[ITÁLIE]

SICÍLIE
Vzdálenost z ČR: do jihoitalského přístavu Villa S. Giovanni je necelých
1.800 km, odtud trajektem do Messiny cca 20 km.
Sicílie patří díky své divoké a krásné přírodě stejně jako díky své více
jak třítisícileté historii k nejnavštěvovanějším ostrovům ve Středozemním moři. Nádherné pláže s průzračným mořem, olivové a citrusové háje, palmy stejně jako divoké hory a činné vulkány si podmaní
snad každého návštěvníka. A navíc díky své poloze je zde sezona
podstatně delší než v ostatních částech Itálie a tak si zde koupání
a pláže užijete od začátku května do konce října. Nenechejte si ale ujít
návštěvu alespoň některé z dochovaných památek z antické doby
a vydejte se do Agrigenta se sedmi dórskými chrámy, Siracus se
středověkým náměstím i zbytky antického města a archeologickým
muzeem, nebo do „mafiánského“ Palerma. Lákadlem pro turisty je
výlet na Etnu nebo Stromboli.

Doporučené turistické cíle
• Palermo - hlavní město Sicílie
• Cefalu - malebné původně rybářské městečko s typickými středověkými
uličkami a písčitými plážemi je dnes sídlem biskupa. Dominantu tvoří
obrovská skála, na níž se kdysi vypínal Dianin chrám, a jedna z
nejkrásnějších normanských katedrál.
• Agrigento - moderní město s bohatou historií je považováno za
"nejkrásnější město smrtelníků"
• Sirakusy, Taormina, aktivní sopka Etna
• Liparské ostrovy – ostrovy sopečného původu s činnou sopkou
Stromboli, světoznámou pláží „Černé písky“ a horkými bahenními prameny
a sirnými lázněmi pod širým nebem na ostrově Vulcano. Určitě si nenechte
ujít výlet lodí alespoň na jeden z těchto úchvatných ostrůvků.
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REZIDENCE VILLAGGIO ALKANTARA
Místo pobytu:
Taormina – nejmalebnější město Sicílie s nejkrásnějším amfiteátrem na
světě ze 3.stol.př.n.l.. „Toto místo je odrazem, na kterém najdete vše, co
bylo na Zemi stvořeno pro potěchu oka, duše a fantazie!“ – napsal o něm
spisovatel Guy de Maupassant a sami se přesvědčíte, že se svým osobitým
kouzlem taorminských uliček patří mezi turisticky nejpřitažlivější města Itálie.
Ubytování: prázdninový komplex Villaggio ALKANTARA leží jen 8 km od
centra Taorminy, kam pravidelně jezdí místní linková doprava a 1,5 km od
proslulého městečka Giardini Naxos se světoznámými vykopávkami.
Komplex moderních budov obklopených středomořskou vegetací, bazén se
slunečníky a lehátky, restaurace, bar, TV sál, recepce, 2 tenisové kurty,
dětský koutek, parkoviště, obchodní centrum 600 m, bohatá nabídka výletů.
Apartmány jsou moderně vybavené s klimatizací i topením, telefon,
kuchyňský kout, koupelna a balkon nebo společná veranda se zahradním
nábytkem. APT-2 (MONO), pro 1-2 osoby, obývací pokoj s manželským
lůžkem nebo dvěma samostatnými lůžky, APT-2/5 (BILO), pro 2-5 osob,
obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 1–2 osoby a ložnice s manželským
lůžkem; možnost pátého lůžka nebo postýlky (zdarma, na vyžádání)..
Pláž: 750m, volně přístupná i soukromá, písčitá s oblázky.
Stravování: vlastní, za příplatek snídaně formou bufetu nebo polopenze
(nutno objednat a uhradit předem).
Pobyty sobota-sobota

Termín
23.04.-13.07.
13.07.-03.08.
03.08.-24.08.
24.08.-07.09.
07.09.-27.09.

5 os.

BILO-2/5
4 os.
3 os.

360
500
760
500
360

450
630
950
630
450

600
840
1 260
840
600

Cena v Kč/os.
MONO-2
2 os.
2 os.
900
1 250
1 890
1 250
900

700
950
1 540
950
700

V ceně:
•
•
•
•
•
•
•

ubytování v apartmánu na 7 nocí
spotřeba el. proudu, plyn, voda, klimatizace, topení
ložní prádlo a ručníky
závěrečný úklid
použití bazénu, lehátek a slunečníků
parkoviště - nehlídané uvnitř komplexu
DPH

Platba na místě (povinná):
• turistická taxa: 0,50 €/den od 14 let (může být změněno)
Služby za příplatek:
•
•
•

Snídaně formou bufetu (červenec-srpen): 235 €/os.den, děti 6-12 let
50% sleva, děti do 6 let zdarma (nutno objednat předem, platba v CK)
Polopenze (červenec-srpen): 535 €/os.den, děti 6-12 let 50% sleva, děti
do 6 let zdarma (nutno objednat předem, platba v CK)
Cestovní pojištění

Další služby (platba na místě):
• Malá zvířata povolena (na dotaz)
• Plážový servis: volně přístupná pláž, možnost pronájmu slunečníků a
lehátek na soukromé pláži
Slevy:
•
Sleva věrného klienta
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