SICÍLIE

Letecké zájezdy
na 7 nocí

SICÍLIE


NEJVĚTŠÍ OSTROV STŘEDOMOŘÍ
PATŘÍCÍ K ITÁLII

Ostrov Sicílie se nachází v seizmicky
nejaktivnější části Evropy s nejvyšší horou
Etna (3 323 m), která je zároveň nejvyšší
činnou sopkou evropského kontinentu.
Rozloha ostrova je zhruba 25 703 km2
a trvale tu žije více jak 5 miliónů obyvatel,
kteří mluví převážně italsky. V některých
oblastech ostrova uslyšíte i sicilštinu.
Hlavní město Palermo leží na severozápadě
ostrova. Palermo je architektonicky velmi
různorodé díky častým změnám na sicilském
trůně. Za zmínku stojí jmenovat Normanský
palác, Teatro Maximo nebo kostel San Cataldo.
Historie ostrova je bohatá, nachází se zde
mnoho památek spojených s řeckou kulturou.
Za zmínku stojí Agrigento, které leží nedaleko
Selinunte. Původně řecké město bylo založeno
koncem 6. století př. n. l. osadníky z řecké Gely.
Nejznámější památkou je Chrám svornosti,
který se nachází v takzvaném Údolí chrámů.
Nesmíme také opomenout Vaše chuťové buňky.
Sicilská kuchyně je ovlivněna mnoha kulturami
(např. řecká, římská, aragonská, normanská,
arabská, francouzská, africká). Vůně mandlovníků,
pistáciových stromů, olivových hájů, citrusovníků,
pinií se snoubí s kulinářskou jednoduchostí
zdejší kuchyně. Na své si přijdou i milovníci
mořských ryb. Oblíbené jsou místní vynikající
sladké zákusky.
Sicílie se může pyšnit hned třemi různými moři.
Východní pobřeží je omýváno vodami Jónského
moře, severní pobřeží Tyrhénským mořem
a jižní pobřeží Středozemním mořem.
Kompletní nabídka ubytování a aktuální
ceny na www.viamare.cz a www.vtt.cz
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Odletové místo
Praha

Rezervujte telefonicky 222 206 206 nebo online na www.viamare.cz | www.vtt.cz

DOPORUČUJEME


výlet na největší činnou sopku v Evropě
zajistí úžasný zážitek, který jen tak
někde jinde není možné okusit



ochutnejte místní kuchyni,
která je ovlivněna vlivy více kultur
Středozemního moře



poznejte historii ostrova a navštivte
významná a okouzlující historická místa

Další zajímavosti Vám na místě
doporučí zástupce CK.

SICÍLIE
TAORMINA - GIARDINI NAXOS
Letovisko Taormina a jeho blízké Giardini Naxos
leží na východním pobřeží u Jónského moře.
Můžou se pochlubit nádhernými plážemi, které
jsou z obou stran zakončeny skalnatými srázy
s průzračnou vodou. Hned u pláže je ostrůvek
Isola Bella, který je velkým lákadlem pro turisty.
Tato pláž se může pochlubit výborným zázemím
pro turisty, od sprch, převlékáren až po sociální
zařízení. Oceníte i mnoho restaurací a stánků
s občerstvením. V letovisku Taormina
naleznete promenádu s mnoha restauracemi,
bary a obchody. K dispozici je také supermarket
vhodný pro větší nákupy. Za zmínku stojí
také hrad Schisò, archeologický park,
a přírodovědecké muzeum.

Transfer:
Cesta z letiště Catanie (cca 60 km) potrvá asi 1 h.
(závisí také na dopravní situaci).

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Sant Alphio Garden Hotel & Spa
(hotel s polopenzí)
Sylesia (hotel se snídaní)
Alexander (hotel se snídaní)
Villa Daphne (hotel s polopenzí)
Hotel Hellenia Yachting
(hotel se snídaní nebo polopenzí)

... str. 352
... str. 352
... str. 353
... str. 354
... str. 355

VÝLETY

Výlety a tipy naleznete na webu.

Pro zpestření Vaší dovolené si můžete vybrat
z následujících výletů (výlety pořádá místní
cestovní kancelář, platí se přímo na místě
a může dojít ke změně programu):

pro individuální program - lanovka (cca 27 €)
nebo jeep (cca 51 €) s místním průvodcem
k vrcholu sopky. (orientační cena: 35 €,
děti do 12 let: 18 €)

Etna – výlet na Etnu, největší aktivní sopku
v Evropě, prohlídka kráteru Silvestri a prostor

Liparské ostrovy – lodní výlet na největší ostrov
Lipary, volný program k prohlídce ostrova, dále

Rezervujte telefonicky 222 206 206 nebo online na www.viamare.cz | www.vtt.cz

Poznávejte na dovolené.
Ceny pronájmů aut naleznete na webu.
návštěva ostrova Vulcano s možností koupaní.
(orientační cena: 67 €, děti do 12 let: 34 €)
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Sant Alphio Garden Hotel & Spa

Sylesia

Hotel  Polopenze

Hotel  Snídaně

 Klidné prostředí
 I pro náročné
 Výhled na Etnu

Odlety
Praha
Počet nocí: 7

Ceny naleznete na webu
a mohou se měnit
v závislosti na ceně
letecké dopravy.

POLOHA
Hotel se nachází na klidném
panoramatickém místě
s překrásnými výhledy na sopku
Etnu a oblíbené letovisko Taormina.
Zábava a nákupní možnosti jsou
vzdáleny jen několik minut pěší
chůzí. Hotel je oblíben díky výborné
místní i mezinárodní kuchyni.
UBYTOVÁNÍ
Prostorné, moderně zařízené
2lůžkové pokoje s možností
přistýlky jsou vybaveny koupelnou
s WC, fénem, telefonem, rádiem,
klimatizací, TV/SAT, minibarem,
trezorem, Wi-Fi (za poplatek),
balkónem nebo terasou.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je vstupní hala s recepcí,
směnárna, výtah, trezor,
internetový koutek, Wi-Fi,
restaurace, snack bar, piano bar,
vnitřní i venkovní bazén, wellness
centrum, solárium, masáže,
kosmetika, posilovna, parkoviště.
STRAVOVÁNÍ
Polopenze je formou bufetu.
PLÁŽ
Nejbližší organizovaná
písčito-oblázková pláž
je od hotelu přibližně 100 m.
SHRNUTÍ
Oblíbený Spa resort s širokou
nabídkou relaxačních služeb
a ideální polohou pro výlety.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 100 m
Centrum: cca 1 km
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 Zábava na dosah
 Oblíbené
 Pro páry

POLOHA
Nedávno postavený a moderně
zařízený hotel najdete velmi blízko
krásné pláže Letojanni ve středisku
známém jako Taormina Mare. Hotel
je pouhých 5 minut od starého
centra tohoto kouzelného
městečka. V okolí hotelu najdete
řadu místních restaurací, kaváren,
barů, klubů a obchodů.
UBYTOVÁNÍ
Pohodlně zařízené pokoje, které
disponují klimatizací, koupelnou
s WC, SAT/TV, Wi-Fi a menším
balkónem.

Odlety
Praha
Počet nocí: 7

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Najdete zde recepci, internetový
koutek, Wi-Fi připojení
ve společných prostorách a TV
místnost a střešní restauraci.
STRAVOVÁNÍ
Snídaně je formou bufetu.

Ceny naleznete na webu
a mohou se měnit
v závislosti na ceně
letecké dopravy.

PLÁŽ
Pláž Letojanni je od hotelu
vzdálena cca 100 metrů. Jedná se
o písčito-oblázkovou pláž s lehátky
a slunečníky (za poplatek),
ale i místy bez servisu.
SHRNUTÍ
Útulné ubytování v blízkosti pláže
a centra letoviska.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 100 m
Letiště Catania: cca 50 km

SICÍLIE  GIARDINI NAXOS

 Klidné prostředí
 Rezervujte včas
 Zábava na dosah
 Oblíbené

Alexander
Hotel  Snídaně / možnost dokoupení večeří

POLOHA
Hotel byl postaven v r. 1989 a nachází se v klidné části
střediska Giardini Naxos – Recanati, v docházkové
vzdálenosti od pláže (cca 3 minuty), restaurací a nočního
života. Autobusová zastávka, ze které se dostanete
do Taorminy, Syrakus a jiných zajímavých míst, je cca 100 m
od hotelu.
UBYTOVÁNÍ
2lůžkové pokoje s možností přistýlky mají koupelnu s WC,
TV, klimatizaci, telefon, TV, ledničku, trezor a balkón
(výhled na Etnu nebo Taorminu).
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, lobby bar, restaurace, terasa v zahradě,
výtah, venkovní bazén, parkoviště, Wi-Fi ve společných
prostorách (zdarma).
STRAVOVÁNÍ
Snídaně je podávaná formou kontinentálního bufetu,
možnost dokoupení večeří.
PLÁŽ
Pláž u hotelu je písečná a hoteloví klienti mají slevu
na plážový servis na pláži Recanati.

Odlety
Praha
Počet nocí: 7

Ceny naleznete na webu
a mohou se měnit
v závislosti na ceně
letecké dopravy.

SHRNUTÍ
Hotel nabízející dostatek soukromí pro své klienty.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 100 m
Centrum Giardini Naxos: cca 1 km

Rezervujte telefonicky 222 206 206 nebo online na www.viamare.cz | www.vtt.cz
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 Zábava na dosah

Villa Daphne

 Rezervujte včas

Hotel  Polopenze

 I pro náročné

POLOHA
Menší hotel s přátelskou atmosférou se nachází jen pár
minut pohodlné chůze od centra letoviska, kde si můžete
vychutnat tradiční italskou atmosféru a navštívit místní
obchody, bary a restaurace.
UBYTOVÁNÍ
Prostorné 2lůžkové pokoje s možností přistýlky jsou
vybaveny koupelnou s WC, klimatizací, TV/SAT, Wi-Fi,
telefonem, fénem, minibarem, trezorem a balkónem.
Lze vyžádat i 3lůžkové pokoje superior.
Odlety
Praha
Počet nocí: 7

VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu je recepce, výtah, restaurace, bar, zahrada,
venkovní bazén s lehátky a slunečníky, parkoviště.
STRAVOVÁNÍ
Polopenze je formou bufetu.

Ceny naleznete na webu
a mohou se měnit
v závislosti na ceně
letecké dopravy.

PLÁŽ
Přibližně 300 m od hotelu se nachází písčito-oblázková pláž
Recanati.
SHRNUTÍ
Ideální poloha pro výstup na Etnu a pro výlet
do nejnavštěvovanějšího letoviska Taormina.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 300 m
Centrum: cca 800 m
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 Oblíbené

Rezervujte telefonicky 222 206 206 nebo online na www.viamare.cz | www.vtt.cz

SICÍLIE  GARDINI NAXOS

 Pěkný výhled na moře
 Přímo u pláže
 I pro náročné
 Zábava na dosah

Hotel Hellenia Yachting
Hotel  Snídaně / polopenze

POLOHA
Elegantní čtyřhvězdičkový hotel najdete v Giardini Naxos,
první řecké kolonii na Sicílii. Díky své poloze hotel nabízí
přímý výhled na nábřeží. V okolí hotelu pak nechybí na výběr
z restaurací, barů, kaváren a obchodů.
UBYTOVÁNÍ
Všechny pokoje jsou vybaveny moderním nábytkem,
klimatizací, TV, telefonem, koupelnou s WC. Jsou dostupná
pro osoby s omezením pohybu. Pokoje také disponují
krásným výhledem na moře či krajinu.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
Non-stop recepce, wellness centrum, soukromá pláž, bazén
s lehátky a slunečníky, restaurace, lobby místnost a několik
barů.

Odlety
Praha
Počet dní: 7

STRAVOVÁNÍ
Snídaně je formou bufetu a večeře jsou servírované.
PLÁŽ
Oblázková pláž (místy písčitá) je přímo u hotelu.
Slunečníky a lehátka jsou za poplatek.
SHRNUTÍ
Stylové a elegantní ubytování přímo na pláži.

Ceny naleznete na webu
a mohou se měnit
v závislosti na ceně
letecké dopravy.

VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 10 m
Centrum Giardini Naxos: cca 1,5 km

Rezervujte telefonicky 222 206 206 nebo online na www.viamare.cz | www.vtt.cz
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