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PRONÁJEM DOMU

Nokomis, FL (USA)
Calusa Park



2 koupelny gril WI-FITVbazén 

v resortu

3 ložnice



Vila se nachází v jižní části oblasti Sarasota v resortu Calusa Park u 
městečka Nokomis, ležícího na pobřeží Mexického zálivu. Tato ob-

last je známá svou přátelskou atmosférou, nákupní promenádou 

v centru města, je rájem pro milovníky cykloturistiky a pěší turisti-
ky. V okolí se nachází přes 10 golfových hřišť a rozlehlé pláže, kte-

rým se říká zlaté - Golden Beaches, vybízí k mnoha vodním sportům  
a zároveň k rybolovu. 

Nedaleko se nachází také proslulá pláž Siesta Key, jež byla několikrát  ozna-

čena pláží číslo 1 v USA. V blízkosti parku vede 30 mil dlouhá cyklistická trasa 

Legacy Trail.
Vila má tři ložnice, dvě koupelny, kuchyň s obývacím pokojem a pracovnu  
s výhledem na jezero. V komplexu je společný bazén, blízko je pláž  
Nokomis, a po pár minutách jízdy autem se dostanete i na pláž Siesta.  

Obchody a restaurace jsou v těsné blízkosti. 



















Cena za ubytování: od 120 USD / noc

Poplatek za TV + Wi-Fi: 220 USD

Závěrečný úklid: 150 USD

Administrativní poplatek: 150 USD

Kauce za pobyt: 500 USD



KONTAKT

   +420 774 454 554

   +420 596 156 301

   info@sunshinereality.cz

   www.sunshineflorida.cz





PROČ FLORIDA?

 ≈ teplé a příjemné klima po celý rok

 ≈ překrásné pláže s bílým pískem a azurovým mořem

 ≈ výuka a zlepšení angličtiny díky každodenním situacím

 ≈ přírodní krásy

 ≈ ideální místo pro život, rodinnou dovolenou, odpočinek i zábavu

 ≈ rozmanité atrakce a aktivity pro děti i dospělé

 ≈ výhodné nákupy



NA DOSAH

Golf

Walt Disney World

Universal Studios

Tampa Bay Lightning

Miami

Kennedy Space Center

Nádherné pláže

Sea World

Everglades Park



Legacy Trail

Marie Selby Botanical Gardens

UTC Mall

Ellenton Premium Outlets

Sarasota Aquarium

Rozmanité restaurace

Ringling Museum

St. Armands Circle

Siesta Key

SARASOTA – NOKOMIS



Splňte si své sny...


