige och Finland.  
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Franziskaner klostret Santa Maria degli Angeli.                 Badolato: Chiesa dell’Immacolata. 

     
Matlagningskurs kalabresisk mat                  Marknaden i Soverato 

      
En typisk vinkällare Catojo i Kalabrien, denna används numera som restaurang och festlokal!  

 

 
Varmt välkommen! I Badolato finns en hjärtlighet och  

generositet som känns extra välkomnande!  
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