Reseberättelse Italien-Kalabrien oktober 2010 med Solresor (flyg Primair)
ons 20 okt
Avresa från Arlanda kl 7 på morgonen. Landning på Lamezia Termi i Kalabrien kl 11. En
timmes buss till hotellet Sankta Lucia, 5 km norr om Tropea. Inkvartering i ett rum med fyra
sängar utan balkong eller havsutsikt, i stället ett bord i en utomhuskorridor med plasttak (fick
dock bytas på lördagen till ett fint rum med utsikt). Vila ett par timmar, därefter för sent för att
hinna med sista shutteln till Tropea. Ett försök till promenad i grannskapet visade att det bara
fanns den livligt trafikerade huvudvägen förbi hotellet att gå på. Middag med vin och
sänggående.
tors 21 okt
Frukost. En snabbtur med shutteln till Tropea där vi köpte vin och sprit på en supermarknad.
Kl 13 avresa med buss under ledning av vår utmärkta guide Linnea Nyberg till en vingård i
närheten av flygplatsen, Statti. Vinprovning med lunch, antipasti och pasta, visning och
rundvandring, en lyckad dag med fint väder. Hem igen. Middag med vin tillsammans med
trevliga medresenärer (gott om sådana på denna resa).
fre 22 okt
Frukost. Tidig avresa med bussfärd i ett par timmar till osttillverkning vid nationparken Sila
Grande som också är skidturistort. Passerade Kalabriens största universitetsstad Cosenca.
Ostavsmakning. Besök i skidorten, där vi tog en kaffe med Ellabritt och Henry. Lunch på La
Locomotivo, ett stillastående tågsätt. Intressant dag med annorlunda natur. Hem.Drink hos
Ellabritt och Henry. Middag med vin.
lör 23 okt
Frukost. Vi fick idag byta rum och kunde nu njuta av fin havsutsikt. Utflykt till pittoreska
Pizzo, närmaste stad norr om Tropea. Lunch i stadens utkant. Avprovning av Pizzos egen
glass, en stor kula med chokladkärna och hölje av vaniljglass och hasselnötsglass. Härligt
väder och fina utsikter. Vandrade i köpgata och Anita och CJ köpte varsin axelväska.
Ellabritt och Henry var på drink hos oss. Middag med vin.
sön 24 okt
Frukost. Ledig dag. Vi, liksom de flesta, tog hotellshutteln till Tropea och vandrade i staden
och/eller tog ett bad vid stranden (Anita, cirka 20 grader). CJ lunchade med Ellabritt och
Henry på pizzeria. Kaffe på stranden före hemfärd. Ett par i sällskapet reste med tåg till
Reggio Calabria cirka 10 mil söderut och kom hem på kvällskvisten. Middag med vin. Regn
på kvällen.
mån 25 okt
Frukost. Långresa mot söder till CittaNova för att smaka på ortens lutfisk med
norskimporterad stockfisk som grund. Tre tillagningssätt på samma tallrik, kokt, grillad och
friterad. Typisk lutfiskkonsistens men med annan smaksättning. Vackert ornerad
desserttårta bl.a. På hemvägen besök på en olivoljefabrik, med visning av nyfödd åsna som
alla kelade med. Middag med vin.
tis 26 okt
Frukost. Avslutningstur till Tropea med guide och avsmakning på två ställen av olika
produkter från trakten, marmelad, korv. Lunch med stenugnsbakade pizzor (avsmakning av
ett flertal, gott). Middag med vin.
ons 27 okt
Frukost. Avresedag utan betalt program, en del av gruppen avreste redan på förmiddagen.
Långlunch mellan kl 14 och 17 anordnades av Linnea på en Agrikultura turistico i utkanten
av Tropea. Fin miljö och jättegod mat, bl.a. svärdfisk. Rummen fick behållas till 19, därefter
gick bussen 20.50, planet lyfte före tidtabell 23.40.
tors 28 okt
Vi landade på Arlanda kl. 3 på morgonen, en timme före tidtabell. Bilen hämtades på Måby.

