
catania

cefalú
palermo

mondello
terrasini 

sicília
hlavné mesto Palermo

rozloha | obyvateľstvo 25 709 km² | 4 994 861 obyvateľov

jazyk taliansky, sicílsky, na komunikáciu angličtina, nemčina

mena Euro

voda pitná (z vodovodného systému)

tradičné jedlá a nápoje  cannoli (pečivo plnené sladkým syrom ricotta), granita 
 (ľad miešaný s kúskami ovocia), obľúbený nápoj 
 Limocnello (sladký alkoholický nápoj z citrónovej kôry), 
 vína – Moscato a Marsala

čas trvania letu 2 hod. 15 min.

Sicília je klenot s prekrásnymi plážami, 
výnimočnou gastronómiou a krajina voňajúca 

pomarančovníkmi a citrusovými hájmi.



Mondello
Mondello je malé 
prímorské letovisko 
s nádhernou bielou 
plážou. Turisti aj 
miestni obyvatelia radi 
relaxujú pri tyrkyso-
vom mori alebo pre-
chádzkami po uličkách 
mestečka.

PAleRMo
Hlavné mesto Sicílie je 
zároveň najvýznamnej-
ší prístav na ostrove. 
Stredoveké uličky  
 s pouličnými trhmi  
 s ochutnávkou skve-
lých jedál, barokové 
chrámy a múzeá, 
ktoré priam lákajú  
 k ich návšteve.

PAleRMo
orientačná cena 50€

TeRRAsini
Terrasini je mesto 
vzdialené iba 20 km 
od Palerma. Pri jeho 
návšteve nemožno 
vynechať malebné 
centrálne námestie 
 s mnohými kaviarňa-
mi a katedrálou.

CefAlú
Cefalú je často 
označované aj ako 
najfotogenickejšie 
miesto Sicílie. Mesto si 
zachovalo svoj pôvab 
vďaka typickým 
stredovekým uličkám 
plných obchodíkov, 
kaviarničiek a vynikajú-
cich reštaurácií. 

liPARské osTRovy
orientačná cena 60€

 v kRAjine CosA nosTRA
orientačná cena 60€

eTnA – TAoRMinA
orientačná cena 55€
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sicíLia | cEfaLú sicíLia | cEfaLú

poloha
Hotelový rezort sa týči na skalnatých útesoch 
priamo nad morom, v pokojnom prostredí známeho 
mestečka Cefalú, ktoré je právom považované za 
najviac fotografované mesto na Sicílii. Samotné 
historické centrum Cefalú s typickými kaviarňami, 
cukrárňami, katedrálou a nábrežnou promenádou 
je od hotela vzdialené necelé 2 km, bez problé-
mov dostupné taxíkom, alebo miestnou dopra-
vou. Hlavné mesto Palermo je od hotela vzdialené  
70 km a letisko Falcone Borselinno 90 km. 

VYBaVenie
27 viliek, budova recepcie, WiFi v celom rezorte 
vrátane pláže, panoramatická terasa s výhľadom 
na more, reštaurácia, bar, bazén, stolný futbal,  
TV miestnosť, hotel má medzinárodné označenie 

„eco friendly hotel“. 
Za poplatok: tenisový kurt, futbalové ihrisko, mini 
pivovar.

UBYtoVanie | dieťa do 4 rokoV zadarmo
2- lôžkové junior suity s možnosťou 1 alebo  
2 prísteliek s výhľadom na more (29m2, max 4+0), 
dieťa do 4r. je bez nároku na prístelku (detská 
postielka na vyžiadanie za poplatok), 2- lôžkové 
deluxe suity s výhľadom na more na vyžiada-
nie, individuálna klimatizácia, kúpeľňa, sprcha, 
WC, sušič na vlasy, kuchynský kút (chladnička, 
mikrovlnka a základné vybavenie), TV/SAT, WiFi, 
telefón, trezor, terasa.

straVoVanie
Raňajky formou bufetu. 
Za poplatok: večere servírované výberom  
zo 4 menu, nápoje.

plÁŽ
Súkromná pláž s kamienkovým vstupom do mora 
a s vybudovanými terasami na slnenie sa nachá-
dza priamo pred hotelom. Na svoje si prídu aj 
milovníci šnorchlovania. Plážové ležadlá a slneč-
níky sú pre hotelových hostí zadarmo.

poloha
Hotel sa nachádza neďaleko obľúbeného leto-
viska Cefalú. Historické mestečko Cefalú s typic-
kými sicílskymi uličkami, množstvom obchodov, 
kaviarničiek ako aj krásnou miestnou plážou, je 
vzdialené cca 1,5 km. V blízkosti hotela sa nachá-
dza diskotéka. Najbližšie nákupné možnosti sú 
v bezprostrednej blízkosti hotela. Môžete si tu 
napríklad kúpiť aj chutné čerstvé ovocie. Hlavné 
mesto Palermo je vzdialené 70 km a letisko Falcone 
Borselinno 90 km. 

VYBaVenie
3 trojposchodové budovy (jedna z budov prešla 
kompletnou rekonštrukciou), 256 izieb, recepcia 
s WiFi, 4 výťahy, terasa s výhľadom na more, reštau-
rácia, bar, plavecký bazén s oddelenou časťou 
pre deti, ležadlá a slnečníky pri bazéne zadarmo, 
aquagymnastika, denné a večerné animácie, živá 
hudba. 
Za poplatok: kaviareň s cukrárňou.

UBYtoVanie | dieťa do 12 rokoV zadarmo
2-lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 alebo 
2 prísteliek (max. 4+0), individuálna klimatizácia, 
kúpeľňa, sprcha/vaňa, WC, TV/SAT, sušič na 
vlasy, chladnička, detská postieľka na vyžiadanie, 
balkón/terasa. 
Za poplatok: WiFi, trezor.

straVoVanie
Polpenzia formou bufetu, plná penzia formou 
bufetu za príplatok, raňajky 07:00 – 09:30, obedy 
12:30 – 14:00, večere 19:30 – 21:00. Voda k obedu 
a večeri zadarmo. 
Za poplatok: alkoholické a nealkoholické nápoje.

plÁŽ
Prírodná piesočnatá pláž sa nachádza v blízkosti 
hotela. Plážové ležadlá a slnečníky sú k dispozí-
cii zadarmo. Dostanete sa sem po schodíkoch 
priamo z hotela. Na obľúbenú neďalekú verejnú
pláž v Cefalú, sa dostanete príjemnou prechádz-
kou po promenáde popri mori alebo môžete 
využiť miestnu dopravu.

dokonalú harmóniu tela a duše 
zažijete v tomto neobyčajnom 
hotelovom rezorte, kde zabudnete 
na každodenné problémy.

hotel je obľúbený vďaka svojej 
výbornej polohe na skok od centra 
mesta cefalú, najfotogenickejšieho 
miesta na sicílii.

pláž 0m

ležadlá 
a slnečníky

zadarmo

ležadlá 
a slnečníky

zadarmo

animácie

wifi zadarmo wifi zadarmo
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sicíLia | cEfaLú sicíLia | cEfaLú

poloha
Hotel sa nachádza v letovisku Cefalú, ktoré je často 
označované ako najfotogenickejšie na ostrove. Do 
centra strediska sa dostanete za necelých 10 minút. 
Nákupné možnosti sú pár minút chôdze od hotela. 
Návštevníci môžu objavovať divadlo v meste, stre-
doveké práčovne, Mandralisco múzeum, katedrálu 
s nádherným námestím a starobylé opevnenie 
mesta. Letisko v Palerme je vzdialené 90 km. 

VYBaVenie
83 izieb, výťah, recepcia, 2 reštaurácie, 2 bary, bazén, 
detský bazén. 
Za poplatok: SPA, jacuzzi, masáže, sauna, fitnes.

UBYtoVanie | dieťa do 3 rokoV zadarmo
2-lôžkové klubové izby s možnosťou 1 prístelky, 
superior izby s výhľadom na more, individuálna 
klimatizácia, LCD TV/SAT, WiFi, telefón, trezor, 
kúpeľňa, vaňa/sprcha,WC, sušič na vlasy, detská 
postieľka na vyžiadanie, balkón/terasa. 
Za poplatok: minibar.

straVoVanie
Raňajky, polpenzia za príplatok, večere výber  
z menu, 2 tematické večery ( sicílsky, gala), nápoje 
k večeri sa platia extra.

plÁŽ
Široká piesočnatá súkromná pláž s kamienkovým 
vstupom je k dispozícii s plážovým servisom ako 
ležadlá a slnečníky zadarmo. Dostanete sa na 
nu cez miestnu komunikáciu. Plážové osušky na 
recepcii zadarmo.

poloha
Centrum strediska Cefalú je vzdialené necelých 9 
km od hotela. Pohodlne sa sem dostanete auto-
busom, ktorý premáva denne, 4krát dopoludnia 
a 4krát popoludní za poplatok (3,8€ tam a späť). 
Zastávka je priamo pri hoteli, lístok sa kupuje na 
recepcii hotela. Najbližšie nákupné možnosti sú 
priamo v hoteli. Medzinárodné letisko je vzdia-
lené 96 km.

VYBaVenie
4- poschodová budova, 385 izieb, výťah, recep-
cia, lobby s WiFi, 2 reštaurácie, 3 bary, bazén, 
detský bazén, vnútorný bazén, miniklub (4 – 12r.), 
aquagymnastika, zumba, jumping, fitnes, denné 
a večerné animácie, diskotéka, panoramatická 
terasa, stolný tenis, stolný futbal, tenisové kurty, 
futbalové ihrisko, lukostreľba, amfiteáter, spolo-
čenská miestnoť.
Za poplatok: aquapark (10€/osoba/deň, deti do 
12r. v sprievode animátora z miniklubu zadarmo), 
6 tobogánov, bazén s umelými vlnami, detský 
bazén s malými šmykľavkami a vodnými fontánami, 
detské ihrisko, wellnes centrum, bazár.

UBYtoVanie
2-lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 alebo 
2 prísteliek (max 4+0), dieťa do 3r. je bez nároku 
na prístelku (detská postielka na vyžiadanie za-
darmo), centrálna klimatizácia, TV/SAT, telefón, 
kúpeľňa, vaňa/sprcha, WC, bezbariérové izby 
na vyžiadanie. 
Za poplatok: trezor, minibar.

straVoVanie
Polpenzia formou bufetu, plná penzia za príplatok. 
Nápoje k obedu a večeri nie sú zahrnuté v cene. 
Za poplatok: bar v aquaparku.

plÁŽ
Široká piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do 
mora je vzdialená pár minút cesty hotelovými 
zvozmi, ktoré premávajú zadarmo každých 15 
minút od 8:00 – 19:00. Plážové ležadlá a slnečíky 
sú k dispozícii zadarmo a plážový bar za popla-
tok. Nachádza sa tu ihrisko na plážový volejbal 
a nafukovací hrad na vode. Bezmotorové vodné 
športy na pláži sú pre hotelových hostí zadarmo. 
Plážové osušky sú k dispozícii na recepcii za 
vratný depozit 20€ (2€ každé pranie).

luxuxný hotel je ideálna voľba  
pre tých, ktorí chcú oddychovať  
na krásnej pláži a zároveň byť  
v blízkosti centra mesta.

hotel costa Verde ponúka 
príjemne strávené chvíle na krásnej 
priestrannej piesočnatej pláži alebo 
pri hotelovom bazéne či aquaparku. 

pláž 25m
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sicíLia | caMPofELicE di RoccELLa sicíLia | caMPofELicE di RoccELLa

poloha
Hotel sa nachádza v letovisku Campofelice di Roc-
cella, iba 4 km od jeho centra. Nákupné možnosti 
sú menej ako 1 km od hotela. Od historického 
Cefalú je vzdialený 20 km. Letisko v Palerme je 
vzdialené 50 km. 

VYBaVenie
hlavná budova, vilky, 254 izieb, recepcia, lobby 
s WiFi, reštaurácia, 2 bary, bazén, fitnes, stolný 
tenis, minigolf, plážový volejbal, miniklub, detské 
ihrisko, animácie, joga, pilates. 
Za poplatok: Spa, bazén s protiprúdom, biliard, 
minifutbal.

UBYtoVanie
2-lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 prístelky 
vo vilkách, superior izby s možnosťou 1 prístelky 
v hlavnej budove (14m2), deluxe izby s možnos-
ťou 1 alebo 2 prísteliek v hlavnej budove (20m2), 
bezbariérové izby, individuálna klimatizácia, LCD 
TV/SAT, WiFi, telefón, kúpeľňa, vaňa/sprcha,WC, 
sušič na vlasy, balkón/terasa, šumivé víno a ovocie 
na izbe pri svadobnej ceste. 
Za poplatok: detská postieľka na vyžiadanie,  
minibar, trezor.

straVoVanie
Raňajky formou bufetu, polpenzia formou 
bufetu za príplatok, raňajky 7:00 – 10:00, večere 
19:30 – 21:30, lobby bar 9:30 – 00:30, bar pri 
bazéne 10:00 – 18:00, pri polpenzii sa nápoje 
platia extra priamo v hoteli, sicílsky tematický večer  
(1x týždenne). 
Za poplatok: obedy výber z menu, alkoholické 
a nealkoholické nápoje v lobby bare a bare pri 
bazéne.

plÁŽ
Široká súkromná piesočnatá pláž je priamo pri 
hoteli. Plážové ležadlá a slnečníky sú k dispozícii 
s klubovou kartou 5€/osoba/deň. Plážové osušky 
sú k dispozícii za depozit 3€.

poloha
Hotel spolu s apartmánovou časťou sa nachádza 
v pokojnej časti ostrova. Najbližši nákupné možnosti 
sú menej ako 1 km od hotela. Od centra Cefalú, 
ktoré si zachovalo svoje čaro rybárskeho prísta-
vu s malebnými uličkami a promenádou pozdĺž 
pobrežia je vzdialený 20 km. Letisko v Palerme je 
vzdialené 50 km. 

VYBaVenie
67 izieb, 25 apartmánov, recepcia s WiFi, výťah, 
reštaurácia, 3 bary, 2 bazény, detský bazén, ležadlá 
a slnečníky pri bazéne zadarmo, denný a večerný 
animačný program, miniklub, amfiteáter, multi-
funkčné ihrisko, tenisový kurt, stolný tenis, boccia. 
Za poplatok: bazár, osvetlenie tenisového kurtu.

UBYtoVanie | dieťa do 3 rokoV zadarmo
2-lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 alebo 
2 prísteliek (15 m2), individuálna klimatizácia,  
TV/SAT, telefón, kúpeľňa, vaňa/sprcha, WC, sušič 
na vlasy. 
Za poplatok: detská postieľka na vyžiadanie, mi-
nibar, trezor.
4-lôžkové BILO apartmány s možnosťou 1 prístelky 
(3 miestnosti, max. 5 os.), kuchyňa s vybavením, 
kúpeľňa, sprcha, WC, individuálna klimatizácia, 
telefón, TV/SAT, chladnička, záhradná terasa na 
prízemí/ terasa na 1. poschodí. Povinný poplatok 
(platba na mieste): depozit za ubytovanie (150 €), 
záverečné upratovanie (60 €) – nezahŕňa upratanie 
kuchynského vybavenia vrátane chladničky (možné 
priplatiť si na mieste).

straVoVanie
Dolcestate hotel: raňajky formou bufetu. 
Za poplatok: obedy výber z menu, večere formou 
bufetu, tematický večer (1x týždenne gala večer 
pri bazéne), all inclusive, polpenzia a plná penzia 
s nápojmi.
Residence Dolcestate: bez stravy. 
Za poplatok: raňajky, polpenzia, plná penzia alebo 
all inclsuive formou bufetu, polpenzia a plná penzia 
s nápojmi.

plÁŽ
Súkromná piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom 
je vzdialená asi 150m od hotela a je vybavená plá-
žovými ležadlami a slnečníkmi zadarmo. Plážový 
bar za poplatok. Z pláže je krásny panoramatický 
výhľad, ktorý si vychutnáte predovšetkým pri 
západe slnka.

hotel priamo na pláži obklopený 
krásnou tropickou záhradou  
a bazénom v tvare lagúny. Vhodá 
voľba pre všetky vekové kategórie.

relaxujte na terase, v bazéne 
alebo sa okúpte v priezračnom 
tyrhénskom mori. Užite si komfort 
a ubytovanie v štýlových izbách.

pláž 25m
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sicíLia | santa fLavia sicíLia | PaLERMo

poloha
Hotel sa nachádza v Santa Flavii, iba 15 km od 
centra Palerma. Santa Flavia je pre domácich 
predmestím Palerma a považuje sa za najatrak-
tívnejšiu turistickú destináciu na ostrove. Je ideálna 
pre tých, ktorí radi kombinujú dovolenku na pláži 
s poznávaním krajiny a pamiatok. V blízkosti hotela, 
v mestečku Bagheria stoja za zmienku honosné 
vily, kde sa nakrúcali slávne filmy a reklamy napr. 
reklama na parfum Dolce&Gabanna so Sofiou 
Loren. Nákupné možnosti sú v najbližšom mes-
tečku Porticello, ktoré je vzdialené 2 km od hotela. 
Nájdete tu reštaurácie vyhľadávané pre prípravu 
vynikajúcich špecialít z rýb. Letisko v Palerme je 
vzdialené 55 km. 

VYBaVenie
340 izieb v hlavnej budove, 38 viliek s výhľadom 
na more, recepcia, lobby s WiFi, bazén so sladkou 
vodou, bazén so slanou vodou, detský bazén, 
reštaurácia, 2 a‘la carte reštaurácie, 2 bary, fitnes, 
2 ihriská, miniklub, denné animácie.

UBYtoVanie | dieťa do 12 rokoV zadarmo
2-lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 prístel-
ky, rodinné izby s možnosťou 2 prísteliek, indivi-
duálna klimatizácia, kúpeľňa, vaňa/sprcha, WC, 
sušič na vlasy, LCD TV/SAT, WiFi, telefón, trezor, 
vo vilkách minibar, fľaša vína na izbe pri príchode 
a kôš s ovocím, late check out podľa obsadenosti,   
svadobná cesta: fľaša šumivého vína pri príchode 
a ubytovanie vo vilke podľa dostupnosti.
Za poplatok: detská postieľka na vyžiadanie, minibar.

straVoVanie
Raňajky formou bufetu. 
Za príplatok: polpenzia alebo plná penzia formou 
bufetu (raňajky, obedy, večere, pri polpenzii a plnej 
penzii sú voda, nealko nápoje a víno k obedu 
a večeri zadarmo, pri ubytovaní vo vilkách pol-
penzia „plus“ – príplatok k polpenzii, servírovná 
v a‘la carte reštaurácii.

plÁŽ
Súkromná kamienková pláž je priamo pred hotelom 
a dostanete sa na ňu priamo z hotelovej záhrady po 
schodíkoch. Plážové ležadlá, slnečníky a plážové 
osušky sú k dispozícii zadarmo. Verejná piesoč-
natá pláž sa nachádza asi 300 m od hotela a nie 
je vybavená plážovým servisom. Pre tých, ktorí 
radi spoznávajú podmorský svet je k dispozícii 
potápačské centrum za poplatok.

poloha
Hotel sa nachádza za bránami malého rybárskeho 
mestečka Trabia medzi mestami Palermo a Cefalú. 
Do centra Trabie je to len 100 m. Hotel leží 32 km 
od historického mestečka Cefalú s neobyčajnou 
atmosférou a Palermo je vzdialené necelých 30 km. 
Do oboch miest sa pohodlne dostanete autobu-
som. Zastávka sa nachádza v blízkosti hotela. Le-
tisko v Palerme sa nachádza vo vzdialenosti 60 km. 

VYBaVenie
95 izieb, recepcia, lobby s WiFi, reštaurácia, von-
kajší a vnútorný bazén, výťah, záhrada, terasa s vý-
hľadom na more, fitnes. 
Za poplatok: bar, pizzeria.

UBYtoVanie | 2 deti do 3 rokoV zadarmo
2- lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 alebo  
2 prísteliek, väčšina izieb s výhľadom na more 
bez balkóna, suity na vyžiadanie (2 miestnosti,  
max 2+1), detská postieľka na vyžiadanie, indivi-
duálna klimatizácia, LCD TV/SAT, telefón, kúpeľňa, 
vaňa/sprcha,WC. 
Za poplatok: trezor, minibar.

straVoVanie
Raňajky formou bufetu. 
Za príplatok polpenzia, nápoje k večeri sa platia 
extra, pizzeria, bar.

plÁŽ
Súkromná piesočnatá pláž s kamienkovým vstu-
pom priamo pred hotelom vybavená plážovými 
ležadlami a slnečníkmi v cene.

Štýlový moderný hotel priamo na 
pláži s kvalitným servisom. každé 
poschodie je venované jednému 
štýlu, napríklad hudbe, autám...

menší hotel umiestnený v kompletne 
zrekonštruovanej budove ale so 
zachovaním pôvodnej dobovej 
architektúry a osobitným čarom.
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sicíLia | MondELLo sicíLia | MondELLo

poloha
Hotel sa nachádza v stredisku Mondello priamo 
pri promenáde popri jednej z najkrajších pláži na 
Sicílii. Symbolom a centrom letoviska je secesná 
budova kúpeľného domu postaveného na móle 
uprostred zálivu. K centru s najbližšími nákupný-
mi možnosťami sa dostanete pohodlne pešo za  
5 minút. Historické centrum Palerma je vzdialené 
11 km a medzinárodné letisko 30 km od hotela. 

VYBaVenie
168 izieb, recepcia, lobby s WiFi, reštaurácia, pa-
noramatická raňajková reštaurácia s terasou, bar, 
3 bazény, ležadlá a slnečníky pri bazéne zadarmo, 
vírivka.

UBYtoVanie | dieťa do 3 rokoV zadarmo
2-lôžkové štandardné izby bez možnosti prístel-
ky, „blue“ izby majú balkón s priamym výhľadom 
na more, „green“ izby majú balkón s výhľadom 
na záliv alebo záhradu, individuálna klimatizácia,  
TV/SAT, telefón, kúpeľňa, vaňa/sprcha, WC, WiFi, 
trezor, sušič na vlasy, nie všetky izby majú balkón. 
Za poplatok: detská postieľka na vyžiadanie,  
minibar.

straVoVanie
Polpenzia formou bufetu, plná penzia formou 
bufetu za príplatok, raňajky, obedy, večere, pri 
polpenzii a plnej penzii sa nápoje k večeri platia 
extra.

plÁŽ
Kamenistá pláž sa nachádza priamo pred hotelom, 
kde môžete vyskúšať vodné športy ako windsurfing, 
kanoe, vodný bicykel alebo výlety loďou za po-
platok. Priamo za útesom je veľká slnečná terasa, 
kde sú k dispozícii ležadlá a slnečníky. Piesočnatá 
pláž vybavená plážovými ležadlami a slnečníkmi 
vzdialená 150m od hotela je pre hotelových hosti 
k dispozícii zadarmo.

poloha
Hotel sa nachádza v centre letoviska Mondel-
lo, ktoré si zachovalo svoj pôvab uličiek plných 
obchodíkov a kaviarní, kam sa dostanete za pár 
minút pohodlnou pešou chôdzou. Leží priamo 
pri pláži s unikátnym kúpeľným domom na móle. 
Autobusová zastávka je pred vstupom do hotela. 
Palermo je vzdialené 7 km a letisko v Palerme je 
vzdialené necelých 25 km cesty. 

VYBaVenie
76 izieb, 24 hod. recepcia, reštaurácia, bar, vonkajší 
bazén, výťah, trezor. 
Za poplatok: požičovňa horských bicyklov a áut, 
babysitting, čistiareň, room service.

UBYtoVanie | dieťa do 3 rokoV zadarmo
2-lôžkové štandardné izby bez možnosti prí-
stelky a bez balkóna, superior izby s balkónom 
a výhľadom na more, individuálna klimatizácia,  
TV/SAT, telefón, WiFi, kúpeľňa, vaňa/sprcha, sušič 
na vlasy, WC. 
Za poplatok: minibar, detská postieľka na vyžia-
danie (8 €/deň).

straVoVanie
Polpenzia, medzinárodná a sicílska kuchyňa.  
Za poplatok: nápoje, stravovanie dieťaťa do 3r. sa 
plati extra priamo v hoteli.

plÁŽ
Piesočnatá verejná pláž s bielym pieskom a prie-
zračným morom vzdialená asi 50 m od hotela. 
Dostanete sa na ňu prechodom cez miestnu ko-
munikáciu. Plážové ležadlá, slnečníky a plážové 
osušky v období 15.6. – 15.9. sú hotelovým hosťom 
k dispozícii zadarmo na piesočnatej pláži vzdiale-
nej v blízkosti hotela.

hotel splendid la torre sa 
nachádza na veľkej polkruhovej 
pláži s krásnym výhľadom na celý 
záliv „capo callo“.

obdivujte súkromný hotelový 
park s udržiavanou záhradou plnou 
exotických kvetov a vychutnajte  
si relax na súkromnej pláži.
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sicíLia | MondELLo sicíLia | tERRasini

poloha
Hotel sa nachádza v Mondelle, v jeho vilovej štvrti, 
iba 15 min od „Piazza Modello“. Hlavné mesto Pa-
lermo je od hotela vzdialené 20 minút cesty auto-
busom. Je to veľmi živé mesto s nezabudnuteľnou 
atmosférou. Stredoveké uličky s pouličnými trhmi 
a ochutnávkou skvelých jedál, barokové chrámy, 
španielske stavby, múzeá, to sú miesta, ktoré 
priam lákajú k ich návšteve. Medzinárodné letisko 
Falcone Borsellino v Palerme je vzdialené 22 km. 

VYBaVenie
50 izieb, výťah, lobby s WiFi, recepcia, bar, reštau-
rácia, TV miestnosť, bazén, ležadlá a slnečníky pri 
bazéne zadarmo.

UBYtoVanie
2-lôžkové štandardné izby bez možnosti prístelky  
 s balkónom, s možnosťou 1 prístelky (bez balkóna), 
individuálna klimatizácia, LCD TV/SAT, telefón, 
kúpeľňa, vaňa/sprcha, WC, sušič na vlasy, trezor, 
balkón, detská postieľka na vyžiadanie.

straVoVanie
Polpenzia, raňajky formou bufetu, večere výber 
z 2 menu, nápoje sa k večeri platia extra.

plÁŽ
Verejná piesočnatá pláž sa nachádza neďaleko 
od hotela. Pre jej krásny biely piesok a priezračné 
more s dlhým pozvoľným vstupom je považovaná 
za najkrajšiu na Sicílii. V hlavnej sezóne od 15.6. 
do 15.9. premáva miestny shuttle bus, ktorý Vás 
zadarmo odvezie na pláž. Zastávka je menej ako 
50m od hotela. Pláž je vybavená plážovými ležad-
lami, slnečníkmi a plážovým barom za poplatok.

poloha
Nachádza sa na severozápadnom pobreží Sicílie 
s výhľadom na záliv Castelmare Del Golfo. Naj-
bližšie nákupné možnosti sú priamo v hoteli. Do 
centra mesta Terrasini je to 7 km. Hotel leží cca 
35 km západne od centra Palerma a 19 km od 
medzinárodného letiska.

VYBaVenie
21 budov, 600 izieb, recepcia, hlavná reštaurácia, 
lobby s WiFi, 6 barov, bazén, olympijský bazén 
(50 x 25 m), 3 menšie bazény s vodnými tryskami 
a vírivkami, 3 bazény so šmykľavkami ústiacimi do 
mora, ležadlá a slnečníky pri bazénoch zadarmo, 
miniklub (4 – 12 r.), junior klub (13 – 17 r.), aqua- 
gymnastika, aerobik, lukostreľba, futbal, tenis, 
volejbal, basketbal, stolný tenis, amfiteáter, denný 
a večerný animačný program. 
Za poplatok: doktor, wellness centrum, pizzeria, 
grill bar, bazár, obchodíky, pošta, fotograf, minigolf, 
windsurfing, kanoe, vodné bicykle, babysitting.

UBYtoVanie | dieťa do 12 rokoV zadarmo
2- lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 alebo  
2 prísteliek (max. 4+0), superior izby s výhľadom 
na more, centrálna klimatizácia, chladnička, kú-
peľňa, sprcha, WC, sušič na vlasy, TV/SAT, telefón, 
balkón/terasa, WiFi. 
Za poplatok: trezor, detská postieľka.

straVoVanie
Polpenzia formou bufetu, raňajky 07:30 – 09:30, 
večere 19:30 – 21:00, voda a víno v cene.
Plná penzia formou bufetu za príplatok, polpen-
zia doplnená o obedy 12:30 – 14:00, voda a víno 
k večeri v cene príplatku.
Open bar: polpenzia alebo plná penzia obohatená 
o nápoje (nealko, káva, víno, vybrané miestne alko-
holické nápoje v presne určených časoch a baroch).
Presný rozpis programu dostanete na recepcii 
pri ubytovaní.

plÁŽ
V hoteli sú 3 bazény, z ktorých šmykľavky ústia 
priamo do mora (200m dlhé). Táto skalnatá pláž, 
ktorá je vhodná aj na šnorchlovanie sa nachádza 
priamo pred hotelom. Na piesočnatú pláž trvá 
cesta cca 10 min, kam Vás priamo z hotela dopraví 
minibus cca päťkrát denne za poplatok 5 € ( tam 
a späť). Deti 4-12r. zvoz zadarmo. Hostia superior 
izieb majú zvoz zadarmo (1/5 – 23/9). Na pláži 
máte k dispozícii zadarmo slnečníky a ležadlá, bar 
je extra spoplatnený.

svojou polohou blízko 
palerma je hotel výbornou 
voľbou pre tých, čo radi 
spoznávajú. 

komplex uprostred prírodného 
parku a záhradou plnou zelene. 
nájdete tu všetko čo potrebujete 
na strávenie letnej dovolenky.
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