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CasadelMarSicilia

Casa del Mar é onde o calor da hospitalidade da
Sicília o faz sentir como se estivesse em casa!
Casa del Mar está situada na encantadora estância balnear da Marina di Modica, localizada no sul
da incrível ilha Mediterrânea da Sicília, com as suas praias agradáveis, dunas de areia e o quente e
belo Mar Mediterrâneo.
Este agradável resort familiar é perfeito para todos, quer se trate de um casal procurando um tempo para férias românticas, de um grupo de amigos ou de uma família que procure disfrutar o sol,
boa comida, relaxamento, diversão e a possibilidade de ser proporcionado um serviço de alta-qualidade que irá sempre recordar e ao qual vai desejar voltar.
Esta estância está disponível também para pessoas portadoras de deficiência. As praias Marina di
Modica e Sampieri situam-se apenas a alguns minutos a pé ou de bicicleta.
Esperamos recebê-lo em breve na Casa del Mar.

Quartos
Esta casa familiar é o lugar perfeito para as suas férias, disponibilizando a oferta de um quarto individual, duplo ou
ainda mini-apartamentos com espaço para uma família. Todos os apartamentos têm a sua própria entrada privada,
área de cozinha, WC, terraço e espaço para estacionamentos. Estes mini-apartamentos espaçosos estão completamente
equipados com ar condicionado, TV cabo e telefone.

Serviços
O Resort Casa del Mar oferece quarto, cama e pequeno-almoço, e para aqueles que desejam aproveitar as férias com
tudo incluído, podemos preparar comida verdadeiramente local e caraterística da Sicília. O resort está rodeado de bonitos
jardins onde se pode sentar e aproveitar o sol da Sicília ou pode ainda utilizar a área do barbeque e as mesas de ping pong
e deixar também as crianças brincar de forma segura. Nós temos bicicletas e o serviço de babysitting pode ser fornecido.
Animais de estimação não são permitidos. Casa del Mar pode garantir passeios turísticos realizados diariamente por Sicília
e ainda pela próxima Ilha de Malta. (Passaporte exigido para esta viagem)

Preços (depende da temporada)
Preço por pessoa MIN = € 25,00 MAX = € 65,00
Preço quarto duplo MIN= € 50,00 MAX = € 130,00
Preço semanal MIN = € 300,00 MAX = € 910,00

Línguas
As línguas faladas no resort são Italiano, Inglês, Espanhol, Português e Alemão.
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Modica

é uma linda cidade de estilo barroco que também
foi reconhecida como património mundial da cultura
pela UNESCO. Esta surpreendente cidade está recheada
de maravilhas culturais, restaurantes, bares e lojas
encantadores e muitas atrações turísticas como a famosa
loja de chocolate. Para aqueles que apreciam passeios
turísticos é obrigatório!

1 hs.

Syracuse

está apenas à distância de uma hora de
viagem de carro. É uma interessante mistura entre o antigo
e o moderno, situada na ilha de Ortigia, na costa-este da
Sicília. Possui uma zona arqueológica e um centro histórico
bastante célebres. É um sítio a não perder, onde pode
aproveitar um passeio pela cidade velha ou apenas sentarse e disfrutar da vista espetacular do porto e baía a partir de
muitos dos mais requintados restaurantes e bares.

1,5 hs.

Catania

é a segunda maior cidade da Sicília e capital da
província de Catania. Está situada na costa este da Sicília
no fundo do Monte Etna. É uma cidade antiga fundada no
século VIII A.C. e na sua história tem sido repetidamente
danificada por terramotos e erupções vulcânicas. O aspecto
mais notável, contudo, foi o material usado para construção:
lava! Catania é essencialmente uma cidade “cinzenta” e
única no mundo por estas razões.

30 min.

Noto

encontra-se a 40km de Modica. Ostenta um dos
mais bonitos centros históricos da Sicília. A principal via
de comunicação é Corso Vittorio Emanuele, um elegante
passeio que se localiza ao lado do emocionante palazzi
barroco e igrejas. Extraordinário em qualquer altura do dia,
é especialmente fabuloso ao começo da noite, quando os
adoráveis edifícios vermelhos e dourados parecem brilhar
com uma suave luz interior.

50 min.

A Reserva Natural Cavagrande Cassibile é uma

reserva natural regional. É atravessada pelo rio Cassibile, que
ao longo dos séculos tem criado uma série de desfiladeiros
profundos. No vale criado um complexo sistema de
pequenas cascatas e reservatórios naturais são ótimos para
nadar. No desfiladeiro pode disfrutar de numerosos lagos
coloridos com água fresca e muito límpida.

2 hs.

Etna é o vulcão ativo mais alto e o segundo mais maciço

na Europa. Localizado em Itália – na costa este da Sicília,
perto de Catania. Em 2013 o vulcão foi inscrito no site do
Património Natural do Mundo pela UNESCO.

