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Oslavme společně 40-té
výročí působení naší aktivity:

*Nabídka platí v době od 01/10/2016 do 31/03/2017. Pouze do vyčerpání volných míst. Nabídka zahrnuje výhradně pobyt v dohodnutých strukturách. Veškeré ostatní
služby včetně těch, které nejsou výslovně zahrnuté v nabídce, se považují za extra.

Město Trapani, to je především překrásné moře, výtečná kuchyň a bohaté

LETIŠTĚ FALCONE
E BORSELLINO

dějiny. Skutečnost, že hemodialyzační střediska ve Valderice a v Alcamo, ve
dvou strategických místech v okresu města Trapani, leží v turisticky velice vyhledávaném kraji, je dělá o to zajímavější. Nachází se, coby kamenem dohodil, v
blízkosti známých turistických, mimoměstských lokalit.
Trapani a okolí jsou celoročně cílem mnoha turistů, poskytují možnost „spíchn-

LETIŠTĚ VINCENZO
FLORIO

out si dovolenou na míru“, sloučit zábavu s kulturou, v podnebí, které je mírné
a příjemné ve všech ročních obdobích.
Jmenujme alespoň některé mezinárodně proslulé místa: ERICE, středověký
klenot, sídlo Vědecko-kulturního centra Maiorana; SEGESTA, starobylé město národa Elimů, jedno z nejzajímavějších příkladů původních obyvatel Sicílie.

Nacházíme se ve Valderice, v Alcamo
a brzy taky na Favignaně!

MOZIA, ostrůvek s nejrozsáhlejším uchovaným fénicko-punským osídlením
mořem. Přírodní rezervace ZINGARO, eden pro milovníky středozemské flóry

Vypravte se na dovolenou Bezplatně!
Nenechte si ujít nabídku

a fauny, EGADSKÉ OSTROVY –ISOLE EGADI (Favignana, Marettimo, Levan-

pro Vaši dovolenou!

zo), jež společně s ostrovem PANTELLERIA, tvoří tzv. „Čtyři perly v křišťálovém

Volejte na

moři“, díky podmořským půvabům stejně jako okouzlujícím přírodním jeskyním;

+39.0923.836.440

ve Středozemí; SCOPELLO se svými vznešenými skalními jazyky a průzračným

SELINUNTE a přilehlé rozvaliny, na kterých se pyšnilo osm velkých chrámů,
svatyně a řad staveb, jejichž původ sahá do 6.st.pnl.
Kromě toho se z Trapani lehce dostat, po zhruba dvou hodinové cestě pohodl-

nebo pište na

info@dialisimucaria.it

nou dálnicí, do legendárního „Údolí Chrámů“ města AGRIGENTO.
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