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PRONÁJEM APARTMÁNU

Siesta Key, FL (USA)
Gulf & Bay Club



2 koupelny gril WI-FITV soukromá 

pláž
bazén 

v resortu

2 ložnice



Resort Gulf & Bay Club je skutečný klenot nacházející se na světově proslulé 
pláži na ostrově Siesta Key, oblast Sarasota. Tato pláž byla několikrát označe-

na pláží číslo 1 v USA. Siesta Key je ideálním místem pro vychutnání si všech 
vodních sportů, jako plachtění, parasailing, potápění a šnorchlování, jízda na 

kajaku, kanoistika, a další. 
V resortu Gulf & Bay Club se nachází 392 apartmánů, každý se zaručeným 
soukromím a výhledem na Mexický záliv. Apartmán má 2 ložnice, 2 koupelny, 

obývací místnost s jídelním a kuchyňským koutem. 
Nádherné nádvoří uzavřené oblasti přechází do tropické zahrady, v ní je pak za-

sazena sladkovodní laguna s unikátním ostrovem dosažitelným přes rustikální 
lávky. V lokalitě jsou dále k dispozici tři privátní vyhřívané bazény, krátkou pro-

cházkou se obyvatelé resortu dostanou na zmíněnou křišťálově bílou, soukromou 
pláž. Komplex nabízí dvě klubovny, osm tenisových kurtů, squashový kurt a  bas-

ketbalové hřiště, perfektně vybavené fitness centrum, wellness, kulečníkovou 

hernu, tiskové centrum či knihovnu.
Za několik málo minut jízdy autem se dostanete do jižní části města Sarasota, 
kde je k dispozici vše pro další vyžití: restaurace, bary, obchodní centra, marina, 

golfová hřiště a mnoho jiných atrakcí.

























Cena za ubytování: 210 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



Splňte si své sny...


