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TALIANSKO

SICÍLIA

Čarovná krajina, kde Archimedes vyučoval a svätý
Pavol kázal, krajina, ktorá
bola gréckou kolóniou,
rímskou provinciou, arabským emirátom a normanským kráľovstvom. Je to
ostrov, ktorý má najväčší
počet historických pamiatok na svete, zaradených
do zoznamu svetového
kultúrneho dedičstva organizácie UNESCO.

Palermo

SCIACCA
na juhu horúcej Sicílie v provincii Agrigento,
len 7 km od historického Selinunte, leží jedno
z najkrajších miest južného pobrežia Sicílie, kúpeľné mestečko Sciacca, ktoré sa pýši
nádhernými palácmi a barokovými kostolmi.
Sciacca je známa i termálnymi kúpeľmi, ktoré

vznikli v 5.storočí pred Kristom. Pri potulkách
romantickými úzkymi uličkami tohto malebného mesta určite nezabudnite navštíviť
originálne obchodíky a butiky s tradičnou
sicílskou keramikou, ktorá Vám bude po návrate domov pripomínať krásne chvíle prežité
na Sicílii.

Sciacca

Letecká doprava
TERMÍNY ODLETOV 8-DŇOVÝCH LETECKÝCH ZÁJAZDOV Z BRATISLAVY (BTS)
26.06. 03.07. 10.07.
17.07.
24.07. 31.07. 07.08. 14.08.
Odlet z BTS - PMO

21.08.

28.08.

04.09.

11.09.

18.09.

Informácie o doprave

PRÍPLATKY A ŠPECIÁLNA CENA LETENKY PRE DIEŤA ZDARMA

LETECKÁ DOPRAVA
Pripravili sme pre Vás 8 a
15-dňové pobytové zájazdy
z odletového miesta Bratislava do Palerma (PMO).
Lety sú zabezpečené lietadlami, ktoré sú vybavené
najmodernejšou aviatikou
a špičkovými technickými
systémami. Priamy let z Bratislavy do Palerma trvá
približne 2 hodiny. Transfer
z letiska Palermo do strediska Campofelice di Roccella
trvá približne 1 hodinu, do
strediska Cefalú trvá približne 1 hodinu 20 minút a do
strediska Sciacca približne 1
hodinu 30 minút.

Špeciálna cena letenky pre
„DIEŤA ZDARMA“
250 €

Povinné príplatky

Príplatky

Letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky

Cestovné poistenie
osoba/deň

Osoba od 2r.

Dieťa do 2r.

A1*

A3*

199 €

69 €

2,80 €

3,40 €

* Špecifikácia poistného krytia je uvedená na str. 4.
V CENE LETECKEJ DOPRAVY JE ZAHRNUTÉ: spiatočná letecká preprava Bratislava – Palermo – Bratislava, občerstvenie - nápoje na palube
lietadla, transfer z letiska klimatizovaným autobusom do vybraného ubytovacieho zariadenia a späť.
UPOZORNENIE: v súlade s uzatvorenými zmluvami s leteckými spoločnosťami si vyhradzujeme právo účtovať palivový príplatok
v aktuálnej výške stanovenej leteckou spoločnosťou.
DVOJTERMÍN: cena 15-dňového (14-nocového) leteckého zájazdu predstavuje súčet dvoch za sebou nasledujúcich 7-nocových termínov, od ktorého treba odpočítať čiastku 250 €.
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE: v niektorých strediskách miestne úrady zaviedli účtovanie pobytovej taxy. Pobytová taxa predstavuje miestny poplatok, ktorý sa účtuje za každý deň pobytu a na osobu (približne 2 €). Výška pobytovej taxy je v každom stredisku individuálna, platí
sa priamo na mieste pobytu a može sa zmeniť aj počas sezóny.
PROGRAM 8-DŇOVÝCH LETECKÝCH ZÁJAZDOV:
1. deň:
odlet z Bratislavy, transfer z letiska do Vášho ubytovacieho zariadenia,
2. - 7. deň: pobyt pri mori s možnosťou účasti na fakultatívnych výletoch podľa informácií delegáta,
8. deň:
uvoľnenie ubytovacieho zariadenia podľa pokynov delegáta, transfer na letisko, odlet do Bratislavy.

Club Lipari
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ULTRA ALL INCLUSIVE
• raňajky, obedy, večere
formou bufetu vrátane
vybraných nápojov,
• miestne alkoholické a
nealkoholické nápoje podávané v čase od 10.00 do
23.00 hod
• snack, koláče, tematické
večere
• slnečníky a ležadlá pri
bazéne a na pláži zdarma
• animačný program, detský miniklub

SUPER CENA

OFICIÁLNA KATEGÓRIA: ****
POLOHA: cca 4 km od centra starobylého
kúpeľného mestečka Sciacca (dostupné
kyvadlovou dopravou priamo z hotela) •
cca 60 km od mesta Agrigento zapísaného
do kultúrného dedičstva UNESCO • cca 1,5
hod. od letiska v Palerme
POPIS A PLÁŽ: pri nádhernej širokej
piesočnatej pláži s jemným pieskom •
slnečníky a ležadlá zdarma • plážové
osušky za poplatok • na pláž sa dostanete prechádzkou cez hotelovú záhradu, alebo vláčikom premávajúcim počas
celého dňa
VYBAVENIE: vstupná hala s recepciou •
výťah • reštaurácia s terasou • looby bar •
bar pri bazéne • bazén s oddelenou časťou
pre deti • slnečníky a ležadlá pri bazéne
zdarma • vnútorný bazén • detské ihrisko

PRE RODINY
DIEŤA ZDARMA
LETENKA PRE DIEŤA OD 99 €

• minimarket • amfiteáter • WiFi • detský
miniklub • za poplatok – požičovňa áut •
SPA center (za poplatok)
UBYTOVANIE: 2-lôžkové izby s možnosťou až 2 prísteliek • majú klimatizáciu •
malú chladničku • SAT-TV • telefón • sušič
na vlasy • trezor • vlastné sociálne zaria-

INFOLINKA 0850 166 911
AKTUÁLNE CENY A ZĽAVY NÁJDETE NA www.globtour.sk

denie • balkón resp. terasu
STRAVA: ULTRA ALL INCLUSIVE
ŠPORT A ZÁBAVA: tenisové kurty • plážový volejbal • boccia • basketbal • stolný
tenis • minigolf • lukostreľba • kanoe •
windsuring • ostatné vodné športy za poplatok • animácie a detský miniklub

www.aroviaggi.it

cena na osobu od

690 €

SICÍLIA - Sciacca

TALIANSKO

hotelový komplex

