Solnedgangen fra borgen i Castellabate hver
sommerkveld fra 19.30-20.30; Belvedere St. Costabile i
middelalderbyen
Castellabate. Gratis guidet tur i byen for å utforske det
gamle sentrum grunnlagt i 1123.
Øya Licosa – se rester av en romersk bosetting. Nyt synet
av firfirsler med en sjelden smaragdgrønn farge.
Besøk havnen i Lu Traviersu – i S.Maria, se et
storslagent byggverk “LE GATTE” (=hunnkattene)med buer
i to etasjer.
Besoek stranden Rocchi i Lago- området. Herfra kommer
gjennomhullet kalkstein brukt til bygging av sirkulære
kolonner, kanskje også i Paestum.

Litt historie
San Costabile Gentilcore, grunnlegger av Castellabate og eneste
Hellige Sankt i Cilento. Det var han, IV abbed av Cava de Tirreni, som
startet byggingen av borgen den 10. oktober 1123 på Engel-høyden,
og etter hans død, æret folket ham ved a kalle opp stedet etter ham.
Beato Simeone, V abbed av Cava fortsatte arbeidet etter sin
forgjenger. Bysten i katedralen, ved siden at St. Irene, viser ham med
pergament og kornakser, han var faktisk forfatteren av jordbruksreformen, nøkkelen til videre utvikling av Castellabate etter 1100.
Ruggero Leoncavallo (1857-1919) musiker og komponist, forfatter
av I Pagliacci, tilbrakte sin barndom i Castellabate, nær Porta
Cavalieri: mor til den unge Roger ble anbefalt å bo på et sted hvor
klimaet er sunt,for å kurere hennes skrøpelig helse. Trenger vi noen
bedre dokumentasjon for Castellabates unike klima?
Francesco Matarazzo (1854-1937) skaperen av en av de største
økonomiske imperium i Sør-Amerika og et symbol for utvandring til
Brasil, ble født i Castellabate, og levde her til en alder av 26 år.
Joachim Murat – Konge av Napoli King of Naples i det “franske
tiåret” var i Castellabate mellom 11 og 12 november 1811, under sitt
besøk til deler av riket. Perrotti-familien holder rommet hans inntakt.

Comune di Castellabate

NATUR-STIENE

Provincia di Salerno

Stien til Punta Licosa - Fra havnen i San Marco til Punta Licosa.
Når du ser øya kan du fortsette mot Ogliastro fram til porten til
tårnet. Herfra kan du reise tilbake med buss.
Punta Tresino - I bunnen av Lago kann du gå mot Punta del
Pagliaroli og fortsette mot forlatte landsbyen San Giovanni.
Monte Licosa - Fra San Marco går du i retning av Monte Licosa.
Du kan finne jegehuset til Ferdinand II og et Benedictiner- kloster.

HISTORISK KOMMENTAR
"Her dør man ikke", sa kongen
Joachim Murat fra Belvedere
St. Costabile, omringet av så
mye skjønnhet og helse, i
1811 fant det sunne klimaet i
Castellabate sin første store
beundrer.

Castellabate Guide, små fraksjoner av Castellabate
Design og tekster av Amedeo Colella
Foto av Giovanni Jaquinto
Grafisk design av Katherina Vinter
Turistkontoret i byen Castellabate, tlf. 0974 962321,
turismo-cultura@tiscali.it

MIRAKELET
I det syttende århundre greide San
Costabile å avverge et angrep av pirater av
Saracensk herkomst som allerede var
kommet i land paa Pozzillo-stranden og ville
invadere Castellabate. San Costabile festet
lykter til hver av hornene til en flokk med
geiter; geitene ble jaget nedover mot
stranden og angriperne trodde at de var
soldater fra Castellabate og flyktet så fort de
bare kunne!

Castellabate

5 TING DU IKKE BøR Gå GLIPP AV

Norvegese

det ideelle stedet for din ferie!
Utforsk det vakreste stedet i verden :
Liten håndbok for dem som ikke vil
begrense seg til krystallblått hav og
vakre strender.

Velkommen til Castellabate,
World Heritage List.
En unik kultur og et unikt landskap i Cilento,
tusenvis av år med historie har etterlatt seg
solide kulturelle spor og kunstneriske
aktiviteter, sammen med en vakker natur.

Et turist-tilbud som ikke bare tilbyr flotte strender, men som
også inneholder historie, natur, kunst, arkeologi og kultur.
Castellabate: navnet stammer fra det latinske ordet
CASTRUM og ABATIS: Castle of abbot; Castellabate ble
grunnlagt av Costabile Gentilcore, IV abbed av SS. Trinity av
Cava dei Tirreni, 10 oktober 1123.
De herlige marine landsbyene (San Marco, Santa Maria og
Ogliastro) gir turisten en unik variasjon av Cilentask miljø og
atmosfære.
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CASTELLABATE
Det historiske sentrum av Castellabate ligger 280 meter over
havet, 4 km fra stranden. o Det historiske sentrum er stengt fra
5 dører: Porta Cavalieri og Porta di
Mare (på havsiden), Porta la chiazza
og Porta S.Estachio (på
jordbrukssiden),Porta de li Bovi(på
innlandsiden).
Han bringer stedet og bringer S.
Eustachio kampanjer; dør de li Bovi
hinterland (Belvedere).
„Gå deg bort“ i de trange gatene av
stein og under passasjene nedenfor
husene -glem biltrafikken. Fryd deg
over brisen fra havet og nyt noe
leskende på plassen, snakk med de gjestfrie beboerne!
Den middelalderske slottet ble bygget på Colle dell'Angelo
(Engel-høyden)i 1123 på initiativ av den fjerde Abbed av Cava,
San Costabile Gentilcore, for å gi et religiøst tilholdssted til
beboerne og for å beskytte den marittime frakten fra angrep av
Saracenere; rundt festningen startet en tilknytningsprosess som
etterhvert ga liv til det vakre middelaldersentrum.
Historien har også gått via Piazza Gioacchino Murat, den
franske kongen var gjest hos baronen Perrotti i hans palass i
1811.
Plassen “Piazza 10 ottobre 1123” (dato for grunnleggingen av
Castellabate), alltid livlig,har en nydelig utsikt over Annunziatadalen. Her finner du også det lokale PRO LOCO (turistinfo).
Basilicaen “Santa Maria de Gulia“, har en flott fasade og et
klokketårn fra det sekstende
århundre. Innvendig finner
man verdifulle kunstverk, bl.a.
av Pavanino fra Palermo og et
olje-maleri (ukjent kunstner)
som viser San Michele
Arcangelo vinne over djevelen.
I nærheten ligger et
interessant museum for hellig
kunst.
Av stor interesse er også disse
husene: Palazzo Matarazzo , Palazzo Antico, Palazzo Jaquinto
og flere små kapell.

SANTA MARIA

SAN MARCO

er det mest befolkede stedet, kjennetegnet av en
vakker liten gamleby, bygd rundt Villa Principe di
Belmonte og Torre Perrotti. Santa Marias gågate
byr på folkeliv, shopping og (hjemmelaget-is-)
barer.
Fortsetter du langs strandpromenaden kan du se
tårnet fra middelaleren (Perrotti).
Se ogsåde flotte bygningen med buer “Le
Gatte” (tidligere Porto de Lu Traviersu). Den lille
havnen var i bruk siden år 1000 for transport av
cilentanske produkter Cava og derfra videre til
Napoli.
Fra Santa Maria strekker stranden “Pozzillo” seg helt til nabobyen San
Marco: En ideell sandstrand: alltid klart vann til glede for voksne og barn.

Legenden Tårnet ved inngangen til San Marco ble brukt av Adelen rundt
1600, til produksjon av landbruksprodukter. Fra denne perioden
forteller legenden „ Jus Primae noctis“: adelen „testet ut“ brudene
til sjømennene.
OGLIASTRO
Havfruen Leucosia prøvde å friste
Ulysses under hans ferd.
Det moderne Licosa er et unikt
område, med en unik
middelhavsvegetasjon. Kan nås til
fots fra havnen i San Marco fra
eller fra Ogliastro.
Ogliastro Marina er den sørligste delen av Castellabate. I august
2006, la en Caretta- skilpadde egg på stranden i Ogliastro.
Eggene ble åpnet i september. Et enestående naturfenomen i
dette området.
På øya Licosa finner man tydelige spor fra en romersk bosetting.

Sjarmerende marine-landsby
bebodd av mennesker siden
tidlig steinalder.
San Marco ble en viktig havn i
romertiden . Havnen i San
Marco, kjent som ERCULIA i
romertiden, ble bygget rundt det
første århundre f.Kr; Havnen ble brukt hyppig, også av store
romerske skip, på ruten til Afrika.
Fra San Marco til Punta Licosa og utover, har kysten har et
sjeldent fenomen, en helling på 45 grader som fører til at man ser
flere jordlag under bakken.
Den moderne havnen i San Marco ble bygget på 60tallet. Den
huser nå en stor flåte av lokale fiskebåter. Man kan ta ferge derfra
til Amalfikysten og Capri (juli/august). I sentrum av San Marco
finner man kirken San Marco Evangelista.

Naturaleza UnicaLa lagartija esmeralda de la isla de Licosa (Podarcis Sicula klemmeri). En la isla de Licosa vive en una colonia de lagartijas, de
librea esmeralda, que parece llegar aquí directamente desde la
prehistoria. La variedad de colores de estos animales únicos,
"hipercromatismo" similar al caso de la lagartija de los acantilados
de Capri, la convierte en un fenómeno natural único.

LAGO
Besoek den flotte stranden
Rocchi i Lago- området. Herfra
kommer gjennomhullet kalkstein
brukt til bygging av sirkulære
kolonner, kanskje også i
Paestum.

ALANO—Området Alano, et sted med sterk kunnskap relatert
til bonde-kultur, utgangspunkt for utflukter til å oppdage
Middelhavets flora.

MUSEUMS

Museum of Sacred Art – I Castellabate - Inneholder møbler og hellige kunst fra 1500; sølv og malerier fra private samlinger. Museet er åpent på
lørdager og søndager fra 16:30 til 20,00 Inngang € 1,00.
Villa Matarazzo, av greve Francesco Matarazzo,nå drevet av Parco del Cilento; Parken er åpen. Inngang € 1,00.
Il Museo del Mare, plassert i Villa Matarazzo, inneholder viktige arkeologiske funn, som antikke krukker fra rundt det første århundre f.Kr.( fra en
romersk skipsvrak ca 40 meter utenfor kysten av Punta Licosa) og brakt til lys i 1990.

