
2016   ITÁLIE – OSTROV SICÍLIE

Sicílie – PERLA  STŘEDOMOŘÍ - ostrov  Slunce, 
ostrov v  samém srdci  Středozemního moře.  Sicílie  je  úplně jiná než ostatní  oblasti  Itálie,  pestřejší  a  plná  
protikladů, má odlišnou a svébytnou atmosféru. Svou nebývalou různorodostí se Sicílie podobá spíše malému 
kontinentu, kde přistávaly lodě starých Kréťanů, Féničanů, veslice mocné mínojské říše. Jsou to břehy, které  
navštívil bájný Odysseus, kraj, o němž zpíval Homér. 
Sicílie se prostě vryje do srdce. Pro turistu je Sicílie jedinečná, mystická, zkrátka krásná. 
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Residence PORTOROSA Žel. zastávka: Novara-Montalbano-Furnari (cca 2 km), odvoz 10 €/cesta/auto  

Oblíbený  turistický  komplex  složený  z  malebných 
radových vilek se zahrádkami a terasami ke slunení. 
Nachází  se  v  romantickém  a  moderne  postaveném 
jachtarském komplexu  Portorosa  (Ružový  prístav)  s 
unikátním výhledem na Liparské ostrovy, které jsou 
odtud  témer  na  dosah  ruky.  Celý  komplex  je 
obklopen  hustými  exotickými  porosty  palem, 
oleandru,  pinií,  fíkusu  a  je  protknut  moderne 
vytvorenými  kanály  s  luxusními  jachtami,  které  vás 
zavedou  do  obchodního  centra  anebo  na  krásnou 
píscitou pláž omývanou azurove zbarveným morem. 
Proslulý  komplex  Portorosa,  který  se  stal  malým 
uzavreným turistickým mesteckem,  leží  mezi  mesty 
Milazzo  a  Tindari.  Svým  hostum,  zejména  v  letní 
sezone, nabízí mnoho služeb a zábavy. Portorosa má 
ideální polohu, neboť je výchozím výletním bodem do 
mnoha krásných míst Sicílie.

POLOHA: pláž 100-800 m, letište 135 km Catania, mestecko 1 km Tonnarella, nákupní možnosti 1 km Tonnarella
ZARÍZENÍ A SLUŽBY: v komplexu Portorosa je k dispozici velký bazén,  obchodní centrum s ruznými obchudky, restauracemi, bary a  
jinými službami,  výlety na Liparské ostrovy prímo z místní pláže, pronájem kol, lodí, motorových clunu a vodních plavidel
PLÁŽ: 
Komplex leží prímo u krásné píscité pláže, volne prístupné i soukromé, od kterých jsou jednotlivé vilky vzdálené 100-800 m.
UBYTOVÁNÍ:  Radové dvoupodlažní vilky ruzne rozmístené po parku. Prízemní apartmány mají zahrádku s verandou, v patre jsou 
velké terasy. Každý apartmán má svuj vlastní vchod, zahradní nábytek, kuchynský kout a príslušenství. Nekteré apartmány typu BILO  
a TRILO mají také klimatizaci/topení (príplatek viz ceník).
Vilka pro 2-3 osoby (mono) se skládá z obývacího pokoje s manželským lužkem a samostatným lužkem. 
Vilka pro 2-4 osob (bilo) se skládá z obývacího pokoje s dvoulužkovou rozkládací pohovkou a ložnice.  
Vilka pro 4-6 osob (trilo)  se skládá z obývacího pokoje  s dvoulužkovou rozkládací  pohovkou a ze 2 ložnic.  Možnost 7. lužka za 
příplatek 1100 Kč.

Cena apartmánu za týden.

Cena apartmánu zahrnuje:  spotrebu el. 
proudu,  plynu,  vody  a  záverecný  úklid 
apartmánu.  Plážový  servis:  volne 
prístupná  pláž,  možnost  pronájmu 
slunecníku  a  lehátek  na soukromé pláži 

(10  € slunečník  + 2 lehátka).  Pobyt:  sobota/sobota,  na vyžádání  libovolný, 
min.  7  dní.  Klimatizace/topení:  50  €/týden  (úhrada  na  míste).  Ložní 
prádlo/rucníky:  vlastní  nebo  za  príplatek  7  €/osoba/výmena  (úhrada  na 
míste). Za poplatek:  použití bazénu. Kauce: 50 €, vratná. Letiště: Catania (135 
km), možnost transferu.  

      LIBUŠE TRAVEL E-MAIL: info@libusetravel.cz www.libusetravel.cz
      CESTOVNÍ AGENTURA MOBIL: 602 449 442
      Libuše Sládečková, Waltrova 39, 318 00 Plzeň SKYPE: libuse.sladeckova

RESIDENCE PORTOROSA MONO BILO TRILO
2016 2 – 3 2 – 4 4  - 6

01.01.- 18.06. a 29.08.- 31.12. 7990 9450 11150
18.06.- 25.06. a 20.08.- 27.08. 9170 10650 12290

25.06.- 09.07. 11190 14390 18350
09.07.- 30.07. 15550 19890 22090
30.07.- 13.08. 18450 24850 31990
13.08.- 20.08. 25990 29790 37490
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VILLAGGIO ALKANTARA  
Žel. stanice: Taormina-Giardini (8 km) – spojení místní autobusovou linkou

Velmi oblíbený a zcela ideálne umístený prázdninový komplex Alkantara 
splnuje všechna ocekávání tech, kterí si prejí strávit dovolenou poblíž 
Taorminy – nejkrásnejšího mesta Sicílie. Leží totiž pouhých 8 km od 
jejího centra, kam pravidelně jezdí místní linková doprava a 1,5 km od 
centra proslulého turistického mestecka Giardini Naxos se 
svetoznámými vykopávkami. Príjemne zarízené apartmány jsou 
umísteny v moderních budovách obklopených stredomorskou vegetací. 
Pri odpocinku u bazénu se vám naskýtají nezapomenutelné pohledy 
nejen na Taorminu umístenou na hore Tauro, ale i na dýmající Etnu.

POLOHA: pláž 750 m, letište  35 km Catania, mestecko 300 m Giardini 
Naxos-Recanati, 8 kmTaormina, nákupní možnosti 800 m obchodní 
centrum

ZARÍZENÍ A SLUŽBY: bazén se slunecníky a lehátky s panoramatickým výhledem na Etnu, restaurace (do 3/10), bar, TV sál, recepce s  
bohatou nabídkou výletu, 2 tenisové kurty, detský koutek . Približne 600 m od areálu je supermarket.

STRAVOVÁNÍ:  Hosté ubytovaní v apartmánech mají možnost prikoupit si polopenzi (cervenec-srpen formou bufetu). Príplatek za 
snídani formou bufetu ciní 240 Kc/osoba/den, za polopenzi 500 Kc/osoba/den, deti 6-12 let 290 Kc, zdarma deti do 6 let (nutno  
objednat predem). Vecere jsou servírované, výber ze 2 druhu prvního a druhého chodu.
PLÁŽ: Volne prístupné i soukromé pláže s hrubým pískem a oblázky leží 750 m od strediska.

UBYTOVÁNÍ: Všechny apartmány jsou moderne vybavené. Mají klimatizaci i topení (zdarma), telefon, kuchynský kout, 
koupelnu a balkon nebo společnou verandu se zahradním nábytkem. 
Apartmán pro 2 osoby (mono): Obývací pokoj s manželským lužkem nebo 2 samostatnými lužky.
Apartmán pro 3-5 osob (bilo): Obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 1-2 osoby a ložnice s manželským lužkem. 
Možnost 5. lůžka. 
Apartmán pro 4-6 osob (bilo): Obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 1-2 osoby a 2 ložnice s manželskými lužky.
Cena apartmánu na 1 noc

Cena apartmánu zahrnuje: ložní prádlo, rucníky, spotrebu el. proudu, plynu, vody, záverecný úklid apartmánu, klimatizaci nebo 
topení, použití bazénu, slunečníků a lehátek. Plážový servis: volně přístupná pláž, možnost pronájmu slunečníků a lehátek na 
soukromé pláži s odvozem (10 € slunečník + a 2 lehátka)
Stravování: snídaně příplatek 240 Kč osoba/den, polopenze 500 Kč osoba/den. 
Pobyt: libovolný . Letište: Catania (35 km), možnost transferu . 
*Pobytová taxa od 14 let: povinný poplatek  0,50 €/den (úhrada na místě, může být změněno) 
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VILLAGGIO ALKANTARA MONO BILO TRILO
2016 2 2 – 5 4 – 6

22.04.- 26.06. a 04.09. - 30.10. 1650 1990 2790
26.06.- 07.08. a 21.08. - 04.09. 2370 2890 3950

07.08.- 21.08. 3750 4250 5150
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VILLAGGIO EUROPEO Žel. stanice: Catania Centrale (6 km), místní linková autobusová doprava

Jedno z mála středisek rozkládajících se přímo u pláže města Catanie. Toto jedinečné umístění umožňuje hostům nejen přímý vstup 
na krásnou hotelovou pláž karibského charakteru, ale i snadné dosažení magického historického jádra Catanie. Středisko Europeo se 
totiž nachází přímo v klidné hotelové části města, odkud je nezapomenutelný pohled na dýmající Etnu a všechna městečka na jejím 
úpatí. Doporučujeme také všem, kteří chtějí podnikat co nejvíce výletů po různých částech Sicílie.

POLOHA: přímo u pláže, letiště 8 km Catania,  město 1 km Catania, nákupní možnosti ve středisku nebo 3 km Catania. 

ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY: bazén s lehátky, restaurace, pizzerie, bar, minimarket, Wi-Fi, animační program a diskotéka.

PLÁŽ: Středisko se nachází přímo u rozlehlé písčité hotelové pláže se slunečníky a 
lehátky zdarma, kde je možné využít i beach volley.

UBYTOVÁNÍ: Apartmány jsou přízemní, jednoduše zařízené, v bezprostřední 
blízkosti pláže. Mají vlastní sociální zařízení, kuchyňský kout a verandu. 
Apartmány pro 2 osoby (mono): Pokoj s manželským lůžkem nebo 2 lůžky. Na 
vyžádání možnost 3. a 4. lůžka, která jsou umístěna jako palandy – doplatek 
přistýlka.
Apartmány pro 2-4 osob (bilo): Pokoj s manželským lůžkem a obývací pokoj se 2 
lůžky. Na vyžádání možnost 5. a 6. lůžka, která jsou umístěna jako palandy 
-doplatek přistýlka.

Cena apartmánu za 1 noc

Cena apartmánu zahrnuje: ložní prádlo, ručníky, spotřebu el. proudu, plynu, vody, závěrečný úklid apartmánu, slunečníky a lehátka 
na pláži. 
Plážový servis: zdarma slunečníky a lehátka na hotelové pláži (může být v období A omezen)  Pobyt:  libovolný (min. 5 nocí)
Za poplatek: použití bazénu a Wi-Fi . Letiště: Catania (8 km), možnost transferu.
1 přistýlka: 300 Kč/den  (úhrada předem)
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VILLAGGIO EUROPEO MONO BILO
2016 2 2 – 4

01.05.- 01.06. a 01.09.- 04.10. 1650 2100
01.06.- 01.07. a 22.08.- 01.09. 1950 2590

01.07.- 20.07. 2350 3150
20.07.- 08.08. 2570 3450
08.08.- 22.08. 2860 4250
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