
ZÁPADNÍ SICÍLIE - TRAPANI apartmány 600 m od nádraží, 150 m od pláže 

Sicílie – jedinečná, neopakovatelná, má stále co nabídnout. Tentokrát se můžete vydat na západní pobřeží. Historicky  
se tato část ostrova vymyká svým vzhledem i atmosférou ostatním oblastem Sicílie. Turisté z celé Evropy jezdí obdivovat  
antické památky takového významu jako jsou antické chrámy v Selinunte. Pojďte i vy tyto krásy spatřit. A nejen to, ale i  
Egadské ostrovy a  město vína Marsalu.  Třešničkou pomyslného dortu je  mystické místo – město Erice,  položené  
vysoko na skalním ostrohu nad Trapani.  Už Řekové si  toto místo vybrali,  aby zde postavili  antický chrám,  místo s  
výhledy, které berou dech. Kdo již Sicílii navštívil, rád se zase vrací. Sicílie se prostě vryje do srdce. Sicílie – ostrov Slunce.  

3*  Rezidence  s  apartmány  se  nachází  v  historickém  centru  města  TRAPANI, které  je  hlavním městem 
západních končin Sicílie. Apartmány jsou cca 150 metrů od písečné pláže. Nabízí moderní klimatizované 
ubytování s možností vlastního stravování. Ve společných prostorách je k dispozici  Wi-Fi.
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Všechny apartmány mají mramorové podlahy, posezení/jídelní prostor se satelitní TV s plochou 
obrazovkou, kuchyň nebo kuchyňský kout a vlastní koupelnu. V některých pokojích najdete i balkon 
s výhledem.

Autobus s linkami do Palerma a San Vito Lo Capo zastavuje 100 metrů od rezidence. Na letiště 
Trapani-Birgi dojedete za 20 minut a kyvadlová doprava na letiště je také k dispozici.

Apartmány jsou 2 km od trajektového přístavu, odkud plují lodě k Egadským ostrovům. Do přírodní 
rezervace Zingaro dojedete autem za 35 minut a obec Erice je 10 km daleko.

Vybavení apartmánu: klimatizace, žehlicí potřeby, posezení, pohovka, dlážděná/mramorová 
podlaha,  skříň, sprcha, fén, toaleta, koupelna, satelitní programy, TV s plochou obrazovkou, 
lednička, jídelna, kuchyňské potřeby, trouba, sporák 

CENA je v Kč za celý apartmán na 1 noc.

________________________________________________________________________________

 www.ryanair.com 

Nízkonákladová letecká společnost provozuje přímé lety BRATISLAVA – TRAPANI a zpět
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2013 září říjen 2013 - březen 2014
Apartmán pro 2 osoby 2100 1700
Apartmán pro 3 osoby 2600 2200
Apartmán pro 4 osoby 3200 2500
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DOPORUČENÝ INDIVIDUÁLNÍ PROGRAM: 
Pěšky: Procházka historickým městem TRAPANI

Lodí z Trapani: EGADSKÉ OSTROVY – ostrov FAVIGNANA

Autobusem z Trapani: ERICE - horské městečko, starobylá atmosféra uliček, překvapující výhledy.



Autobusem z Trapani: SAN VITO LO CAPO – úžasné pláže 

Vlakem z Trapani: SEGESTA - řecké starověké památky: chrám a divadlo s náherným výhledem! 

Vlakem z Trapani:  SELINUNTE -  vlakem do Castelvetrano, dále místním busem do přímořského 
letoviska  Marinella  di  Selinunte.  Na  okraji  letoviska  nedaleko  autobusové  zastávky  leží  
archeologický areál s pozůstatky osmi antických chrámů. Možnost koupání v Marinelle.
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Vlakem z Trapani: MARSALA - historické město, přezdívané „město VÍNA“.

Vlakem a autobusem:  Přírodní rezervace ZINGARO, nádherná tůra podél pobřeží, koupání.
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