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Casa del Mar. Váš nový domov 				
na mořském pobřeží!
Resort Casa del Mar se nachází v malebném přímořském letovisku Marina di Modica na jihu
středomořského ostrova Sicílie. Čeká vás slunce, písčité pláže s křišťálově čistou vodou, nekonečné
pobřeží lemované kaktusy a palmami a vynikající sicilská kuchyně.
Casa del Mar je ideálním místem pro páry hledající romantickou dovolenou a rodiny s dětmi toužící
po klidu a pohodě. Na své si přijde i skupina přátel, která se chce pobavit v nedaleké Marině. Nově
se Casa del Mar otevře i školám a sportovním klubům, které zde najdou ideální místo pro bezpečné
koupání i základnu pro poznávací výlety. Resort také umožňuje dovolenou pro osoby se zdravotním
postižením.
V Casa del Mar se můžete těšit na rodinnou atmosféru a nefalšovanou sicilskou pohostinnost. Rodina
Spadaro, které resort patří, vám doporučí nejlepší místní speciality, pomůže zorganizovat výlety,
připraví střešní terasu ke cvičení jógy a jiných aktivit.
V Casa del Mar jsou vaše přání předem splněna.
Těšíme se na vás.

Pokoje
Rodinný resort Casa del Mar nabízí dvoulůžkové až šestilůžkové apartmány vybavené klimatizací,
kabelovou televizí, telefonem a Wi-Fi. Každý apartmán má svůj vlastní vchod, vybavený kuchyňský
kout, koupelnu, terasu a vlastní parkovací místo.

Služby
Resort nabízí zapůjčení jízdních kol, ping pong, praní osobního prádla a možnost objednání denního
úklidu. Na přání můžeme připravit snídani i speciality domácí kuchyně. Domácí zvířata nejsou
povolena.
Casa del Mar Vám doporučí a pomůže zorganizovat poznávací zájezdy po Sicílii a na blízký ostrov
Malta.

Ceny (dle ročního období)
Cena na 1 osobu je od 30 EUR do 65 EUR
Cena za dvoulůžkový pokoj je od 55 EUR do 130 EUR
Cena za týden je od 350 EUR do 900 EUR

Jazyky
V resortu se domluvíte anglicky, italsky, španělsky a portugalsky.
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Modica

je krásné barokní město, které je v seznamu
světového kulturního dědictví UNESCO. Modica je plná
restaurací s typickou sicilskou kuchyní, barů, kaváren,
obchodů a dalších turistických atrakcí. Je také známá jako
město čokolády. Atmosféru starobylé Modicy si nemůžete
nechat ujít.

30 min

Noto

se může pochlubit jedním z nejkrásnějších
historických center Sicílie. Jeho výjimečnost nejlépe vynikne
v podvečer – schody před kostelem Corso Vittorio Emanuele
lákají k posezení, okolní restaurace a bary nabízejí nejen
pravidelné koncerty místních kapel, ale i sklenku vína či
tradiční cannoli a gelato.

1 hodina

Syrakusy

, město obestřené pestrou historií, se nacházejí
na poloostrově Ortigia na východním pobřeží Sicílie. Potěšíte
se procházkou starým městem, poznáte místa, kudy kráčely
dějiny a užijete si nádherný výhled na přístav z místních
kaváren a restaurací.

50 min

Přírodní Rezervace Cavagrande Cassibile

je ideálním místem, kde se schladíte během horkých letních
dní. Rezervací protéká řeka Cassible, která v průběhu
staletí vytvořila sérii hlubokých kaňonů, komplexy malých
vodopádů a přírodních vodních nádrží. Bezvadné koupání
zajištěno.

1,5 hodiny

Catania

je druhé největší město Sicílie. Leží na úpatí
sopky Etna na východním pobřeží ostrova. Starobylé město
založené v 8. století před naším letopočtem bylo během své
historie opakovaně poškozeno zemětřesením a sopečnými
erupcemi. Dodnes se mu říká město „lávové“.

2 hodiny

Etna

je nejvyšší činná a druhá nejmohutnější sopka v
Evropě. Nachází se na východním pobřeží Sicílie v blízkosti
Catánie. Sopka byla v roce 2013 zařazena na seznam
světového přírodního dědictví UNESCO.

