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Plavba s dopravou a delegátem  

BALEÁRSKÉ OSTROVY-LAST MINUTE 
523    JANOV -  CANNES – COTE D AZUR – IBIZA – MENORCA – SALERMO 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEW 

 

Číslo zájezdu:                           523 BALEÁRY 

Termín zájezdu:                  14.9.-25.9.2014 
Počet nocí/dnů:                                 7+2/11 
Katalogová cena za plavbu:            29.990,- 

AKČNÍ CENA:19.990,-Kč 
Cena plavby za dítě do 18 let**:                
                                                      1.990,- 
Cena zájezdu obsahuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC  
*ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*přístavní taxy,portýrské služby při nalodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer,gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK, delegáta CK RIVIERA  
*animační a zábavné programy na lodi  
*divadla,bazény,vířivky,pool servis 
Cena zájezdu neobsahuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 7 eur/os/noc 
*cestovní a zdravotní pojištění (přípl. 590,-Kč) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*nápoje,alkoholické nápoje a nadstandardní služby za 
příplatek (sauny,masáže,4D kino….) 
*dopravu do přístavu-viz níže 
Doprava do přístavu: 
*příplatek 2.990,-Kč za osobu včetně dětí 
Vsetín–Frýdek – Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc 
Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava-Vídeň 
*příplatek za svozový transfer k BUSU  890,-Kč 
Praha-Hradec Králové-Pardubice-Litomyšl-Svitavy,v 
ceně dopravy 2 noci ve *** hotelu v Janově a výlet do 
Portofina 
Upozornění: Plavební společnost si vyhrazuje      
                       právo změny plavebního okruhu 

Každá plavba má své specifika a tato k nim rozhodně patří. Prodloužit si plavbu o dvě noci v přístavu v Janově je 
velmi zajímavou záležitostí. Vypravit se můžete s naším delegátem do krásné přímořské vesničky Portofino 
nedaleko Janova a strávit tam krásný letní den. V Janově pak rozhodně stojí za návštěvu místní akvárium a 
rozhodně musíte zavítat do centra města. Zde má své kořeny námořnictví i známý mořeplavec Kryštof Kolumbus.  

 
 

Den 1: Odjezd z ČR 
Odjezd busem do přístavu v Janově.V ceně dopravy studená večeře, teplá snídaně, svačinka na cestu zpět. Káva, čaj, čokoláda, cappuccino 
zdarma. Nástupní místa: Vsetín-Frýdek-Místek – Ostrava-Nový Jičín-Hranice n M.-Olomouc – Vyškov – Brno – Břeclav – Bratislava–
Vídeň.Svozový transfer k busu za příplatek 890,-Kč:  Praha - Pardubice-Hradec Králové – Litomyšl - Svitavy.Doprava do přístavu busem je na 
vyžádání a není v ceně plavby.Příplatek za dopravu 2.990,-Kč/osoba. 
Den 2: Janov-Itálie   9.00-17.00 
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu v Janově. Následuje odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodě 
s delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná 
večeře o několika chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na 
estrádní program, a pokud zbude ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory. 
Den 3: Cannes - Cote d‘Azur – Francie 8.00 – 16.00 
Překrásné letovisko na francouzské riviéře. A kousek opodál - místo kam míří tisíce turistů. Zejména milovníci filmů dobře znají světový 
festival filmů v Cannes. 
Den 4: Ibiza – Španělsko 19.00 – 23.59 
 Zažijte noc diskoték na Ibize. Taneční party se světovými DJ. Anebo výlet s delegátem na místní pevnost a návštěvu městečka, nebo koupání 
na přilehlých plážích. Výběr je jen na vás. 
Den 5: Ibiza – Španělsko 0:00 – 17.00 
Celá noc a ještě jeden den strávený na Ibize. Pláže, sluníčko, relax.  
Den 6: Mahon, Menorca – Španělsko 8.00 – 14.00 
Návštěva druhého největšího ostrova Baleárského souostroví. Říká se, že je to muzeum pod širým nebem. Den strávený procházkou nebo jen 
lenošením na pláži. Každopádně jedno z nejkrásnějších míst celé plavby. Výlet s delegátem do města je příjemnou dopolední procházkou. 
Den 7: Olbia - Sardinie – Itálie 9.00 – 15.30 
Navštívíte ten největší Toskánských ostrovů. Ostrov má bohatou historii a překrásnou přírodu. I když samotné město moc historických 
památek nemá, je právě toto místo vhodné k nákupu suvenýrů či relaxu u kávičky a vinného střiku. 
Den 8: Salerno – Itálie 7.00 – 13.00 
Ráno se probudíme v Italském Salernu. Naše procházka kolem kostela Sv. Lucie povede k nedůležitější památce Dómu z 11. století. Bude-li 
nám přát štěstí, uvidíme nádhernou kryptu. Naše další kroky povedou do kostela Sv. Petra, kde můžete obdivovat staré fresky a základy 
kláštera. Pro milovníky moře i koupání na místní pláži u přístavu. 
Den 9: Janov – Itálie 10.00 
Vylodění se v přístavu Janov. Klienti cestující s dopravou bus RIVIERA TOUR přesun do hotelu, ubytování. Odpoledne volný program, popř. 
procházka s delegátem do centra města. Klienti s vlastní dopravou možnost ubytování za příplatek 1.990,- Kč 
Den 10:Janov-Portofino: 
V odpoledních hodinách odjezd do Portofina (klienti s vl. dopravou za příplatek 790,-Kč) novodobého italského Saint Tropez, prohlídka, 
odpoledne návrat do Janova, nocleh (klienti s vlastní dopravou příplatek za hotel 1.990,-Kč) 
Den 11: Janov- Odjezd do ČR 
Ráno vyrazíme zpět do ČR. Během cesty z přístavu máte zdarma kávu,čaj,čokoládu,cappuccino a jednu teplou svačinku. Předpokládaný návrat 

v nočních až ranních hodinách                                                    Pořadatelem plavby je: MSC CROCIERE S.A.,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva,Switzerland 

 
 

22                     Velmi pohodová a příjemná plavba … 

U RIVIERA TOUR 

V CENĚ DOPRAVY 

 

2 NOCI V JANOVĚ 
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VÝLET DO 

PORTOFINA 

 

 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC SINFONIA*** 
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Plavba s dopravou a delegátem  

BENÁTEK DO TURECKA - LAST MINUTE 
505  BENÁTKY – BARI – IZMIR – ISTANBUL – OLYMPIA - DUBROVNIK 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo zájezdu:                          505 TURECKO 

Termín zájezdu:                31.10.-8.11.2014 
Počet nocí/dnů:                                        7/8 
Katalogová cena za plavbu:            25.990,- 

AKČNÍ CENA:16.990,-Kč 
Cena plavby za dítě do 18 let**:                
                                                  ZDARMA 
 
Cena zájezdu obsahuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC  
*ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*přístavní taxy, portýrské služby při nalodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer, gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK, delegáta CK RIVIERA 
*animační a zábavné programy na lodi  
*divadla, bazény, vířivky, pool servis 
Cena zájezdu neobsahuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 7 eur/os/noc 
*cestovní a zdravotní pojištění (přípl. 390,-Kč) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za 
příplatek (sauny, masáže, 4D kino….) 
*dopravu do přístavu-viz níže 
Doprava do přístavu: 
*příplatek 2.990,-Kč za osobu včetně dětí 
Vsetín-Frýdek-Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc 
Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava-Vídeň 
*příplatek za svozový transfer k BUSU 890,-Kč 
Praha-Hradec Králové-Pardubice-Litomyšl-Svitavy 
Upozornění: Plavební společnost si vyhrazuje      
                       právo změny plavebního okruhu 

Opět jedna z nejzajímavějších plaveb. Pokud máte rádi historii, vydejte se právě na tuto plavbu. Obrovské 
kontrasty tureckých měst Izmir a Istanbul, ze kterého historie sálá doslova každým krokem. Návštěva Velkého 
bazaru nebo místních mešit jsou nezapomenutelným zážitkem. Další úžasné destinace Bari se Sv. Mikulášem, 
starověká Olympia anebo překrásný Dubrovník,jehož majestátnost brání historické hradby, ve vás zanechá 
nádherné vzpomínky. 

 

Den 1: Odjezd z ČR 
Odjezd busem do přístavu v Janově. V ceně dopravy studená večeře, teplá snídaně, svačinka na cestu zpět. Káva, čaj, čokoláda, cappuccino 
zdarma. Nástupní místa: Vsetín- Frýdek -Místek – Ostrava -Nový Jičín -Hranice n. M.- Olomouc – Vyškov – Brno – Břeclav – Bratislava–Vídeň. 
Svozový transfer k busu za příplatek 890,-Kč:  Praha - Pardubice -Hradec Králové – Litomyšl -Svitavy. Doprava do přístavu busem je na 
vyžádání a není v ceně plavby. Příplatek za dopravu 2.990,-Kč/osoba. 
Den 2: Benátky-Itálie  9.00-18.00 

Ráno příjezd do přístavu v Benátkách. Během dopoledne nalodění na loď MSC. Prohlídka lodi, osobní volno, bezpečnostní cvičení, vyplutí lodi 

z přístavu, první slavnostní večeře, večerní estrádní program a animační programy 

Den 3: Bari – Itálie 10.00 – 15.30 

Delegát se s vámi bude brouzdat místními úzkými uličkami historické části Bari. Bari má krásné historické centrum s úžasnou katedrálou a 

prohlídka této části města rozhodně stojí za pohodovou procházku. 

Den 4: Katakolon – Řecko 8.00 – 13.00 

Zapalovaly se zde olympijské ohně, byl zde první stadion, je zde tedy opravdový kus historie. Delegát CK Riviera Tour má pro vás transfer 

z přístavu do 40 km vzdálené Olympie. Pojeďte se s námi toulat historií. Pokud Vás historie neláká, návštěva přístavní vesničky Katakolon je 

velice příjemná. (Klienti s vlastní dopravou příplatek za transfer 590,-Kč, kapacita je omezena) 

Den 5: Izmir – Turecko 8.30 – 15.00 

Izmir patří mezi tři největší města v Turecku a zároveň jej řadíme mezi jeho druhý nejvýznamnější přístav. Palmové háje,  nádherné 

promenády, aleje a zelené lesoparky, stejně jako umístění města kolem kulaté zátoky dělají z této lokality oblíbené místo pro trávení letní 

dovolené u moře. Izmir nabízí skvělé počasí a téměř 150 slunečních dní v roce.A taktéž skvělé místo na nákupy 

Den 6: Istanbul – Turecko 7.30 – 17.00 

 Jedna země – obrovský kontrast. Naše návštěva povede dokonce z Asie do Evropy.Istanbulbyl dříve znám pod názvy Konstantinopol, Cařihrad či Byzanc. 

Město bylo založeno již v období antiky. V tomto období byl nazýván Byzanc. Později se Istanbul stává metropolí Východořímské říše a nese název 

Konstantinopol. Po dobytí Osmany se ve městě začal rozšiřovat islám. Město se úspěšně rozvíjelo. Byla postavena řada významných staveb. Od tohoto 

období je město nazýváno Istanbul Celodenní procházka tímto úžasným městem ve Vás vyvolá zajímavé pocity skloubení historie i současnosti, islámské 

kultury a evropských konvencí 

Den 7: Den na moři 

Po náročné procházce Istanbulem volno určitě přijde vhod. 

Den 8: Dubrovník – Chorvatsko 11.30 – 17.00 

Ráno vyrazíme do historického centra města a projdeme se s naším delegátem po místních hradbách, odkud budeme mít celé město i přístav 

doslova jako na dlani. Uvidíme nejen starý přístav, ale i původní opevnění a ochranný systém města. (vhodný transfer MSC) 

Den 9: Janov – Benátky 8.00 

Ráno se vylodíme v přístavu a vyrazíme zpět do ČR. Během cesty z přístavu máte zdarma kávu, čaj, čokoládu, cappuccino a jednu teplou 
svačinku. Předpokládaný návrat v nočních až ranních hodinách 
Pořadatelem plavby je: MSC CROCIERE S.A.,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva,Switzerland 

 
 

23 Poznávejte historii naší civilizace 

… 

U RIVIERA TOUR 

V CENĚ DOPRAVY 

VÝLET DO 

OLYMPIE 

 Program zájezdu na nové luxusní lodi MSC PREZIOSA***** 
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Plavba s dopravou a delegátem  

Z BENÁTEK DO ČERNÉHO MOŘE- LAST MINUTE 
514  BENÁTKY–OLYMPIA–SPARTA–ISTANBUL–IRMIR-BURGAS-CONSTANCA… 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEW 

 

Číslo zájezdu:                   514 ČERNÉ MOŘE 

Termín zájezdu:                24.10.-6.11.2014 
Počet nocí/dnů:                                    11/12 
Katalogová cena za plavbu:            28.990,- 

AKČNÍ CENA:17.990,-Kč 
Cena plavby za dítě do 18 let**:                
                                                      590,- 
 
Cena zájezdu obsahuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC  
*ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*přístavní taxy, portýrské služby při nalodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer, gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK, delegáta CK RIVIERA 
*animační a zábavné programy na lodi  
*divadla, bazény, vířivky, pool servis 
Cena zájezdu neobsahuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 7 eur/os/noc 
*cestovní a zdravotní pojištění (přípl. 590,-Kč) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za 
příplatek (sauny, masáže, 4D kino….) 
*dopravu do přístavu-viz níže 
Doprava do přístavu: 
*příplatek 2.990,-Kč za osobu včetně dětí 
Vsetín-Frýdek-Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc 
Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava-Vídeň 
*příplatek za svozový transfer k BUSU 890,-Kč 
Praha-Hradec Králové-Pardubice-Litomyšl-Svitavy 
Upozornění: Plavební společnost si vyhrazuje      
                       právo změny plavebního okruhu 

Možná Vás napadne myšlenka, zda se vypravit zrovna na tuto plavbu. Destinace jsou opravdu krásné a za dvanáct 
dnů poznáme historické skvosty Evropy a Asie. Řecká Olympia nebo Sparta, doslova úžasný Istanbul nás láká do 
svých kouzelných uliček za poznáním té pravé historie. Vždyť právě zde se dělí Evropa s Asií, kam nás povedou další 
vlny tentokráte Česného moře. Burgas, Valos, Konstanta-města s jinou architekturou, životem lidí a místy,která 
rozhodně stojí za to navštívit. 

 
Den 1: 24.10.2014 PÁTEK Odjezd z ČR 
Odjezd busem do přístavu. V ceně dopravy studená večeře, teplá snídaně, svačinka na cestu zpět. Káva, čaj, čokoláda, cappuccino zdarma. Nástupní místa: 
Vsetín-Frýdek-Místek-Ostrava-Nový Jičín-Hranice n. M. – Olomouc – Vyškov – Brno – Břeclav – Bratislava – Vídeň. Svozový transfer k busu za příplatek 890,-
Kč: Praha-Pardubice-Hradec Králové – Litomyšl-Svitavy . Doprava do přístavu busem není v ceně plavby a je na vyžádání za příplatek 2.990,-Kč/osoba 
Den 2: Benátky –Itálie   09.00-17.00 
Ráno příjezd do přístavu v Benátkách. Během dopoledne nalodění na loď MSC. Prohlídka lodi, osobní volno, bezpečnostní cvičení, vyplutí lodi z přístavu, 
první slavnostní večeře, večerní estrádní program a animační programy 
Den 3: Plavba na moři 
Den 4: Katalokon – Olympia-Řecko  07.00-13.00 
Místo, kde se zapalovaly olympijské ohně, byl zde první stadion. Samotná vesnička je velmi příjemná na nákupy suvenýrů a relaxace při kafíčku. CK Riviera 
tour má pro vás připraven výlet do 40km vzdálené Olympie. Klienti s vlastní dopravou příplatek za transfer 590,-Kč,pouze na vyžádání)  
Den 5: Izmir-Turecko 09.00-15.00 
Moderní město s bohatou infrastrukturou. Procházka bude směřovat k městským hodinám, bude lemována přístavem a kavárničkami.Izmir patří mezi tři 
největší města v Turecku a zároveň jej řadíme mezi jeho druhý nejvýznamnější přístav. Palmové háje,  nádherné promenády, aleje a zelené lesoparky, stejně 
jako umístění města kolem kulaté zátoky dělají z této lokality oblíbené místo pro trávení letní dovolené u moře. Izmirnabízí skvělé počasí a téměř 150 
slunečních dní v roce. 
Den 6: Istanbul – Turecko- 08.00-17.00 
Jedna země – obrovský kontrast. Naše návštěva povede dokonce z Asie do Evropy. Celodenní procházka tímto úžasným městem ve vás vyvolá zajímavé 
pocity skloubení historie i současnosti, islámské kultury a evropských konvencí. 
Den 7: Constanta-Rumunsko  8.00-18.00 
Constanţa byla založena na počest Konstancie, sestry Konstantina Velikého (274 - 337), římskéhocísaře. Ještě v roce 950 byla známá jako Constantia a byla 
obehnána hradbami. Nedaleko města se nachází i známý Trajánův val; dochovalo se ale také mnoho starověkých budov přímo ve městě, včetně částí 
nejdelšího mozaikou zdobeného chodníku na světě. Od 9. století byla součástí Bulharska, ve 14. století ji dobyli Turci. Po připojení Dobrudži k Rumunsku v 
roce 1878 se stala právě Constanţa největším přístavem v Rumunsku 
Den 8: Burgas-Bulharsko 08.00-18.00 
Burgas se stal v posledních letech velmi oblíbenou rekreační oblastí. Turisty láká především krásné moře, jehož teplota v létě dosahuje až 28 stupňů. Voda u 
Bulharských břehů má výjimečnou vlastnost, že se snadno ohřívá a jen velmi pomalu ochlazuje.Samozřejmostí je v této destinaci nabídka nejrůznějších 
vodních sportů. Kromě barů, kaváren a diskoték můžete na dovolené v Burgasu navštívit i nejvýznamnější historické památky jako archeologické muzeum 
nebo Katedrálu sv. Cyrila a Metoděje. 
Den 9: Plavba na moři 
Den 10: Volos -Řecko 08.00-17.00 
Je pobřežní přístavníměsto v Thesálie se nachází na půli cesty na řecké pevnině, asi 326 km severně od Athén Je hlavním městem Magnesia územního celku 
Volosje nejnovějším řeckým přístavem s velkým podílem moderních budov postavených po katastrofálním zemětřesení roku 1955. Volos se účastnil 
olympijských her 2004, a město od té doby hostil i jiné sportovní akce 
Den 11: Sparta – Gythion-Řecko  10.00-17.00 
Starověká Sparta tvoří jedno z nejvýznamnějších řeckých středisek vedle Athén. Tento městský stát vznikl kolem 10. stol.př.n.l. V dějinné tradici vynikla 
obrannou tradicí a vojenskou připraveností. Nacházela se v jihovýchodní části Peloponnésu. Původně se nazývala Lakedaimón. Celé území bylo pak 
označováno jako Lakónie. Ustavuje se v souvislosti s příchodem dórského obyvatelstva, které navazuje na život a působení starověkých Achajů. Vydat se 
můžete za historií i za nákupy.  
Den 12: Plavba na moři 
Den 13: Benátky-Itálie  09.00     Vylodění a návrat autobusem do ČR. V ceně dopravy svačinka na cestu zpět                                                                        YYNR 
Pořadatelem plavby je: MSC CROCIERE S.A.,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva,Switzerland 
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Program zájezdu na luxusní lodi  MSC ORCHESTRA**** 

U RIVIERA TOUR 

V CENĚ DOPRAVY 

VÝLET DO 

OLYMPIE 

 

Poznávejte Evropu i Asii za 12 dnů…. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Konstancie&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Konstantin_I._Velik%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/274
http://cs.wikipedia.org/wiki/337
http://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk%C3%BD_%C5%98%C3%ADm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk%C3%BD_%C5%98%C3%ADm
http://cs.wikipedia.org/wiki/950
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hradba
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Traj%C3%A1n%C5%AFv_val&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/9._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bulharsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/14._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Osmansk%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dobrud%C5%BEa
http://cs.wikipedia.org/wiki/1878
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADstav
http://www.fischer.cz/bulharsko/vylety
http://www.fischer.cz/bulharsko/varna/mista/archeologicke-muzeum
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=/search%3Fq%3DVOLOS%2BGREECE%2BWIKIPEDIA%26biw%3D1178%26bih%3D661&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Port&usg=ALkJrhj_vTiQl8qq_vi7kjLwWDWUwkn3pA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=/search%3Fq%3DVOLOS%2BGREECE%2BWIKIPEDIA%26biw%3D1178%26bih%3D661&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Port&usg=ALkJrhj_vTiQl8qq_vi7kjLwWDWUwkn3pA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=/search%3Fq%3DVOLOS%2BGREECE%2BWIKIPEDIA%26biw%3D1178%26bih%3D661&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Thessaly&usg=ALkJrhhhQXj9059n7r-u8A5c4K31UidUaA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=/search%3Fq%3DVOLOS%2BGREECE%2BWIKIPEDIA%26biw%3D1178%26bih%3D661&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Greece&usg=ALkJrhjkbzm2j02ODWgrK3URCt4G1AUt1A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=/search%3Fq%3DVOLOS%2BGREECE%2BWIKIPEDIA%26biw%3D1178%26bih%3D661&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Athens&usg=ALkJrhhgl2W8Mb9W1AyJUnZtR9niGm_3uA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=/search%3Fq%3DVOLOS%2BGREECE%2BWIKIPEDIA%26biw%3D1178%26bih%3D661&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Magnesia_(regional_unit)&usg=ALkJrhihc5H3wp3g33DHxmV16QfnkngJ4A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=/search%3Fq%3DVOLOS%2BGREECE%2BWIKIPEDIA%26biw%3D1178%26bih%3D661&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/2004_Olympic_Games&usg=ALkJrhjuZve4FKwwVo3nLXMfxjbMQFMWsg
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Plavba s dopravou a delegátem  

ZE ZÁPADU NA VÝCHOD-LAST MINUTE 
520   JANOV- ŘÍM-MESSINA-MALTA-OLYMPIA-ATHÉNY-IZMIR-RHODOS-KRÉTA 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo zájezdu:                                   520  FAN  

Termín zájezdu:               12.11.-25.11.2015 
Počet nocí/dnů:                                     11/12 
Katalogová cena za plavbu:             25.990,- 

AKČNÍ CENA:16.990,-Kč 
Cena plavby za dítě do 18 let**:                
                                                          990,- 
Cena zájezdu obsahuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC  
*ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*přístavní taxy, portýrské služby při nalodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer, gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK, delegáta CK 
*animační a zábavné programy na lodi  
*divadla, bazény, vířivky, pool servis 
Cena zájezdu neobsahuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 7 eur/os/noc 
*cestovní a zdravotní pojištění (přípl. 590,-Kč) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za 
příplatek (sauny, masáže, 4D kino….) 
*dopravu do přístavu-viz níže 
Doprava do přístavu: 
*příplatek 2.990,-Kč za osobu včetně dětí 
Vsetín-Frýdek-Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc 
Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava-Vídeň 
*příplatek za svozový transfer k BUSU 890,-Kč 
Praha-Hradec Králové-Pardubice-Litomyšl-Svitavy 
Upozornění: Plavební společnost si vyhrazuje      
                       právo změny plavebního okruhu 

Při poznávání nových míst a destinací tentokrát budeme doslova pohlazeni na duši. Po návštěvě těchto míst ve vás zanechá vzpomínky na 
celý život. Nejen však jen o duchovnu, ale i o místech s obrovskou historickou hodnotou je tato plavba. Vždyť zavítáte do míst, kde 
započala olympijská historie, kde se dodnes zapaluje olympijský oheň nebo se necháte doslova unést do dávné historie řecké Akropole. 
Během plavby na moři opravdu můžete skvěle relaxovat na luxusní ***** lodi plné vířivek, bazénů a obrovským množstvím zábavných 
aktivit.  

 Den 1: Odjezd z ČR 

Odjezd busem do přístavu v Janově.V cenědopravy studená večeře, teplá snídaně, svačinka na cestu zpět. Káva, čaj, čokoláda, cappuccino zdarma. Nástupní místa: Vsetín-

Frýdek-Místek – Ostrava-Nový Jičín-Hranice na M.-Olomouc – Vyškov – Brno – Břeclav – Bratislava–Vídeň. Svozový transfer k busu za příplatek 890,-Kč:  Praha – Pardubice-

Hradec Králové – Litomyšl – Svitavy. Doprava do přístavu busem je na vyžádání a není v ceně plavby.Příplatek za dopravu 2.990,-Kč/osoba. 

Den 2: Janov – Itálie 8.00-17.00 

V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu v Janově. Následuje odbavení a nástup na loď,ubytování,bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s delegátem a osobní volno. 

Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu.V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika chodech,která pro vás bude opravdovým 

gurmánským zážitkem.Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud zbude ještě dosti síly,půjdeme se bavit s animátory. 

Den 3: Den na moři 

Den 4: Katakolon – Řecko 12.00 – 18.00 

Místo, kde se zapalovaly olympijské ohně, byl zde první stadion. Samotná vesnička je velmi příjemná na nákupy suvenýrů a relaxace při kafíčku. CK Riviera Tour má pro vás 

připraven výlet do 40km vzdálené Olympie. Výlet je fakultativní a klienti si jej mají  možnost  dokoupit za cenu 490,- Kč. Pozor, omezena kapacita míst, jen na vyžádání. 

Den 5: Heraklion – Řecko 9.00 – 16.00 

Návštěva hlavního města Kréty.  Procházka městem plného muzeí, obchůdků, fontán a krásných parků. Po nákupech suvenýrů kafíčko na prosluněném náměstíčku opravdu 

potěší nejen na duši. 

Den 6: Rhodos-Řecko  08.00-16.00 

Ostrov Rhodos daroval podle legendy nejvyšší řecký bůh Zeus bohu slunce Heliovi. Rhodos je největší z ostrovů souostroví Dodekanessos a celkově čtvrtý 
největší řecký ostrov. Rhodos nabízí díky své bohaté historii mnoho historických památek. Objevíte zde antické stavby, památky vybudované za éry rytířského 
řádu johanitů i za osmanské nadvlády. Na pobřeží se tak vypínají křižácké hrady a v horách stojí byzantské chrámy a kláštery. 
Den 7:Izmir-Turecko  09.30-17.00 

Moderní město s bohatou infrastrukturou. Procházka bude směřovat k městským hodinám, bude lemována přístavem a kavárničkami.Izmir patří mezi tři největší 
města v Turecku a zároveň jej řadíme mezi jeho druhý nejvýznamnější přístav. Palmové háje,  nádherné promenády, aleje a zelené lesoparky, stejně jako 
umístění města kolem kulaté zátoky dělají z této lokality oblíbené místo pro trávení letní dovolené u moře. Izmirnabízí skvělé počasí a téměř 150 slunečních dní v 
roce. 
Den 8: Athény – Řecko 7.30 – 15.00 

Řecko nás v ranních hodinách uvítá v přístavu. S delegátem se můžete vydat na fakultativní  výlet busem na Akropoli, Olympijský stadion, Prezidentský palác a dle časových 

dispozic i do Plaky. Výlet si klienti  mají možnost výlet dokoupit za cenu 590,-  Kč. Pozor, omezena kapacita míst,jen na vyžádání. 

Den 9: Plavba na moři 

Den 10: Valletta-Malta 08.00-18.00 

Jedním slovem fantasie. Opravdu jedna z nejkrásnějších destinací celého středomoří.Krásné historické uličky se prolínají tímto úžasným městem plným pohody.Můžete vyrazit 

na města koňským spřežením nebo s našim delegátem prozkoumat uličky města včetně možnosti fakultativní návštěvy chrámu, kde spí Maltští rytíři. 

Den 11: Messina-Itálie-Sicílie  08.00-14.00 

Brzy ráno proplujeme kolem sopky Stromboli a následně pak do Mesinského průplavu. Už samotné proplutí tímto přístavem je úchvatné. Během prohlídky Messiny navštívíme 

místní katedrálu, nakoupíme suvenýry, zejména loutky a využít můžete i místního vláčku k prohlídce tohoto města nedaleko sopky Etny. Doporučujeme fakultativní výlet 

plavební společnosti do Taorminy. 

Den 12: Civitavecchia – Itálie 9.00 – 19.00 

V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. S našim delegátem se můžete vydat na fakultativní výlet do  Říma,který je pro klienty s dopravou a delegátem 

zdarma.Klienti s vlastní dopravou si mohou výlet dokoupit za cenu 1690,-Kč,pouze na vyžádání. 

Den 13: Janov-Itálie  8.00 

Ráno se vylodíme v přístavu a vyrazíme zpět do ČR. Během cesty z přístavu máte zdarma kávu,čaj,čokoládu,cappuccino a jednu teplou svačinku.Předpokládaný návrat v nočních 

až ranních hodinách.                                                                                                                                           Pořadatelem plavby je: MSC CROCIERE S.A.,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva,Switzerland 
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Plavba nejen o poznání, ale i o čistotě duše… 

U RIVIERA TOUR 

V CENĚ DOPRAVY 

 

VÝLET  

ŘÍM 

 
Program zájezdu na luxusní lodi MSC  FANTASIA ***** 

http://rhodos.tripidipi.cz/rhodos-historie.html
http://rhodos.tripidipi.cz/jizni-rhodos/jizni-rhodos-klastery.html
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Plavba s dopravou a delegátem  

MADEIRA A CASABLANCA-LAST MINUTE 
521  JANOV-BARCELONA-MALAGA-MADEIRA-KANARSKÉ OSTROVY-CASABLANCA 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo zájezdu:                                  521  MAD 

Termín zájezdu:                 21.11.-6.12.2015 

Počet nocí/dnů:                                     11/12 
Katalogová cena za plavbu:             25.990,- 

AKČNÍ CENA:19.990,-Kč 
Cena plavby za dítě do 18 let**:                
                                                        2590,- 
Cena zájezdu obsahuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC  
*ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*přístavní taxy, portýrské služby při nalodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer, gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK, delegáta CK 
*animační a zábavné programy na lodi  
*divadla, bazény, vířivky, pool servis 
*1 UBYTOVÁNÍ V*** HOTELU SE SNÍDANÍ V Itálii 
*celodenní výlet v ŘÍMĚ 
Cena zájezdu neobsahuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 7 eur/os/noc 
*cestovní a zdravotní pojištění (přípl. 590,-Kč) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za 
příplatek (sauny, masáže, 4D kino….) 
*dopravu do přístavu-viz níže 
Doprava do přístavu: 
*příplatek 2.990,-Kč za osobu včetně dětí 
Vsetín-Frýdek-Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc 
Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava-Vídeň 
*příplatek za svozový transfer k BUSU 890,-Kč 
Praha-Hradec Králové-Pardubice-Litomyšl-Svitavy 
Upozornění: Plavební společnost si vyhrazuje      
                       právo změny plavebního okruhu 

Při poznávání nových míst a destinací tentokrát budeme doslova pohlazeni na duši. Po návštěvě těchto míst ve vás zanechá vzpomínky na 
celý život. Nejen však jen o duchovnu, ale i o místech s obrovskou historickou hodnotou je tato plavba. Vždyť zavítáte do míst, kde 
započala olympijská historie, kde se dodnes zapaluje olympijský oheň nebo se necháte doslova unést do dávné historie řecké Akropole. 
Během plavby na moři opravdu můžete skvěle relaxovat na luxusní ***** lodi plné vířivek, bazénů a obrovským množstvím zábavných 
aktivit.  

 
 

 Den 1: Odjezd z ČR 
Odjezd busem do přístavu . V ceně dopravy studená večeře, teplá snídaně, svačinka na cestu zpět. Káva, čaj, čokoláda, cappuccino zdarma. Nástupní místa: 
Vsetín-Frýdek-Místek-Ostrava-Nový Jičín-Hranice n M.-Olomouc-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava-Vídeň Svozový transfer k busu za příplatek 690,-Kč:  Pardubice-
Hradec Králové -Praha-Benešov-Humpolec-Jihlava-Velké Meziříčí. Doprava do přístavu busem není v ceně plavby a je za příplatek 2.990,-Kč/osoba 
Den 2: ŘÍM-Itálie  9.00-17.00 
Ráno příjezd do Říma. CK RIVIERA TOUR organizuje pro své klienty  výlet busem MSC do ŘÍMA . Za pomocí našeho delegáta uvidíte Vatikán, Andělský hrad, 
Piazzale Navona, Pantheon, Fontánu Di Trevi, Kapitol, Forum Románum a u Kolosea na nás bude čekat autobus, který nás ve večerních hodinách dopraví do 
Civitavecchie k ubytování,večeře,nocleh 
Den 3: Civitavecchia – Itálie 7.00 – 19.00 

 Vaše zavazadla přepraví bus k lodi.Po snídani krátká návštěva Civitavecchie a nalodění na Lod MSC FANTASIA.Dopoledne nalodění na loď MSC 

Fantasia*****.Prohlídka lodi, osobní volno, bezpečnostní cvičení, vyplutí lodi z přístavu , první slavnostní večeře, večerní estrádní program a animační programy 

Den 4: Janov – Itálie 8.00-16.00 

Návštěva města Kryštofa Kolobma,staré historické centrum a pro zájemce možnost návštěvy mořského akvária.  

Den 5: Barcelona – Španělsko 13.00 – 18.00 

Projdeme se po světoznámé La Rambla, budeme obdivovat architekturu Antonia Gaudího, zastavíme se u Sagragy Familia a zpáteční cestou projdeme gotickou 

čtvrtí.  

Den 6: Den na moři 

Den 7: Casablanca – Marokko 8.00 – 22.00 

Kdo tu nebyl - neuvěří. Navštívíme druhou největší mešitu na světě po Mece a pro opravdové cestovatele návštěva místní mediny ve Vás zanechá 

neopakovatelný zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. 

Den 8: Den na moři 

Den 9: Teneriffe  - Španělsko 8.00 – 17.00 

Návštěva největšího ostrova z Kanárských ostrovů. Tenerife má činnou sopku Pico de Teide, ostrov bohatý na krásnou faunu i flóru. Procházka městem je 

pohodová a příjemná.  

Den 10: Funchal – Portugalsko 9.00 – 17.00 

Hlavní město ostrova Madeira. Hned u přístavu Vás zde zaujme pevnost z 16.století, dále si pak projdeme město a jeho části procházkou, kde se zastavíme na 

ochutnávku vína a navštívíme místní trhy. Pro milovníky adrenalinu sjezd na saních. 

Den 11: Den na moři 

Den 12: Malaga – Španělsko 7.00 – 14.00 

 Pokud hodláte poznat krásy Španělska, Malaga je to pravé ořechové. Pohodová procházka kolem arény nebo výšlap na hrad s krásným výhledem na celý přístav 

rozhodně stojí za to. Nebo jen procházka v příbřežní kolonádě za vůně pomerančovníků. Tři opravdové pecky rozhodně stojí za shlédnutí - staré divadlo, 

nádherná katedrála a místo kde působil opravdu světoznámý malíř. Více již od našeho delegáta 

Den 13: Den na moři 

Den 14: Civitavecchia – Itálie 9.00 – 19.00 

Vylodění v přístavu a návrat autobusem zpět do ČR. 

Pořadatelem plavby je: MSC CROCIERE S.A.,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva,Switzerland 

 

 

U RIVIERA TOUR 
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Program zájezdu na luxusní lodi MSC  FANTASIA ***** 
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Plavba s dopravou a delegátem  

TO NEJLEPŠÍ Z PLAVBY KARIBIKEM 
601   FLORIDA – BAHAMY – JAMAIKA-KAJMANSKÉ OSTROVY- MEXICO 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXOTIKA 

 

Číslo zájezdu:                            601 KARIBIK 

Termín zájezdu:                   15.1-25.1.2015 
Počet nocí/dnů:                                      9/11 
Katalogová cena za plavbu:            49.990,- 

        VYPRODÁNO 
Cena plavby za dítě do 18 let**:                
                                                    29.990,- 
Cena zájezdu obsahuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC  
*ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*přístavní taxy, portýrské služby při nalodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer, gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zábavné programy na lodi  
*divadla, bazény, vířivky, pool servis 
*leteckou přepravu z Vídně s přestupem vč. tax 
*2x ubytování ve *** hotelu v Miami 
*delegáta RIVIERA TOUR 
 
Cena zájezdu neobsahuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 12USD/os/noc 
*cestovní a zdravotní pojištění - podmínkou 
  na vyžádání 1890,-Kč UNION POJIŠTOVNA 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za 
příplatek (sauny, masáže, 4D kino….) 
*víza (na vyžádání ESTA 490 Kč) 
*příplatek za svozový transfer na letiště 990,-Kč 
Ostrava-FM-Hranice-Olomouc-Brno 
Upozornění: Plavební společnost si vyhrazuje právo 
změny časů i plavebního okruhu 

Každoročně přemýšlíme čím oživit naši nabídku. Jakou exotickou plavbu připravit pro naše klienty, abychom se stále neopakoval i a 
přitom našim mořeplavcům nabídli něco nového. Pochopitelně chceme využít našeho skvělého zázemí, které jsme si na Miami Beach za 
ta léta vybudovali a nabídnout tyto služby našim klientům. Vítejte tedy přátelé na jedné z  nejnovějších a nejkrásnějších lodí MSC DIVINA. 
Na této luxusní ***** lodi máte možnost během 8 dnů poznat doslova perly Karibiku. Zavítáte tak na nádherné pláže na Kajmanských 
ostrovech, můžete se potápět s želvami nebo se koupat s delfíny v Mexiku, navštívit světoznámou pláž na Miami Beach, podívat se na 
Bahamy nebo si vychutnat západ slunce na ostrovech na Jamajce. Naši delegáti Vám budou nápomocni. 

 

Den 1: Odjezd z ČR - čtvrtek 15.1.2015 

Odjezd z ČR,sraz brzy ráno na letišti ve Vídni s delegátem,odbavení a odlet do Miami. Letecká linková doprava je s přestupem. Přílet do Miami v odpoledních 

hodinách, transfer do hotelu, ubytování na hotelu, večerní prohlídka Miami. Strava pouze v letadle během cesty, večeře individuální. 

Den 2: Miami-USA 

Volný den na Miami. Možnost koupání na Miami Beach, návštěvy města nebo fakultativních výletů. Stravování individuální 

Den 3:Miami-USA-nalodění  10.00 - 19.00  

Dopoledne volný program, po obědě transfer do přístavu v Miami,nalodění na luxusní ***** loď MSC DIVINA,pozdní oběd, prohlídka lodi, ubytování, 

bezpečnostní cvičení, první slavnostní servírovaná večeře, návštěva večerního divadelního představení a volná zábava. Nenechte si ujít impozatní vyplutí lodi 

z přístavu a luxusní fotografie nočního Miami z paluby MSC DIVINA.  

Den 4: Plavba na moři 

Po náročné cestě den volna na relax a pohodu určitě přijde vhod. Za vlahého vánku moře budeme relaxovat na palubě lodi,koupat se v bazénech a vířivkách. 

Den 5:Falmouth – Jamajka  09.00-17.00 

Tento věčně zelený ostrov ve Vás zanechá opravdové vzpomínky. Nejen krásná příroda, ale i nádherné ženy ,všude přítomná pohoda a na každém kroku 

JAMAIKA-NO PROBLEM! Jeden z nejkrásnějších ostrovů, které navštívíme, všudy přítomné nádherné ženy, bílý písek a neskutečná pohoda. To opravdu můžete 

zažít jen na Jamajce.  

Den 6:Georgetown –Kajmanské ostrovy   08.00-16.00 

Kajmanské ostrovy jsou právem označovány za ráj Karibiku. Grand Cayman, Cayman Brac a LittleCayman - tyto tři malé ostrůvky ležící jižně od Kuby přilákají 

každým rokem desetitisíce turistů. Tropické počasí po celý rok, písečné pláže na pobřeží poklidného moře, korálové útesy a bohatý podmořský svět, příjemní a 

pohostinní lidé, rozmanitá příroda a široká nabídka turistických aktivit – díky tomu všemu jsou Kajmanské ostrovy jednou z nejvyhledávanějších a 

nejnavštěvovanějších lokalit Střední Ameriky. Destinace vhodná především ke koupání, šnorchlování a spousty vodních sportů. Krásný bílý písek dotváří 

fantastickou atmosféru vašich fotografií. 

Den 7:Cozumel - Mexico  10.00-18.00 

Máte rádi historii Mayské kultury.Tak pro Vás výlet na Mayské ruiny bude nezapomenutelným zážitkem.Chcete si zaplavat s  delfíny,není problém,chcete se 

potápět s želvami,taktéž to není problém. A co takhle tequila-tour? Mexico je úžasná země. Plujeme dál na jih karibského moře. Opět den pohody, relaxu a 

míchaných drinků. 

Den 8: Plavba na moři 

Po náročné destinaci opět den volna na relax a pohodu .Budeme relaxovat na palubě lodi,koupat se v bazénech a vířivkách a v ruce určitě nějaký skvělý 

míchaný nápoj. 

Den 9:Great Stirrup Cay - Bahamy     08.00-17.00 
Malý ostrov, který je součástí Berry ostrovů v Bahamách. Norwengian Cruise Line koupil ostrov od Oil Company Belcher v roce 1977 a přizpůsobila  soukromý 
ostrov pro své cestující výletních lodích. Severní část ostrova má písčité pláže obklopené skalami skvělé ke šnorchlování. Den strávený na tomto ostrově plného 
aktivit pro turisty pro Vás bude jistě zajímavým. 
Den 10: Miami 07.00 

Dopoledne vylodění a transfer na letiště. Odbavení a odlet zpět do Vídně 

Den 11:Vídeň – odjezd do ČR 

Přílet do Vídně a návrat zpět do ČR. 

Pořadatelem plavby je: MSC CROCIERE S.A.,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva,Switzerland 
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Program zájezdu na luxusní lodi MSC DIVINA ***** 

Koupání, potápění, opravdová exotika… 

U RIVIERA TOUR 

V CENĚ ZÁJEZDU 

2 NOCI NA 

MIAMI BEACH 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=/search%3Fq%3DGreat%2BStirrup%2BCay%26biw%3D1566%26bih%3D810&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Berry_Islands&usg=ALkJrhjfni_jpkAbtfe6Tr1XtDV6oiMaDA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=/search%3Fq%3DGreat%2BStirrup%2BCay%26biw%3D1566%26bih%3D810&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bahamas&usg=ALkJrhgz0AjrDJZA3s512VI8gLucmQS0FQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=/search%3Fq%3DGreat%2BStirrup%2BCay%26biw%3D1566%26bih%3D810&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Norwegian_Cruise_Line&usg=ALkJrhggUCby9ZPbZpZ1xc7WTeLKdjMthA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=/search%3Fq%3DGreat%2BStirrup%2BCay%26biw%3D1566%26bih%3D810&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DBelcher_Oil_Company%26action%3Dedit%26redlink%3D1&usg=ALkJrhgI80SSC_3Dabp20CUDNQhIPWKy4Q
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Plavba s dopravou a delegátem  

PERLY ZÁPADNÍHO STŘEDOMOŘÍ 
602-603  JANOV – CIVITAVECCHIA – PALERMO – TUNIS-BARCELONA-MARSEILLE 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo zájezdu: 602 Termín 17.1.-26.1.2015 

Číslo zájezdu: 603   Termín 24.1.-2.2.2015 

Počet nocí/dnů:                                       7/8 
Katalogová cena za plavbu:            19.990,- 

AKČNÍ CENA:10.990,-Kč 
Cena plavby za dítě do 18 let**:                
                                                          990,- 
Cena zájezdu obsahuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC  
*ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*přístavní taxy, portýrské služby při nalodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer, gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK, delegáta CK 
*animační a zábavné programy na lodi  
*divadla, bazény, vířivky, pool servis 
Cena zájezdu neobsahuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 7 eur/os/noc 
*cestovní a zdravotní pojištění (přípl. 390,-Kč) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za 
příplatek (sauny, masáže, 4D kino….) 
*dopravu do přístavu-viz níže 
Doprava do přístavu: 
*příplatek 2.990,-Kč za osobu včetně dětí 
Vsetín-Frýdek-Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc 
Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava-Vídeň 
*příplatek za svozový transfer k BUSU 890,-Kč 
Praha-Hradec Králové-Pardubice-Litomyšl-Svitavy 
Upozornění: Plavební společnost si vyhrazuje      
                       právo změny plavebního okruhu 

Možná přemýšlíte nad tím, zda na plavbu vyrazit v zimě. Bude to nuda, počasí špatné…. ba právě naopak. Skvělá 
příležitost pro začínající mořeplavce. Ceny plavby jsou opravdu skvělé a poznávání nových míst a destinací bez toho 
aby Vám peklo sluníčko na hlavu je příjemné. Je třeba si taky uvědomit, že středomořské klima je jiné než v ČR, a tak 
lze očekávat teploty kolem 10-17 stupňů a když Vám počasí dopřeje i více. Skvělá možnost jak si dopřát poznání 
opravdu velmi zajímavých destinací během plavby. Na víc *****loď se zasunovací střechou je skvělá pro zimní relax. 

Den 1: Odjezd z ČR 

Odjezd busem do přístavu v Janově.V ceně dopravy studená večeře, teplá snídaně, svačinka na cestu zpět. Káva, čaj, čokoláda, cappuccino zdarma. Nástupní 

místa: Vsetín - Frýdek-Místek – Ostrava - Nový Jičín - Hranice n. M. - Olomouc – Vyškov – Brno – Břeclav – Bratislava – Vídeň. Svozový transfer k busu za 

příplatek 890,-Kč:  Praha – Pardubice - Hradec Králové – Litomyšl - Svitavy. Doprava do přístavu busem je na vyžádání a není v ceně plavby. Příplatek za 

dopravu 2.990,-Kč/osoba. 

Den 2: Janov-Itálie   9.00-17.00 

V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu v Janově. Následuje odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodě s delegátem a 

osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika chodech, která 

pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud zbude ještě dost síly, 

půjdeme se bavit s animátory. 

Den 3: Civitavecchia – ŘÍM - Itálie  8.00-18.00 

V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. CK RIVIERA TOUR organizuje pro své klienty výlet busem MSC do ŘÍMA.  Za pomocí našeho delegáta 

uvidíte Vatikán, Andělský hrad, Piazzale Navona, Pantheon, Fontánu Di Trevi, Kapitol, Forum Romanum a u Kolosea na nás bude čekat autobus, který nás 

odveze zpět na loď. Tento výlet je zdarma pro klienty, kteří mají uhrazenu dopravu busem Riviera Tour. Klienti s  vlastní nebo leteckou dopravou si mohou 

tento výlet dokoupit za 1590,-Kč. Počet míst je omezen kapacitou busu.  

Den 4: Palermo – Sicilie - Itálie 12.00-18.00 

Nádherná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při 

návštěvě tohoto krásného města. 

Den 5: Marseille – Francie 9.00 – 16.00 

 V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov d‘Iff, kde můžete fakultativně tento ostrov navštívit. Ostrov, 

kde byl vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně i výšlap ke katedrále Panny Marie s naším delegátem je nezapomenutelný 

zážitek. Zde máte Marseille jako na dlani 

Den 6: La Goullete – Tunisko 8.00 – 14.00 

Město v severní části Tuniska. Poznejte místní život, projděte si přístavní městečko nebo se vydejte na výlet do blízkého Kartága.S naším delegátem máte 

možnost vyzkoušet to pravé Tunisko. Výlet pro Vás bude opravdovým zážitkem, včetně návštěvy místních rybích trhů a tržnice.Nabízí se i fakultativní výlet do 

Kartága nebo Mediny. Vše je na vašem výběru 

Den 7: Plavba na moři 

Tolik destinacítolik památek,je čas zaslouženého odpočinku a relaxu na lehátku u bazénu nebo ve vířivce. Bavit se můžete s animátory,učit se 

latinskoamerické tance, sportovat, číst knížku nebo si dát skvělý drink. 

Den 8: Barcelona – Španělsko 9.00 – 18.00 

Od sochy Kryštofa Kolumba procházka turistickou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou Zajímavá je historie i 

současnost tohoto města. Nechte se překvapit. 

Den 9: Janov-Itálie 8.00 – 16.00 

Ráno se vylodíme v přístavu a vyrazíme zpět do ČR. Během cesty z přístavu máte zdarma kávu, čaj, čokoládu,cappuccino a jednu teplou svačinku. 
Předpokládaný návrat v nočních až ranních hodinách 
Pořadatelem plavby je: MSC CROCIERE S.A.,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva,Switzerland 

 

26 Opravdu velmi příznivá cena a skvělé destinace… 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  SPLENDIDA ***** 

U RIVIERA TOUR 

V CENĚ DOPRAVY 

 

VÝLET  

DO ŘÍMA 
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Plavba s dopravou a delegátem  

ZA TEPLEM DO ATLANTIKU 
604  JANOV-BARCELONA-MALAGA-MADEIRA-KANÁRY-MAROKO-CIVITAVECCHIA 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo zájezdu:                         604 MADEIRA 

Termín zájezdu:                    8.2.-21.2.2015 
Počet nocí/dnů:                                   11/12 
Katalogová cena za plavbu:            24.990,- 

AKČNÍ CENA:17.990,-Kč 
Cena plavby za dítě do 18 let**:                
                                                          590,- 
Cena zájezdu obsahuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC  
*ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*přístavní taxy, portýrské služby při nalodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer, gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK, delegáta CK 
*animační a zábavné programy na lodi  
*divadla, bazény, vířivky, pool servis 
Cena zájezdu neobsahuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 7 eur/os/noc 
*cestovní a zdravotní pojištění (přípl. 590,-Kč) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za 
příplatek (sauny, masáže, 4D kino….) 
*dopravu do přístavu-viz níže 
Doprava do přístavu: 
*příplatek 2.990,-Kč za osobu včetně dětí 
Vsetín-Frýdek-Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc 
Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava-Vídeň 
*příplatek za svozový transfer k BUSU 890,-Kč 
Praha-Hradec Králové-Pardubice-Litomyšl-Svitavy 
Upozornění: Plavební společnost si vyhrazuje      
                       právo změny plavebního okruhu 

Jen si to představte. Únor-buď mrzne, nebo jsou plískanice, chřipky. Vydejme se proto načerpat energii, nasát sluníčka a 
ještě přitom poznat místa a destinace, do kterých bychom jen tak nevyrazili. Plavba západním středomořím má své 
kouzlo a již několikrát jsme zažili teploty i okolo 25 stupňů. Navíc ta zvučná jména: Casablanca – Barcelona – Kanárské 
ostrovy a super cena za 12 dnů relaxu na luxusní ***** lodi se zahrnovací střechou v případě špatného počasí. A pokud 
bude štěstí přát, možná nás překvapí nejen delfíni, ale daleko větší … 

 

 Den 1: Odjezd z ČR 

Odjezd busem do přístavu v Janově.V ceně dopravy studená večeře, teplá snídaně, svačinka na cestu zpět. Káva, čaj, čokoláda, cappuccino zdarma. Nástupní místa: Vsetín-

Frýdek-Místek – Ostrava-Nový Jičín-Hranice n. M. -Olomouc – Vyškov – Brno – Břeclav – Bratislava – Vídeň. Svozový transfer k busu za příplatek 890,-Kč: Praha- Pardubice-

Hradec Králové – Litomyšl - Svitavy. Doprava do přístavu busem je na vyžádání a není v ceně plavby. Příplatek za dopravu 2.990,-Kč/osoba. 

Den 2: Janov-Itálie8.00-17.00 

V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu v Janově. Následuje odbavení a nástup na loď, ubytování,bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s delegátem a osobní volno. 

Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika chodech,která pro vás bude opravdovým 

gurmánským zážitkem.Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud zbude ještě dosti síly,půjdeme se bavit s animátory. 

Den 3: Barcelona – Španělsko 13.00 – 18.00 

Od sochy Kryštofa Kolumba procházka turistickou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. Nádherná procházka na celý den ve vás 

zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při návštěvě tohoto krásného města.  

Den 4: Plavba na moři 

Tolik destinací, tolik památek, je čas zaslouženého odpočinku a relaxu na lehátku u bazénu nebo ve vířivce. Bavit se můžete s animátory, učit se latinskoamerické tance, 

sportovat, číst knížku nebo si dát skvělý drink. 

Den 5: Casablanca – Marokko 8.00 – 17.00 

Kdo tu nebyl - neuvěří. Navštívíme třetí největší mešitu na světě po Mece a pro opravdové cestovatele návštěva místní Mediny ve vás zanechá neopakovatelný zážitek, na který 

budete dlouho vzpomínat. Návštěva místních trhů je samozřejmostí. Pro náročnější cestovatele doporučujeme fakultativní výlet plavební společnosti MSC Cruises do FÉS. 

Den 6: Plavba na moři 

A je to tady opět. Je čas zaslouženého odpočinku a relaxu na lehátku u bazénu nebo ve vířivce. Bavit se můžete s animátory, učit se latinskoamerické tance, sportovat, číst 

knížku nebo si dát skvělý drink. 

Den 7: Teneriffe  - Španělsko 8.00 – 17.00 

Návštěva největšího ostrova z Kanárských ostrovů. Tenerife má činnou sopku Pico de Teide, ostrov bohatý na krásnou faunu i floru. Procházka městem je pohodová a příjemná, 

zejména pokud navštívíte místní zahrady. 

Den 8: Funchal – Portugalsko 9.00 – 17.00 

Hlavní město ostrova Madeira. Hned u přístavu vás zde zaujme pevnost z 16.století, dále si pak projdeme město a jeho části procházkou, kde se zastavíme na ochutnávku vína a 

navštívíme místní trhy. Pro milovníky adrenalinu sjezd na saních. Klienti,jež mají zakoupenu plavbu s dopravou a delegátem mají v ceně výlet s místní průvodkyní, která vás 

zasvětí do tajů skvělých vín, života na Madeiře nebo místního rybolovu. Pro klienty s vlastní nebo leteckou dopravou výlet za příplatek 790,-Kč, omezená kapacita. 

Den 9: Malaga – Španělsko 8.00 – 14.00 

 Pokud hodláte poznat krásy Španělska, Malaga je to pravé ořechové. Pohodová procházka kolem arény nebo výšlap na hrad s krásným výhledem na celý přístav rozhodně stojí 

za to. Nebo jen procházka v příbřežní kolonádě za vůně pomerančovníků. Tři opravdové pecky rozhodně stojí za zhlédnutí – Staré divadlo, nádherná katedrála a místo kde 

působil opravdu světoznámý malíř.  

Den 10: Plavba na moři 

Čas zaslouženého odpočinku a relaxu na lehátku u bazénu nebo ve vířivce. Bavit se můžete s animátory, učit se latinskoamerické tance, sportovat, číst knížku nebo si dát skvělý 

drink. Nebo že by návštěva diskotéky do nočních hodin? 

Den 11: Civitavecchia – ŘÍM-Itálie  9.00-19.00 

V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. Fakultativně můžete navštívit s plavební společností MSC Cruises město Řím nebo se vydat s naším delegátem prozkoumat 

uličky přístavního města Civitavecchia s krásnou pobřežní promenádou. 

Den 12: Janov-Itálie 8.00  

Ráno se vylodíme v přístavu a vyrazíme zpět do ČR. Během cesty z přístavu máte zdarma kávu,čaj,čokoládu,cappuccino a jednu teplou svačinku. Předpokládaný návrat 

v nočních až ranních hodinách.  

Pořadatelem plavby je: MSC CROCIERE S.A.,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva,Switzerland 
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Program zájezdu na luxusní lodi MSC  FANTASIA ***** 

U RIVIERA TOUR 

V CENĚ DOPRAVY 

 

VÝLET  

MADEIRA 

 

Madeirská vína, sjezd na saních, úžasná Malaga… 
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Plavba s dopravou a delegátem  

ZE ZÁPADU NA VÝCHOD 
605   JANOV- ŘÍM-MESSINA-MALTA-OLYMPIA-ATHÉNY-IZMIR-RHODOS-KRÉTA 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo zájezdu:                               605  IZRAEL 

Termín zájezdu:                      19.2.-4.3.2015 
Počet nocí/dnů:                                     11/12 
Katalogová cena za plavbu:             25.990,- 

AKČNÍ CENA:15.990,-Kč 
Cena plavby za dítě do 18 let**:                
                                                          790,- 
Cena zájezdu obsahuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC  
*ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*přístavní taxy, portýrské služby při nalodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer, gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK, delegáta CK 
*animační a zábavné programy na lodi  
*divadla, bazény, vířivky, pool servis 
Cena zájezdu neobsahuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 7 eur/os/noc 
*cestovní a zdravotní pojištění (přípl. 590,-Kč) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za 
příplatek (sauny, masáže, 4D kino….) 
*dopravu do přístavu-viz níže 
Doprava do přístavu: 
*příplatek 2.990,-Kč za osobu včetně dětí 
Vsetín-Frýdek-Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc 
Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava-Vídeň 
*příplatek za svozový transfer k BUSU 890,-Kč 
Praha-Hradec Králové-Pardubice-Litomyšl-Svitavy 
Upozornění: Plavební společnost si vyhrazuje      
                       právo změny plavebního okruhu 

Při poznávání nových míst a destinací tentokrát budeme doslova pohlazeni na duši. Po návštěvě těchto míst ve vás zanechá vzpomínky na 
celý život. Nejen však jen o duchovnu, ale i o místech s obrovskou historickou hodnotou je tato plavba. Vždyť zavítáte do míst, kde 
započala olympijská historie, kde se dodnes zapaluje olympijský oheň nebo se necháte doslova unést do dávné historie řecké Akropole. 
Během plavby na moři opravdu můžete skvěle relaxovat na luxusní ***** lodi plné vířivek, bazénů a obrovským množstvím zábavných 
aktivit.  

 Den 1: Odjezd z ČR 

Odjezd busem do přístavu v Janově.V cenědopravy studená večeře, teplá snídaně, svačinka na cestu zpět. Káva, čaj, čokoláda, cappuccino zdarma. Nástupní místa: Vsetín-

Frýdek-Místek – Ostrava-Nový Jičín-Hranice na M.-Olomouc – Vyškov – Brno – Břeclav – Bratislava–Vídeň. Svozový transfer k busu za příplatek 890,-Kč:  Praha – Pardubice-

Hradec Králové – Litomyšl – Svitavy. Doprava do přístavu busem je na vyžádání a není v ceně plavby.Příplatek za dopravu 2.990,-Kč/osoba. 

Den 2: Janov – Itálie 8.00-17.00 

V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu v Janově. Následuje odbavení a nástup na loď,ubytování,bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s delegátem a osobní volno. 

Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu.V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika chodech,která pro vás bude opravdovým 

gurmánským zážitkem.Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud zbude ještě dosti síly,půjdeme se bavit s animátory. 

Den 3: Den na moři 

Den 4: Katakolon – Řecko 12.00 – 18.00 

Místo, kde se zapalovaly olympijské ohně, byl zde první stadion. Samotná vesnička je velmi příjemná na nákupy suvenýrů a relaxace při kafíčku. CK Riviera Tour má pro vás 

připraven výlet do 40km vzdálené Olympie. Výlet je zdarma pro klienty s dopravou busem. Klienti s vlastní dopravou si mají možnost výlet dokoupit za cenu 490,- Kč. Pozor, 

omezena kapacita míst,jen na vyžádání. 

Den 5: Heraklion – Řecko 9.00 – 16.00 

Návštěva hlavního města Kréty.  Procházka městem plného muzeí, obchůdků, fontán a krásných parků. Po nákupech suvenýrů kafíčko na prosluněném náměstíčku opravdu 

potěší nejen na duši. 

Den 6: Rhodos-Řecko  08.00-16.00 

Ostrov Rhodos daroval podle legendy nejvyšší řecký bůh Zeus bohu slunce Heliovi. Rhodos je největší z ostrovů souostroví Dodekanessos a celkově čtvrtý 
největší řecký ostrov. Rhodos nabízí díky své bohaté historii mnoho historických památek. Objevíte zde antické stavby, památky vybudované za éry rytířského 
řádu johanitů i za osmanské nadvlády. Na pobřeží se tak vypínají křižácké hrady a v horách stojí byzantské chrámy a kláštery. 
Den 7:Izmir-Turecko  09.30-17.00 

Moderní město s bohatou infrastrukturou. Procházka bude směřovat k městským hodinám, bude lemována přístavem a kavárničkami.Izmir patří mezi tři největší 
města v Turecku a zároveň jej řadíme mezi jeho druhý nejvýznamnější přístav. Palmové háje,  nádherné promenády, aleje a zelené lesoparky, stejně jako 
umístění města kolem kulaté zátoky dělají z této lokality oblíbené místo pro trávení letní dovolené u moře. Izmirnabízí skvělé počasí a téměř 150 slunečních dní v 
roce. 
Den 8: Athény – Řecko 7.30 – 15.00 

Řecko nás v ranních hodinách uvítá v přístavu. S delegátem se můžete vydat na výlet busem na Akropoli, Olympijský stadion, Prezidentský palác a dle časových dispozic i do 

Plaky. Výlet je zdarma pro klienty s dopravou busem.Klienti s vlastní dopravou si mají možnost výlet dokoupit za cenu 590,-  Kč. Pozor, omezena kapacita míst,jen na vyžádání. 

Den 9: Plavba na moři 

Den 10: Valletta-Malta 08.00-18.00 

Jedním slovem fantasie. Opravdu jedna z nejkrásnějších destinací celého středomoří.Krásné historické uličky se prolínají tímto úžasným městem plným pohody.Můžete vyrazit 

na města koňským spřežením nebo s našim delegátem prozkoumat uličky města včetně možnosti fakultativní návštěvy chrámu, kde spí Maltští rytíři. 

Den 11: Messina-Itálie-Sicílie  08.00-14.00 

Brzy ráno proplujeme kolem sopky Stromboli a následně pak do Mesinského průplavu. Už samotné proplutí tímto přístavem je úchvatné. Během prohlídky Messiny navštívíme 

místní katedrálu, nakoupíme suvenýry, zejména loutky a využít můžete i místního vláčku k prohlídce tohoto města nedaleko sopky Etny. Doporučujeme fakultativní výlet 

plavební společnosti do Taorminy. 

Den 12: Civitavecchia – Itálie 9.00 – 19.00 

V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. Fakultativně můžete navštívit s plavební společností MSC Cruises město Řím nebo se vydat s naším delegátem 

prozkoumat uličky přístavního města Civitavecchia s krásnou příbřežní promenádou. 

Den 13: Janov-Itálie  8.00 

Ráno se vylodíme v přístavu a vyrazíme zpět do ČR. Během cesty z přístavu máte zdarma kávu,čaj,čokoládu,cappuccino a jednu teplou svačinku.Předpokládaný návrat v nočních 

až ranních hodinách.                                                                                                                                           Pořadatelem plavby je: MSC CROCIERE S.A.,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva,Switzerland 
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Plavba nejen o poznání, ale i o čistotě duše… 

U RIVIERA TOUR 

V CENĚ DOPRAVY 

 

VÝLET  

OLYMPIA 

ATHENS 

 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  FANTASIA ***** 

http://rhodos.tripidipi.cz/rhodos-historie.html
http://rhodos.tripidipi.cz/jizni-rhodos/jizni-rhodos-klastery.html


 

                                                         NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                   10 LET ZKUŠENOSTÍ NA LODÍCH MSC 

 

 

Plavba s dopravou a delegátem  

MISS CHARME A DANIEL NEKONEČNÝ 
606 JANOV-BARCELONA-MALAGA-MADEIRA-KANÁRY-MAROKO-CIVITAVECCHIA 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo zájezdu:                                  606 MISS 

Termín zájezdu:                    2.3.-15.3.2015 
Počet nocí/dnů:                                   11/12 
Katalogová cena za plavbu:            28.990,- 

AKČNÍ CENA:25.990,-Kč 
Cena plavby za dítě do 18 let**:                
                                                          990,- 
Cena zájezdu obsahuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC  
*ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*přístavní taxy, portýrské služby při nalodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer, gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK, delegáta CK 
*animační a zábavné programy na lodi  
*divadla, bazény, vířivky, pool servis 
Cena zájezdu neobsahuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 7 eur/os/noc 
*cestovní a zdravotní pojištění (přípl. 590,-Kč) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní    
  služby za příplatek (sauny, masáže, 4D kino….) 
*dopravu do přístavu-viz níže 
Doprava do přístavu: 
*příplatek 2.990,-Kč za osobu včetně dětí 
Vsetín-Frýdek-Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc 
Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava-Vídeň 
*příplatek za svozový transfer k BUSU 890,-Kč 
Praha-Hradec Králové-Pardubice-Litomyšl-Svitavy 
Upozornění: Plavební společnost si vyhrazuje      
                       právo změny plavebního okruhu 

To, že tato plavba bude opravdu zážitek, již výstižně vystihuje název plavby. Zpěvák, moderátor a především skvělý bavič Daniel 
Nekonečný, který bude hostem na této plavbě, je zárukou nejen zábavy, ale výjimečnosti této plavby. Plavby se taktéž účastní výherci 
MISS A MISTR CHARME 2014. Navíc je pro vás připraven kurz modelingu pro nastávající modelky a modely. Nejlepší absolventi tohoto 
kurzu automaticky postoupí do finále soutěže MISS A MISTR CHARMEv ročníku 2015. RIVIERA TOUR a MSC CRUISES je generálním 
sponzorem této soutěže. Více zadní strana katalogu.     

 

 Den 1: Odjezd z ČR 
Odjezd busem do přístavu v Janově. V ceně dopravy studená večeře, teplá snídaně, svačinka na cestu zpět. Káva, čaj, čokoláda, cappuccino zdarma. Nástupní místa: Vsetín-Frýdek -Místek – 

Ostrava -Nový Jičín -Hranice n M.- Olomouc – Vyškov – Brno – Břeclav – Bratislava–Vídeň. Svozový transfer k busu za příplatek 890,-Kč: Praha- Pardubice -Hradec Králové – Litomyšl - Svitavy. 

Doprava do přístavu busem je na vyžádání a není v ceně plavby. Příplatek za dopravu 2.990,-Kč/osoba. 

Den 2: Janov-Itálie8.00-17.00 
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu v Janově. Následuje odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s delegátem a osobní volno. Neopakovatelným 

zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních 

hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud zbude ještě dosti síly, půjdeme se bavit s animátory.V odpoledních hodinách pro zájemce kurzy pro nastávající modely a 

modelky, kurzy oblékání, vystupování, líčení, projevu… s Mgr. Janou Couralovou,ředitelkou MISS A MISTR CHARME. 

Den 3: Barcelona – Španělsko 13.00 – 18.00 
V dopoledních hodinách pro zájemce kurzy pro nastávající modely a modelky, kurzy oblékání, vystupování, líčení, projevu… s Mgr. Janou Couralovou,ředitelkou MISS A MISTR CHARME. 

Odpoledne od sochy Kryštofa Kolumba procházka turistickou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. Nádherná procházka na celý den ve vás 

zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při návštěvě tohoto krásného města.  

Den 4: Plavba na moři 
Tolik destinací, tolik památek, je čas zaslouženého odpočinku a relaxu na lehátku u bazénu nebo ve vířivce. Bavit se můžete s animátory, učit se latinskoamerické tance, sportovat, číst knížku 

nebo si dát skvělý drink. V odpoledních hodinách pro zájemce kurzy pro nastávající modely a modelky, kurzy oblékání, vystupování, líčení, projevu…s Mgr. Janou Couralovou 

Den 5: Casablanca – Marokko 8.00 – 17.00 
Kdo tu nebyl - neuvěří. Navštívíme třetí největší mešitu na světě po Mece a pro opravdové cestovatele návštěva místní Mediny ve vás zanechá neopakovatelný zážitek, na který budete dlouho 

vzpomínat. Návštěva místních trhů je samozřejmostí. Pro náročnější cestovatele doporučujeme fakultativní výlet plavební společnosti MSC Cruises do FÉS. 

Den 6: Plavba na moři 
A je to tady opět.Je čas zaslouženého odpočinku a relaxu na lehátku u bazénu nebo ve vířivce. Bavit se můžete s animátory, učit se latinskoamerické tance, sportovat, číst knížku nebo si dát 

skvělý drink. V odpoledních hodinách pro zájemce kurzy pro nastávající modely a modelky, kurzy oblékání, vystupování, líčení, projevu 

Den 7: Teneriffe  - Španělsko 8.00 – 17.00 
Návštěva největšího ostrova z Kanárských ostrovů. Tenerife má činnou sopku Pico de Teide, ostrov bohatý na krásnou faunu i flóru. Procházka městem je pohodová a příjemná, zejména pokud 

navštívíte místní zahrady. V odpoledních hodinách pro zájemce, kurzy pro nastávající modely a modelky, kurzy oblékání, vystupování, líčení, projevu…s Mgr. Janou Couralovou,ředitelkou MISS 

A MISTR CHARME 

Den 8: Funchal – Portugalsko 9.00 – 17.00 
Hlavní město ostrova Madeira. Hned u přístavu vás zde zaujme pevnost z 16. století, dále si pak projdeme město a jeho části procházkou, kde se zastavíme na ochutnávku vína a navštívíme 

místní trhy. Pro milovníky adrenalinu sjezd na saních. Klienti, jenž mají zakoupenu plavbu s dopravou a delegátem mají v ceně výlet s místní průvodkyní, která vás zasvětí do tajů skvělých vín, 

života na Madeiře nebo místního rybolovu. Pro klienty s vlastní nebo leteckou dopravou výlet za příplatek 790,-Kč, omezená kapacita. 

Den 9: Malaga – Španělsko 8.00 – 14.00 
 Pokud hodláte poznat krásy Španělska, Malaga je to pravé ořechové. Pohodová procházka kolem arény nebo výšlap na hrad s krásným výhledem na celý přístav rozhodně stojí za to. Nebo jen 

procházka v příbřežní kolonádě za vůně pomerančovníků. Tři opravdové pecky rozhodně stojí za zhlédnutí – Staré divadlo, nádherná katedrála a místo kde působil opravdu světoznámý malíř. 

V odpoledních hodinách pro zájemce kurzy pro nastávající modely a modelky, kurzy oblékání, vystupování, líčení, projevu… s Mgr. Janou Couralovou,ředitelkou MISS A MISTR CHARME 

Den 10: Plavba na moři 
Čas zaslouženého odpočinku a relaxu na lehátku u bazénu nebo ve vířivce. Bavit se můžete s animátory, učit se latinskoamerické tance, sportovat, číst knížku nebo si dát skvělý drink. Nebo že 

by návštěva diskotéky do nočních hodin?V odpoledních hodinách pro zájemce kurzy pro nastávající modely a modelky, kurzy oblékání, vystupování, líčení, projevu…s Mgr.Janou Couralovou 

Den 11: Civitavecchia – ŘÍM-Itálie  9.00-19.00 
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. Fakultativně můžete navštívit s plavební společností MSC Cruises město Řím nebo se vydat s naším delegátem prozkoumat uličky 

přístavního města Civitavecchia s krásnou pobřežní promenádou. 

Den 12: Janov-Itálie 8.00  
Ráno se vylodíme v přístavu a vyrazíme zpět do ČR. Během cesty z přístavu máte zdarma kávu,čaj, čokoládu,cappuccino a jednu teplou svačinku. Předpokládaný návrat v nočních až ranních 

hodinách.                                                                                                                                  Pořadatelem plavby je: MSC CROCIERE S.A.,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva,Switzerland 

 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  FANTASIA ***** 
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MISS na lodi MSC CRUISES-staňte se MISS i Vy… 
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Plavba s dopravou a delegátem  

SPECIÁL – STŘEDOMOŘÍ ZE ZÁPADU NA VÝCHOD 
607   VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ STŘEDOMOŘÍ ZA 23 DNŮ S DELEGÁTEM RIVIERA 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo zájezdu:            607 MADEIRA-IZRAEL 

Termín zájezdu:                      8.2.-4.3.2015 
Počet nocí/dnů:                                   22/23 
Katalogová cena za plavbu:            44.990,- 

AKČNÍ CENA:37.990,-Kč 
Cena plavby za dítě do 18 let**:                
                                                      NELZE- 
Cena zájezdu obsahuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC  
*ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*přístavní taxy, portýrské služby při nalodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer, gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK, delegáta CK 
*animační a zábavné programy na lodi  
*divadla, bazény, vířivky, pool servis 
Cena zájezdu neobsahuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 7 eur/os/noc 
*cestovní a zdravotní pojištění (přípl. 1890,-) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za 
příplatek (sauny, masáže, 4D kino….) 
*dopravu do přístavu-viz níže 
Doprava do přístavu: 
*příplatek 2.990,-Kč za osobu  
Vsetín-Frýdek-Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc 
Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava-Vídeň 
*příplatek za svozový transfer k BUSU 890,-Kč 
Praha-Hradec Králové-Pardubice-Litomyšl-Svitavy 
Upozornění: Plavební společnost si vyhrazuje      
                       právo změny plavebního okruhu 

Dokážete si udělat čas pro sebe? Chcete si dokázat ,že jste opravdoví námořníci? Máte zájem 
poznat deset světových destinací za 23 dnů na lodi v doprovodu našich delegátů. Svěřte se nám 
proto do osobní péče a nechte se rozmazlovat skvělou gastronomií a perfektními službami 
plavební společnosti MSC Cruises. Tato opravdu výjimečná plavba Vám poskytne široký rozhled 
na dějiny nejen ve středomoří, ale i dostatečný prostor pro váš odpočinek a relax během plavby. 
Nezbývá, než se rozhodnout. Jdete do toho s námi?   

 
                                                           Den 1: Odjezd z ČR 

                                                                                                Odjezd busem do přístavu v Janově.V ceně dopravy studená večeře, teplá snídaně, svačinka na cestu zpět. Káva, čaj,  

                                                                                                čokoláda, cappuccino zdarma. Nástupní místa: Vsetín – Frýdek-Místek – Ostrava -Nový Jičín-Hranice n M. - Olomouc                                                                                 

                                                                                                Brno – Břeclav – Bratislava–Vídeň.Svozový transfer k busu za příplatek 890,-Kč:Praha-Pardubice-Hradec Králové-Litomyšl-                                                                                       

                                                                                                Svitavy.Doprava do přístavu busem je na vyžádání a není v ceně plavby.Příplatek za dopravu 2.990,-Kč/osoba. 

                                                                                                Den 2: Janov-Itálie8.00-17.00 

                                                                                               V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu v Janově. Následuje odbavení a nástup na loď,ubytování,bezpečnostní 

cvičení,prohlídka lodi s delegátem a osobní volno.Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu.V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika 

chodech,která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem.Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud zbude ještě dosti 

síly,půjdeme se bavit s animátory. 

Den 3: Barcelona – Španělsko 13.00 – 18.00 

Od sochy Kryštofa Kolumba procházka turistickou ulicí La Rambla, kolem Gaudího architektury, až k SagradaFamilia a zpět gotickou čtvrtí. Nádherná procházka na celý den ve 

vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při návštěvě tohoto krásného města.  

Tolik destinací, tolik památek,je čas zaslouženého odpočinku a relaxu na lehátku u bazénu nebo ve vířivce. Bavit se můžete s animátory, učit se latinskoamerické tance, 

sportovat, číst knížku nebo si dát skvělý drink. 

Den 5: Casablanca – Maroko 8.00 – 17.00 

Kdo tu nebyl - neuvěří. Navštívíme třetí největší mešitu na světě po Mece. Pro opravdové cestovatele návštěva místní Mediny ve Vás zanechá neopakovatelný zážitek, na který 

budete dlouho vzpomínat. Návštěva místních trhů je samozřejmostí. Pro náročnější cestovatele doporučujeme fakultativní výlet plavební společnosti MSC Cruises do FÉS. 

Den 7: Teneriffe  - Španělsko 8.00 – 17.00 

Návštěva největšího ostrova z Kanárských ostrovů. Tenerife má činnou sopku Pico de Teide, ostrov bohatý na krásnou faunu i flóru. Procházka městem je pohodová a 

příjemná, zejména pokud navštívíte místní zahrady. 

Den 8: Funchal – Portugalsko 9.00 – 17.00 

Hlavní město ostrova Madeira. Hned u přístavu Vás zde zaujme pevnost z 16.století, dále si pak projdeme město, kde se zastavíme na ochutnávku vína a navštívíme místní 

trhy. Pro milovníky adrenalinu sjezd na saních. Klienti,jenž mají zakoupenu plavbu s dopravou a delegátem mají v ceně výlet s místní průvodkyní,která vás zasvětí do tajů 

skvělých vín,života na Madeiře nebo místního rybolovu.Pro klienty s vlastní nebo leteckou dopravou výlet za příplatek 790,-Kč,omezená kapacita. 

Den 9: Malaga – Španělsko 8.00 – 14.00 

 Pokud hodláte poznat krásy Španělska, Malaga je to pravé ořechové. Pohodová procházka kolem arény, nebo výšlap na hrad s krásným výhledem na celý přístav rozhodně 

stojí za to. Nebo jen procházka v pobřežní kolonádě za vůně pomerančovníků. Tři opravdové pecky rozhodně stojí za zhlédnutí - staré divadlo, nádherná katedrála a místo, kde 

působil opravdu světoznámý malíř.  

Den 11: Civitavecchia – ŘÍM-Itálie  9.00-19.00 

V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. Fakultativně můžete navštívit s plavební společností MSC Cruises město Řím, nebo se vydat s naším delegátem 

prozkoumat uličky přístavního města Civitavecchia s krásnou příbřežní promenádou. 

Den 12: Janov-Itálie 8.00  

Individuální program v destinaci . Možnost návštěvy centra města, fakultativní výlety do mořského aquária ,fakultativní výlet do Portofina a spousta dalších možností dle 

nabídky plavební společnosti MSC CRUISES. 

Den 14: Katakolon – Řecko 12.00 – 18.00 
Místo, kde se zapalovaly olympijské ohně, byl zde první stadion. Samotná vesnička je velmi příjemná na nákupy suvenýrů a relaxace při kafíčku. CK Riviera Tour má pro vás 
připraven výlet do 40km vzdálené Olympie. Výlet je zdarma pro klienty s dopravou busem. Klienti s vlastní dopravou si mají možnost výlet dokoupit za cenu 490,-  Kč. Pozor, 
omezena kapacita míst,jen na vyžádání. 
Den 15: Heraklion – Řecko 9.00 – 16.00 
Návštěva hlavního města Kréty. Procházka městem plného muzeí, obchůdků, fontán a krásných parků. Po nákupech suvenýrů kafíčko na prosluněném náměstíčku opravdu 
potěší nejen na duši. 
Den 16: Rhodos-Řecko  08.00-16.00 

Ostrov Rhodos daroval podle legendy nejvyšší řecký bůh Zeus bohu slunce Heliovi. Rhodos je největší z ostrovů souostroví Dodekanessos a celkově čtvrtý 
největší řecký ostrov. Rhodos nabízí díky své bohaté historii mnoho historických památek. Objevíte zde antické stavby, památky vybudované za éry rytířského 
řádu johanitů i za osmanské nadvlády. Na pobřeží se tak vypínají křižácké hrady a v horách stojí byzantské chrámy a kláštery. 
Den 17:Izmir-Turecko  09.30-17.00 

Moderní město s bohatou infrastrukturou. Procházka bude směřovat k městským hodinám, bude lemována přístavem a kavárničkami.Izmir patří mezi tři 
největší města v Turecku a zároveň jej řadíme mezi jeho druhý nejvýznamnější přístav. Palmové háje,  nádherné promenády, aleje a zelené lesoparky, stejně 
jako umístění města kolem kulaté zátoky dělají z této lokality oblíbené místo pro trávení letní dovolené u moře. Izmirnabízí skvělé počasí a téměř 150 
slunečních dní v roce. 
Den 18: Athény – Řecko 7.30 – 15.00 

Řecko nás v ranních hodinách uvítá v přístavu. S delegátem se můžete vydat na výlet busem na Akropoli, Olympijský stadion, Prezidentský palác a dle časových dispozic i do 

Plaky. Výlet je zdarma pro klienty s dopravou busem.Klienti s vlastní dopravou si mají možnost výlet dokoupit za cenu 590,-  Kč. Pozor, omezena kapacita míst,jen na vyžádání. 

Den 20: Valletta-Malta 08.00-18.00 

Jedním slovem fantasie. Opravdu jedna z nejkrásnějších destinací celého středomoří.Krásné historické uličky se prolínají tímto úžasným městem plným pohody.Můžete vyrazit 

na města koňským spřežením nebo s našim delegátem prozkoumat uličky města včetně možnosti fakultativní návštěvy chrámu, kde spí Maltští rytíři. 

Den 21: Messina-Itálie-Sicílie  08.00-14.00 

Brzy ráno proplujeme kolem sopky Stromboli a následně pak do Mesinského průplavu. Už samotné proplutí tímto přístavem je úchvatné. Během prohlídky Messiny navštívíme 

místní katedrálu, nakoupíme suvenýry, zejména loutky a využít můžete i místního vláčku k prohlídce tohoto města nedaleko sopky Etny. Doporučujeme fakultativní výlet 

plavební společnosti do Taorminy. 

Den 22: Civitavecchia – Itálie 9.00 – 19.00 

V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. Fakultativně můžete navštívit s plavební společností MSC Cruises město Řím nebo se vydat s naším delegátem 

prozkoumat uličky přístavního města Civitavecchia s krásnou příbřežní promenádou. 

Den 23: Janov- Itálie  8.00 
Ráno se vylodíme v přístavu a vyrazíme zpět do ČR. Během cesty z přístavu máte zdarma kávu, čaj,čokoládu,cappuccino a jednu teplou svačinku. Předpokládaný návrat 
v nočních až ranních hodinách.  

Den: 4 – 6 – 10 – 13 – 19  je plavba na moři                                            Pořadatelem plavby je: MSC CROCIERE S.A.,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva,Switzerland 
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Program zájezdu na luxusní lodi MSC  FANTASIA ***** 

U RIVIERA TOUR 

V CENĚ DOPRAVY 

 

VÝLET  

MADEIRA 

AKROPOLI 

OLYMPIA 

 

Po stopách historie a současnosti středomoří… 

http://rhodos.tripidipi.cz/rhodos-historie.html
http://rhodos.tripidipi.cz/jizni-rhodos/jizni-rhodos-klastery.html
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Plavba s dopravou a delegátem  

KOUZLA ITÁLIE A KORSIKY 
608   BENÁTKY – ŘÍM – CIVITAVECCHIA – JANOV – AJJACCIO - FLORENCIE 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEW 

 

Číslo zájezdu:                                608 ITÁLIE 

Termín zájezdu:                   21.3-28.3.2015 
Počet nocí/dnů:                                        5/7 
Katalogová cena za plavbu:            15.990,- 

AKČNÍ CENA:11.990,-Kč 
Cena plavby za dítě do 18 let**:                
                                                      6.990,- 
Cena zájezdu obsahuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC  
*ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*přístavní taxy,portýrské služby při nalodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer,gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK, delegáta CK 
*animační a zábavné programy na lodi  
*divadla,bazény,vířivky,pool servis 
*2x ubytování v *** hotelu v Římě se snídaní 
 
Cena zájezdu neobsahuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 7 eur/os/noc 
*cestovní a zdravotní pojištění (příplatek 390,-Kč) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*nápoje,alkoholické nápoje a nadstandardní služby za 
příplatek (sauny,masáže,4D kino….) 
*dopravu do přístavu-viz níže 
Doprava do přístavu: 
*příplatek 2.990,-Kč za osobu včetně dětí 
Vsetín-Frýdek-Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc 
Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava-Vídeň 
*příplatek za svozový transfer k BUSU 890,-Kč 
Praha-Hradec Králové-Pardubice-Litomyšl-Svitavy 
Upozornění: Plavební společnost si vyhrazuje      
právo změny plavebního okruhu 

Itálie je opravdu nádherná země s velmi bohatou historií. Připravili jsme pro Vás kombinovaný zájezd, kde máte možnost poznat luxus 
výletní plavby na ***** lodi MSC a zároveň poznat krásy této země během poznávacího zájezdu. Právě kombinací plavby a poznávacího 
zájezdu si užijete nejen relaxu a skvělých služeb na lodi MSC, ale poznáte i velmi zajímavá místa, jako jsou Benátky, Řím nebo okouzlující 
Florencie. 

 Den 1: SOBOTA 21.3.2015 - Odjezd z ČR 
Ve večerních hodinách odjezd z ČR.V ceně dopravy studená večeře, teplá snídaně, svačinka na cestu zpět. Káva, čaj, čokoláda, cappuccino zdarma. Nástupní 
místa: Vsetín-Frýdek-Místek – Ostrava-Nový Jičín-Hranice n M.-Olomouc – Vyškov – Brno – Břeclav – Bratislava–Vídeň.Svozový transfer k busu za příplatek 
890,-Kč:Praha – Pardubice-Hradec Králové – Litomyšl - Svitavy.Doprava do přístavu busem je na vyžádánía není v ceně plavby.Příplatek za dopravu 2.990,-
Kč/osoba. 
Den 2: NEDĚLE22.3. 2015– Benátky – Řím-Itálie   9.00 
V dopoledních hodinách příjezd do Benátek,teplá snídaně v busu,prohlídka Benátek pěší procházkou z Piazzale Roma až na náměstí Sv. Marka,možnost 
nakoupení suvenýrů,italských těstovin,oliv,oleje apod. Po prohlídce v poledních hodinách odjezd do Říma.V busu během cesty bude připravena studená 
svačinka a moučník s kávou. Ve večerních hodinách příjezd do Říma,ubytování ve ** hotelu,nocleh.Večeře individuálně.(stravování v ceně: studená večeře 
v busu,teplá snídaně v busu,odpolední studená svačinka a moučník). Svou romantickou polohou a neopakovatelným šarmem lákají Benátky  statisíce turistů z 
celého světa. Jejich historické, umělecké a kulturní dědictví z nich činí světové kulturní centrum. Nachází se zde několik veledůležitých muzeí a galerií celého 
lidstva. Během roku se zde také odehrává několik velkých slavností a festivalů 
Den 3: PONDĚLÍ 23.3.2015 -Řím 
Navštívit Řím je něco jako putovat napříč historií lidstva. Stihnout všechno prostě nelze – zrovna tak jako není v silách Italů to neuvěřitelné množství památek 
udržovat. Určitá zchátralost prostě k městu patří a spoluvytváří jeho atmosféru. Jak město rostlo, vstřebávalo jednotlivé stavební slohy, takže není výjimkou, 
že ve fasádě barokního paláce ční antický sloup či gotické nebo renesanční ostění. Řím má také leccos společného s Prahou; pomineme-li impozantní antické 
památky, italská metropole patří především baroku – a právě to je onou spojnicí do Čech. Konečně i Tibera opisuje v Římě podobný meandr jako Vltava v 
Praze a Isola Tiberina je takový větší Žofín. Po snídani přejezd busem k Vatikánu.  Následně celodenní prohlídka Říma směrem od Vatikánu přes Andělský 
hrad,Ponte San Angelo,PiazzaNavona,Pantheon,Fontána Di Trevi,památník Viktora Emanuela II,Kapitol,Forum Románum až ke Koloseu. Během prohlídky 
budete mít osobní volno u PiazzaNavona kolem poledne a u Kolosea v podvečerních hodinách. Ve večerních hodinách odjezd busem zpět na hotel a nocleh ve 
** hotelu.(stravování v ceně: snídaně) 
Den 3: UTERÝ 24.3. 2015Civitavecchia – Itálie 8.00-19.00 
Ráno snídaně a odjezd do přístavu v Civitavecchii. Následuje odbavení a nástup na loď,ubytování,bezpečnostní cvičení,prohlídka lodi s delegátem a osobní 
volno.Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu.V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika chodech,která pro vás 
bude opravdovým gurmánským zážitkem.Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud zbude ještě dost síly,půjdeme se 
bavit s animátory (stravování v ceně: snídaně+plná penze na palubě lodi). 
Den 4: STŘEDA 25.3.2015 Genoa-Itálie 08.00-17.00 
V ranních hodinách připlujeme do přístavu v Janově. V minulosti byl významným přístavem ve Středozemním moři a hlavním městem Janovské republiky. 
Dnes je nejdůležitějším italským přístavem a jeden z největších ve Středozemním moři a v Evropě. V současné době je Janov se svými 610 000 obyvateli 
šestým největším italským městem Zavítáme do starého historického centra a do míst, kde se narodil cestovatel a objevitel Kryštof Kolumbus. Navštívit taktéž 
můžete mořské akvárium, nebo se účastnit fakultativního výletu do nedalekého Portoffina. (stravování v ceně: plná penze na palubě lodi) 
Den 5: ČTVRTEK 26.3. 2015 Ajaccio-Korsika 08.00-18.00 
Budeme mít opravdu spoustu času na návštěvu ostrova,kde se s osobností Napoleona potkáte na každém kroku. Opravdu pohodová a příjemná procházka ve 
vás zanechá nádech tohoto krásného ostrova –Korsika. Zcela jistě podlehnete možnosti nákupu suvenýrů, nebo obchůdků s krásnými trendy 
oblečením.(stravování v ceně: plná penze na palubě lodi) 
Den 6: PÁTEK 27.3.2015 Civitavecchia-Florencie  08.00 
V ranních hodinách vylodění a přejezd do Florencie. V pozdních odpoledních hodinách prohlídka Florencie,která započne nádhernou vyhlídkou na toto úžasné 
město.Následně procházka kolem řeky Arno a přechod přes světoznámý most nás zavede do centra města, kde můžeme obdivovat mistrovské díla Leonarda 
Da Vinci.Pohled na Florentinskou basiliku zakončí tuto nádhernou procházku.Ve večerních hodinách odjezd z Florencie a noční přejezd do ČR. Během nočního 
přejezdu bude podávaná teplá večeře v busu.(stravování v ceně: snídaně na lodi,teplá večeře v busu) 
Den 7: SOBOTA 28.3.2015 -Příjezd do ČR 
V ranních hodinách příjezd do ČR. 
Pořadatelem plavby je: MSC CROCIERE S.A.,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva,Switzerland 
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BENÁTKY 

FLORENCIE 

ŘÍM 

Tento zájezd 

je možný 

pouze 

s dopravou 

RIVIERA TOUR 

 

Plavba a poznávací zájezd v jednom… 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  FANTASIA ***** 

http://www.asiana.cz/letenky/?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edozemn%C3%AD_mo%C5%99e
http://cs.wikipedia.org/wiki/Janovsk%C3%A1_republika
http://cs.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lie
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edozemn%C3%AD_mo%C5%99e
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa


 

                                                         NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                   10 LET ZKUŠENOSTÍ NA LODÍCH MSC 

 

 

Plavba s dopravou a delegátem  

JARO V ZÁPADNÍM STŘEDOMOŘÍ 
609   JANOV – CIVITAVECCHIA – PALERMO – TUNIS – BARCELONA - MARSEILLE 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEW 

 

Číslo zájezdu:                  609 STŘEDOMOŘÍ 

Termín zájezdu:                   11.4-20.4.2015 
Počet nocí/dnů:                                        7/8 
Katalogová cena za plavbu:            21.990,- 

AKČNÍ CENA:20.990,-Kč 
Cena plavby za dítě do 18 let**:                
                                                         790,- 
Cena zájezdu obsahuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC  
*ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*přístavní taxy, portýrské služby při nalodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer, gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK, delegáta CK 
*animační a zábavné programy na lodi  
*divadla, bazény, vířivky, pool servis 
Cena zájezdu neobsahuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 7 eur/os/noc 
*cestovní a zdravotní pojištění (přípl. 390,-Kč) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za 
příplatek (sauny, masáže, 4D kino….) 
*dopravu do přístavu - viz níže 
Doprava do přístavu: 
*příplatek 2.990,-Kč za osobu včetně dětí 
Vsetín-Frýdek-Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc 
Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava-Vídeň 
*příplatek za svozový transfer k BUSU 890,-Kč 
Praha-Hradec Králové-Pardubice-Litomyšl-Svitavy 
Upozornění: Plavební společnost si vyhrazuje      
                       právo změny plavebního okruhu 

Opět skvěle sestavený plavební okruh pro poznávání západního středomoří. Každá destinace úplně jiná. Řím je o 
historii,Palermo-to je ten pravý život na Sicílii,Tunis-jiná kultura i kontinent, Barcelona s úžasnou architekturou 
Antonia Gaudího a Marseille? Vína jižní Francie, výlet ke katedrále Panny Marie nebo na Ostrov Iff, kde byl dle 
historického románu uvězněn hrabě Monte Christo. Co si vlastně ještě více přát? Snad aby vyšlo skvělé jarní počasí. 
Protože poznávací plavba za krásného jarního počasí je doslova návyková záležitost. 

 

Den 1: Odjezd z ČR 

Odjezd busem do přístavu v Janově.V ceně dopravy studená večeře, teplá snídaně, svačinka na cestu zpět. Káva, čaj, čokoláda, cappuccino zdarma. Nástupní 

místa: Vsetín - Frýdek-Místek – Ostrava - Nový Jičín - Hranice n M.-Olomouc – Vyškov – Brno – Břeclav – Bratislava – Vídeň. Svozový transfer k busu za 

příplatek 890,-Kč: Praha – Pardubice-Hradec Králové – Litomyšl - Svitavy. Doprava do přístavu busem je na vyžádání a není v ceně plavby. Příplatek za 

dopravu 2.990,-Kč/osoba. 

Den 2: Janov-Itálie   9.00-17.00 

V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu v Janově. Následuje odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s delegátem a 

osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika chodech, která 

pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud zbude ještě dosti síly, 

půjdeme se bavit s animátory. 

Den 3: Civitavecchia – ŘÍM-Itálie  8.00-18.00 

V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. Fakultativně můžete navštívit s plavební společností MSC Cruises město Řím, nebo se vydat s naším 

delegátem prozkoumat uličky přístavního města Civitavecchia s krásnou příbřežní promenádou. 

Den 4: Palermo – Sicílie - Itálie 12.00-18.00 

Kdo by nechtěl poznat samotnou Sicílii,nad níž sopka Etna vládne.Zavítejme proto do úplně jiné Itálie,do míst,kde jsou pevně zakořeněny hodnoty italského 

života,kde se dodnes přísně dodržují zákony rodiny, ale i pravých italských pokrmů.Velmi zajímavá destinace,která rozhodně stojí za procházku tímto 

starodávným bájným městem plným legend a filmů. 

Den 5: La Goullete – Tunisko 8.00 – 14.00 

Město v severní části Tuniska. Poznejte místní život, projděte si přístavní městečko, nebo se vydejte na výlet do blízkého Kartága.S naším delegátem máte 

možnost vyzkoušet to pravé Tunisko. Výlet pro vás bude opravdovým zážitkem, včetně návštěvy místních rybích trhů a tržnice.Nabízí se i fakultativní výlet do 

Kartága nebo Mediny. Vše je na vašem výběru 

Den 6: Plavba na moři 

Tolik destinací,tolik památek,je čas zaslouženého odpočinku a relaxu na lehátku u bazénu, nebo ve vířivce.Bavit se můžete s  animátory,učit se 

latinskoamerické tance, sportovat, číst knížku nebo si dát skvělý drink. 

Den 7: Barcelona – Španělsko 9.00 – 18.00 

Od sochy Kryštofa Kolumba procházka turistickou ulicí La Rambla, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. Nádherná 

procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta.Delegát vám bude nápomocen při návštěvě tohoto  

krásného města.Klienti s dopravou a delegátem mají v ceně zájezdu zdarma transfer MSC Cruises z přístavu do centra města*. 

Den 8: Marseille – Francie 9.00 – 16.00 

 V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, kde můžete fakultativně i navštívit tento ostrov. Ostrov, 

kde byl vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně, výšlap ke katedrále Panny Marie s naším delegátem je také 

nezapomenutelný zážitek. Marseille máte jako na dlani.Zajímavá je historie i současnost tohoto města.Nechte se překvapit.Klienti s dopravou a delegátem 

mají v ceně zájezdu zdarma transfer MSC Cruises z přístavu do centra města*. 

Den 9: Janov-Itálie 8.00 – 16.00 

Ráno se vylodíme v přístavu a vyrazíme zpět do ČR. Během cesty z přístavu máte zdarma kávu,čaj,čokoládu,cappuccino a jednu teplou 

svačinku.Předpokládaný návrat v nočních až ranních hodinách.  

                                                                                                                       Pořadatelem plavby je: MSC CROCIERE S.A.,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva,Switzerland 
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U RIVIERA TOUR 

V CENĚ DOPRAVY 

 

TRANSFER 

MSC  

BARCELONA 

MARSEILLE 

 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  SPLENDIDA ***** 

Kdy na poznávací plavbu? Přece na jaře… 



 

                                                         NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                   10 LET ZKUŠENOSTÍ NA LODÍCH MSC 

 

 

Plavba s dopravou a delegátem  

PLAVBA KOLEM EVROPY 
610 KIEL –KODAŇ- CHERBOURG – VIGO – LISABON – GIBRALTAR – BARCELONA.. 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEW 

 

Číslo zájezdu:                           610  EVROPA 

Termín zájezdu:                    18.4.-2.5.2015 
Počet nocí/dnů:                                    12/14 
Katalogová cena za plavbu:            29.990,- 

AKČNÍ CENA:23.990,-Kč 
Cena plavby za dítě do 18 let**:                
                                                      5.390,- 
Cena zájezdu obsahuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC  
*ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*přístavní taxy, portýrské služby při nalodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer, gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK, delegáta CK 
*animační a zábavné programy na lodi  
*divadla, bazény, vířivky, pool servis 
Cena zájezdu neobsahuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 7 eur/os/noc 
*cestovní a zdravotní pojištění (přípl. 690,-Kč) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za 
příplatek (sauny, masáže, 4D kino….) 
*dopravu do přístavu - viz níže 
Doprava do přístavu: 
*příplatek 2.990,-Kč za osobu včetně dětí 
Vsetín-Frýdek-Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc 
Vyškov-Brno 
*příplatek za svozový transfer k BUSU 890,-Kč 
Praha-Benešov-Jihlava-Velké Meziříčí 
Upozornění: Plavební společnost si vyhrazuje      
                       právo změny plavebního okruhu 

O atraktivnosti této plavby svědčí fakt, že u plavební společnosti MSC byla vyprodána již 7 měsíců před nalodění. Plavba, která je 
jedinečná vybranými destinacemi, jako jsou Gibraltar nebo neskutečně nádherný Cadiz. Své kouzlo vnese do Vaší paměti i 
Lisabon,kde můžete dokonce navštívit světoznámé poutní místo Fátimu,místo zjevení Panny Marie. Severní část plavby Vás zavede  do 
míst,odkud vyplouval legendární Titanic, anebo na kouzelné pobřeží francouzské Normandie -LeHavre. Doporučujeme včasnou 
rezervaci plavby.     

Den 1: Odjezd z ČR 

Odjezd busem do přístavu v Janově. V ceně dopravy studená večeře, teplá snídaně, svačinka na cestu zpět. Káva, čaj, čokoláda, cappuccino zdarma. Nástupní místa: Vsetín - Frýdek-Místek – 

Ostrava - Nový Jičín - Hranice n M.- Olomouc – Vyškov – Brno – Břeclav – Bratislava - Vídeň. Svozový transfer k busu za příplatek 890,-Kč: Praha – Benešov D1- Humpolec – Jihlava -Velké 

Meziříčí. Doprava do přístavu busem je na vyžádání a není v ceně plavby. Příplatek za dopravu 2.990,-Kč/osoba. 

Den 2: Janov-Itálie   9.00-17.00 

V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu v Janově. Následuje odbavení a nástup na loď,ubytování,bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s delegátem a osobní volno. Neopakovatelným 

zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních 

hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud zbude ještě dosti síly, půjdeme se bavit s animátory. 

Den 3: Marseille – Francie 8.00 – 15.00 

 V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, kde můžete fakultativně i navštívit tento ostrov. Ostrov, kde byl vězněn hrdina románu 

Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně výšlap ke katedrále Panny Marie s naším delegátem je nezapomenutelný zážitek. Marseille máte jako na dlani. Zajímavá je historie i 

současnost tohoto města. Nechte se překvapit. Pro cestu z přístavu do centra je nutný transfer bus MSC Cruises. Klienti s dopravou a delegátem mají v ceně zájezdu zdarma transfer MSC 

Cruises z přístavu do centra města*. 

Den 4: Valencia  - Španělsko  12.00-18.00 

Toto opravdu krásné město Vás zaujme nejen okruhem F1,který prochází přístavem, ale i krásným historickým centrem s katedrálou,kde je uchován Svatý grál. Během prohlídky města 

nesmíme zapomenout na lahodnou SANGRII a nákup suvenýrů. Pro rodiče s dětmi doporučujeme návštěvu mořského akvária. Pro cestu z přístavu do centra je nutný transfer bus MSC 

Cruises. 

Den 5: Gibraltar-Anglie 15.00-21.00 

Třetí nejkrásnější destinace západního středomoří. Krásné náměstíčko vás bude lákat k návštěvě kaváren a obchůdků, pokud máte rádi adrenalin a opičky,vydáte se lanovkou na nejvyšší bod 

Gibraltaru -SKÁLU. Krásně, v případě hezkého počasí, uvidíte sousední kontinent - Afriku. Že je v popisu chyba? Že je Gibraltar ve Španělsku? Kdepak,Gibraltar opravdu náleží Anglii. Nechte 

se překvapit na místě samém.   

Den 6: Cadiz-Španělsko  08.00-17.00 

Nejkrásnější destinace západního středomoří. Pohoda, klid a historie na vás bude, doslova sálat na každém kroku. Klienty vyhodnocena jako nejkrásnější destinace západního středomoří. 

Tady si den opravdu užijete.Jako z pohádky. 

Den 7: Lisabon- Portugalsko 09.00-19.00 

Nedaleko Lisabonu je poutní místo Fátima, kam můžete s delegátem zavítat v případě zakoupení fakultativního výletu. V odpoledních hodinách pak navštívit samotný Lisabon a kouzla jeho 

křivolakých uliček a zákoutí. Budete obdivovat kopii mostu ze San Franciska či nejdelší most v Evropě Vasco De Gama. 

Den 8: Plavba na moři 

Den 9: Ferrol- Španělsko  08.00-18.00 

Strávíme krásný den v přístavním městě pobřeží Galacie, proslavené především vojenskými a civilními loděnicemi. Naše procházka městem s bohatou historii, kterou zde tvořili Franco Pablo 

Iglesia, Ricardo CarvalhaCalero a další nás zavedou po stopách do minulých století. 

Den 10: Plavba na moři 

Den 11:Southhampton-Anglie 08.00-18.00 

Město, odkud vyplouval legendární Titanic. S delegátem při prohlídce města zavítáte až k muzeu lodi TITANIC. Krásné a klidné anglické prostředí s typickou jihoanglickou architekturou ve vás 

zanechá krásné vzpomínky  

Den 12:LeHavre –Normandie  08.00-19.00 

LeHavre je francouzské přístavní město v departementu Seine-Maritime v Horní Normandii .Město leží na pravém břehu Seiny při jejím ústí do moře. Při ústí řeky Seiny do moře leží jeden z 

nejdůležitějších francouzských přístavů. Jeho rekonstrukce po druhé světové válce proměnila toto místo v moderní město s avantgardní architekturou. Muzea a památky LeHavru jsou 

svědectvím jeho bohaté minulosti, jako třeba Umělecko-průmyslové muzeum André Malrauxe, které uchovává díla Braqueova, Dufyho, Marqueta a dalších. 

Den 13: Plavba na moři 

Tolik destinací, tolik památek,je čas zaslouženého odpočinku a relaxu na lehátku u bazénu nebo ve vířivce. Bavit se můžete s animátory, učit se latinskoamerické tance, sportovat, číst knížku 

nebo si dát skvělý drink. 

Den 14: Hamburg-Německo08.00 

Ráno se vylodíme v přístavu a vyrazíme zpět do ČR. Během cesty z přístavu máte zdarma kávu, čaj, čokoládu,cappuccino a jednu teplou svačinku. Předpokládaný návrat v nočních až ranních 

hodinách.                                                                                                                              Pořadatelem plavby je: MSC CROCIERE S.A.,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva,Switzerland 

 

Den 15: ČR Příjezd do ČR 
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Udělejte si opravdovou radost… 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  SPLENDIDA ***** 

U RIVIERA TOUR 

V CENĚ DOPRAVY 

 

TRANSFER 

MSC  

MARSEILLE 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADstav
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bsto
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seine-Maritime
http://cs.wikipedia.org/wiki/Horn%C3%AD_Normandie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seina
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Plavba s dopravou a delegátem  

VESUV – STROMBOLI - ETNA 
611-612  JANOV – NEAPOL – SICÍLIE – TUNIS – BARCELONA- MARSEILLE 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo zájezdu:                         611 NEAPOL-1 
Termín zájezdu:                    9.5.-18.5.2015 

AKČNÍ CENA:19.990,-Kč 
Číslo zájezdu:                         612 NEAPOL-2 
Termín zájezdu:                  16.5.-25.5.2015 
Počet nocí/dnů:                                        7/8 
Katalogová cena za plavbu:            24.990,- 

AKČNÍ CENA:16.990,-Kč 
Cena plavby za dítě do 18 let**:  ZDARMA 
Cena zájezdu obsahuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC  
*ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*přístavní taxy,portýrské služby při nalodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer,gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK,delegáta CK 
*animační a zábavné programy na lodi  
*divadla,bazény,vířivky,pool servis 
Cena zájezdu neobsahuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 7 eur/os/noc 
*cestovní a zdravotní pojištění (přípl. 390,-Kč) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*nápoje,alkoholické nápoje a nadstandardní služby za 
příplatek (sauny,masáže,4D kino….) 
*dopravu do přístavu-viz níže 
Doprava do přístavu: 
*příplatek 2.990,-Kč za osobu včetně dětí 
Vsetín-Frýdek-Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc 
Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava-Vídeň 
*příplatek za svozový transfer k BUSU 890,-Kč 
Praha-Hradec Králové-Pardubice-Litomyšl-Svitavy 
Upozornění: Plavební společnost si vyhrazuje      
                       právo změny plavebního okruhu 

Jaký název dát této plavbě? Zajímavá je Neapol, kde je i hlavní kancelář plavební společnosti MSC CRUISES. Krásná je i 
Sicílie, ať se už rozhodněte pro návštěvu Messiny nebo výlet do Taorminy. To, co je ale zajímavé je fakt, že poplujete 
kolem velmi známých sopek, z nichž jsou dvě neustále aktivní. Kousek od Neapole můžete vyrazit na Vesuv a obdivovat 
Pompeje nebo taky v centru města první pizzerii v Itálii. Poplujete kolem Stromboli, nad ní jako čepice na dortu dřímá 
bílý oblak. A v neposlední řadě z Messiny na Etnu, je to co by kamenem dohodil. 

Den 1: Sobota-Odjezd z ČR 
Odjezd busem do přístavu v Janově. V ceně dopravy studená večeře, teplá snídaně, svačinka na cestu zpět. Káva, čaj, čokoláda, cappuccino zdarma. Nástupní 

místa: Vsetín - Frýdek-Místek – Ostrava - Nový Jičín - Hranice n M. - Olomouc – Vyškov – Brno – Břeclav – Bratislava – Vídeň. Svozový transfer k busu za 

příplatek 890,-Kč:Praha – Pardubice-Hradec Králové – Litomyšl -Svitavy. Doprava do přístavu busem je na vyžádání a není v ceně plavby. Příplatek za dopravu 

2.990,-Kč/osoba. 

Den 2: Janov-Itálie   9.00-17.00 

V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu v Janově. Následuje odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s delegátem a 

osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu.  V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika chodech, která 

pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud zbude ještě dosti síly, 

půjdeme se bavit s animátory. 

Den3: Neapol-Itálie 13.00-19.00 

Po obědě vyrazíme na prohlídku tohoto úžasného města. Neapolská metropole vám nabídne procházku historického centra,možnost nákupů aktuální módy, 

nebo pro opravdové cestovatele návštěvu španělské čtvrti. Zavítat můžete i k sídlu plavební společnosti MSC Cruises nebo využít fakultativních výletů na 

Vesuv nebo Pompeje. 

Den 4: Messina - Itálie 09.00 - 15.00 

Brzy ráno proplujeme kolem sopky Stromboli a následně pak do Mesinského průplavu.Už samotné proplutí tímto přístavem je úchvatné.Během prohlídky 

Messiny navštívíme místní katedrálu,nakoupíme suvenýry,zejména loutky a využít můžete i místního vláčku k prohlídce tohoto města nedaleko sopky 

Etny.Doporučujeme fakultativní výlet plavební společnosti do Taorminy. 

Den 5: La Goulette - Tunisko 08.00 - 16.00 

Město v severní části Tuniska. Poznejte místní život, projděte si přístavní městečko, nebo se vydejte na výlet do blízkého Kartága.S naším delegátem máte 

možnost vyzkoušet to pravé Tunisko. Výlet pro vás bude opravdovým zážitkem, včetně návštěvy místních rybích trhů a tržnice.Nabízí se i fakultativní výlet do 

Kartága nebo Mediny. Vše je na vašem výběru 

Den 6: Plavba na moři 

Den 7: Barcelona - Španělsko  10.00 - 18.00 

Od sochy Kryštofa Kolumba procházka turistickou ulicí La Rambla, kolem Gaudího architektury, až k SagradaFamilia a zpět gotickou čtvrtí. Nádherná procházka 

na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta.Delegát vám bude nápomocen při návštěvě tohoto krásného 

města.Klienti s dopravou a delegátem mají v ceně zájezdu zdarma transfer MSC Cruises z přístavu do centra města*. 

Den 8: Marseille - Francie 09.00 - 18.00   

V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, kde můžete fakultativně i navštívit tento ostrov. Ostrov, 

kde byl vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně výšlap ke katedrále Panny Marie s naším delegátem je nezapomenutelný 

zážitek. Marseille máte jako na dlani. Zajímavá je historie i současnost tohoto města. Nechte se překvapit. Pro cestu z  přístavu do centra je nutný transfer bus 

MSC Cruises.  

Den 9: Genoa - Itálie 08.00 

Ráno se vylodíme v přístavu a vyrazíme zpět do ČR. Během cesty z přístavu máte zdarma kávu,čaj,čokoládu,cappuccino a jednu teplou 

svačinku.Předpokládaný návrat v nočních až ranních hodinách.  

                                                                                                                          Pořadatelem plavby je: MSC CROCIERE S.A.,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva,Switzerland 
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4 
Gastronomie na lodi? Opravdový gurmánský zážitek… 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  FANTASIA ***** 

U RIVIERA TOUR 

V CENĚ DOPRAVY 

 

TRANSFER 

MSC  

BARCELONA 
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Plavba s dopravou a delegátem  

Z  BENÁTEK NA SANTORINI 
619 BENÁTKY – BARI – OLYMPIA – SANTORINI- ATHÉNY –KORFU – KOTOR 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo zájezdu:                       619 SANTORINI  

Termín zájezdu:                  19.9.-28.9.2015 
Počet nocí/dnů:                                        7/8 
Katalogová cena za plavbu:            24.990,- 

AKČNÍ CENA:21.990,-Kč 
Cena plavby za dítě do 18 let**:                
                                                         490,- 
Cena zájezdu obsahuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC  
*ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*přístavní taxy,portýrské služby při nalodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer,gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK,delegáta CK 
*animační a zábavné programy na lodi  
*divadla,bazény,vířivky,pool servis 
Cena zájezdu neobsahuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 7 eur/os/noc 
*cestovní a zdravotní pojištění (přípl. 390,-Kč) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*nápoje,alkoholické nápoje a nadstandardní služby za 
příplatek (sauny,masáže,4D kino….) 
*dopravu do přístavu-viz níže 
Doprava do přístavu: 
*příplatek 2.990,-Kč za osobu včetně dětí 
Vsetín-Frýdek-Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc 
Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava-Vídeň 
*příplatek za svozový transfer k BUSU 890,-Kč 
Praha-Hradec Králové-Pardubice-Litomyšl-Svitavy 
Upozornění: Plavební společnost si vyhrazuje      
                       právo změny plavebního okruhu 

Jedna z nejkrásnějších destinací východního středomoří-Santorini. Ostrov, jehož současná tvář je poznamenaná 
obrovským výbuchem sopky dnes nabízí úžasné scenérie. Naší lodí vplujeme přímo do sopečného kráteru, odkud se 
přepravíme na pevninu čluny a oslí stezkou budeme stoupat strmě na samotné Santorini-úžasný zážitek. Ale ani další 
destinace nejsou bez povšimnutí. Starobylý Kotor, Athény nebo líné a ospalé Korfu. Téměř neznámý Kotor na nás čeká 
na pobřeží Jadranu ke strávení volných chvil i v této destinaci.  

Den 1:Pátek -Odjezd z ČR 
Odjezd busem do přístavu v Benátkách. V ceně dopravy studená večeře, teplá snídaně, svačinka na cestu zpět. Káva, čaj, čokoláda, cappuccino zdarma. 
Nástupní místa: Vsetín - Frýdek-Místek – Ostrava - Nový Jičín - Hranice n M. - Olomouc – Vyškov – Brno – Břeclav – Bratislava – Vídeň. Svozový transfer k busu 
za příplatek 890,-Kč:Praha – Pardubice - Hradec Králové – Litomyšl - Svitavy. Doprava do přístavu busem je na vyžádání a není v ceně plavby. Příplatek za 
dopravu 2.990,-Kč/osoba. 
Den 2: Benátky -Itálie   9.00-17.00 
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu v Benátkách. Následuje odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s delegátem 
a osobní volno Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika chodech, která 
pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud zbude ještě dosti síly, 
půjdeme se bavit s animátory. 
Den 3: Bari - Itálie  13.00-18.00 
Přístavní město Bari, hlavní město oblasti Apulie, její provincie Bari, leží na pobřeží Jaderského moře v jižní Itálii. Je sídlem univerzity, významným střediskem 
průmyslu a obchodu.V roce 465 tu bylo zřízeno biskupství, které bylo pak v 10. století povýšeno na arcibiskupství. Od dobytí Itálie byzantskými vojsky v 6. 
století bylo Bari v držení Byzance, a to až do roku 1071, kdy je jako poslední državu východního císařství dobyli Normané pod vedením Roberta Guiscarda. 
Roku 1130 se stalo součástí Království obojí Sicílie a od roku 1282 neapolského království. V 16. - 18. století Bari upadalo, o další století později došlo k jeho 
novému vzestupu. Je zde pohřben Sv. Mikuláš 
Den 4: Katalokon-Olympia-Řecko  13.00-19.00 
Zapalovaly se zde olympijské ohně, byl zde první stadion, opravdový kus historie. S delegátem můžete vyrazit  transferem z přístavu do 40 km vzdálené 
Olympie. Pojeďte se s námi toulat historií.Výlet je fakultativní za příplatek 490,-Kč. V ceně není vstup do Olympie (cca 7-9 eur) Pokud Vás historie neláká, 
návštěva přístavní vesničky Katakolon je velice příjemná. 
Den 5: Santorini - Řecko 09.00 - 15.00 
Zcela jistě nejkrásnější destinace celé plavby. Krásné bílé domečky a kostelíky v kontrastu s modrou barvou vás budou doslova nutit udělat spoustu krásných 
fotografií. Loď kotví na otevřeném moři v kráteru sopky. Na pevninu nás přepraví čluny a dále následuje oslí stezka. Jízda na oslících, je neskutečným 
adrenalinem a zážitkem celé plavby.   
Den 6: Pireaeus – Athens- Řecko  07.30-16.30 
 město s nejslavnější historií na světě, které je uctíváno jak bohy, tak lidmi. Okouzlující hlavní město Řecka bylo odedávna kolébkou civilizace. Je to město, kde 
se zrodila demokracie a většina filosofů antického světa. Atény patřily ve starověku mezi nejsilnější městské státy a prostřednictvím památek přežívají dodnes. 
Historie tohoto nejslavnějšího archeologického monumentu vzbuzuje v mnoha lidech obdiv. Svědčí o tom také davy turistů mířících k Akropoli hlavně v 
průběhu prázdnin. Není proto divu, že je Akropole nominována na jeden ze 7 divů moderního světa. Svatá skála Akropole byla také roku 1987 zapsána na 
Seznam světového dědictví UNESCO. V ceně dopravy busem je výlet na starověkou Akropoli, v ceně není vstupné (cca 12 eur) 
Den 7:Korfu-Řecko  12.30-18.30 
Odpolední procházka tímto líným městem plným obchůdků a kavárniček je velmi příjemným zpestřením celé plavby.  
Den 8: Kotor-Černá Hora  07.00-13.00 
Boka Kotorská je se svou celkovou délkou 28 km největším přírodním zálivem na jihu Jaderského moře. Až do roku 1185 byl Kotor důležitým přístavem 

Byzantské říše. Od roku 1797 do 1918 byl pak součástí rakouské provincie Dalmácie. Království Srbů, Chorvatů a Slovinců se v roce 1929 transformovalo v 

Jugoslávii. Druhá světová válka se nesla v duchu italské a německé nadvlády, po ní Kotor opět připadl Jugoslávii a od roku 2006 je součástí nezávislé republiky 

Den 9: Benátky-Itálie 09.00 - 21.00 

Ráno se vylodíme v přístavu. Volný program k návštěvě Benátek. Odjezd z Benátek ve večerních hodinách.Během cesty z přístavu máte zdarma 
kávu,čaj,čokoládu,cappuccino a jednu teplou svačinku. 
Den 10: ČR 
Předpokládaný návrat v nočních až ranních hodinách.                                                                                                                                                                               YXB8 

Pořadatelem plavby je: MSC CROCIERE S.A.,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva,Switzerland 

 

35 Vplujte s námi do kráteru sopky Santorini… 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  MUSICA**** 

U RIVIERA TOUR 

V CENĚ DOPRAVY 

 

VÝLET 

AKROPOLI 

ATHÉNY 
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Plavba s dopravou a delegátem  

TANEČNÍ NORSKÉ FJORDY 
613  KIEL-STAVANGER – BERGEN – FLAAM - GEIRANGER 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo zájezdu:          613 TANEČNÍ NORSKO 

Termín zájezdu:                    5.6.-14.6.2015 
Počet nocí/dnů:                                        7/8 
Katalogová cena za plavbu:            29.990,- 

AKČNÍ CENA:24.990,-Kč 
Cena plavby za dítě do 18 let**:                
                                                  ZDARMA 
 
Cena zájezdu obsahuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC  
*ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*přístavní taxy,portýrské služby při nalodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer,gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK,delegáta CK 
*animační a zábavné programy na lodi  
*divadla,bazény,vířivky,pool servis 
Cena zájezdu neobsahuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 7 eur/os/noc 
*cestovní a zdravotní pojištění (přípl. 390,-Kč) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*nápoje,alkoholické nápoje a nadstandardní služby za 
příplatek (sauny,masáže,4D kino….) 
*dopravu do přístavu-viz níže 
Doprava do přístavu: 
*příplatek 2.990,-Kč za osobu včetně dětí 
Vsetín-Frýdek-Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc 
Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava-Vídeň 
*příplatek za svozový transfer k BUSU 890,-Kč 
Praha-Hradec Králové-Pardubice-Litomyšl-Svitavy 
Upozornění: Plavební společnost si vyhrazuje      
                       právo změny plavebního okruhu 

Jedna z nejúspěšnějších plaveb roku. V loňském roce byla vyprodána za pouhé tři dny. Letos na přání klientů zavítáme 
tedy do Norska. Opravdu úplně jiná plavba. Zejména o přírodě, krásných panoramatech a nevyzpytatelnému počasí. 
To je velmi důležité pro tuto plavbu. Zpříjemnění plavby tradičními tanečními kurzy pod vedením taneční mistrové 
Mileny Šmigurové dává záruku nejen dobré zábavy, ale i společenské výchovy a relaxu. Taneční lekce jsou dobrovolné 
a jsou vhodné i pro jednotlivce. O zábavu zaručeně postaráno. A teď už jen aby to počasí vyšlo… 

Den 1: Pátek -Odjezd z ČR 
Odjezd busem do přístavu v Kielu. V ceně dopravy studená večeře, teplá snídaně, svačinka na cestu zpět. Káva, čaj, čokoláda, cappuccino zdarma. Nástupní 

místa: Vsetín - Hranice n M . - Olomouc  – Vyškov – Brno – Velké Meziříčí – Jihlava – Humpolec - Praha. Svozový transfer k busu za příplatek 890,-Kč: Ostrava - 

Frýdek Místek - Nový Jičín (Pozor - u této trasy nejede bus Bratislava - Břeclav). Doprava do přístavu busem je na vyžádání a není v ceně plavby.Příplatek za 

dopravu 2.990,-Kč/osoba. 

Den 2: Kiel - Německo 9.00-19.00 

V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu v Kielu. Následuje odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s delegátem a 

osobní volno Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika chodech, která pro 

vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud zbude  ještě dosti síly, 

půjdeme se bavit s animátory. 

Den 3:Plavba na moři 

Postupně proplouváme kolem Dánska na sever směr Norsko. Naše plavba má doprovodný program - výuka nejen společenského tance. I v letošním roce nás 

bude vést tanečními tanečním krokem taneční mistrová Milena Šmigurová. Během plavby se naučíte základům společenského tance, latiny a i spoustě dalších 

zajímavých tanečních kreací. Že se nejedná je o strohou výuku tance, ale především o uvolnění a radost z tance, pohybu a života svědčí fakt, že na tyto plavby 

již několik let jezdí opakující se skupina klientů. Je tedy na vás zda rozšíříte jejich řady. Dnešním dnem taneční lekce začínají. 

Den 4: Bergen-Norsko 10.00 - 17.00 

Bergen má spoustu přívlastků, mj. jedno z nejdeštivějších míst v Norsku nebo hlavní město Fjordů. Stejně jako Řím leží na sedmi pahorcích. Je to město s 

jedinečnou, nezapomenutelnou a pohodovou atmosférou. Ostatní střediska v oblasti - např. Kinsarvik nebo Eidfjord slouží jako výchozí místa pro výlety k 

ledovci Folgefonna nebo do náhorní plošiny Hardangervidda, které si můžete zakoupit u plavební společnosti nebo se vypravit s naším delegátem do uliček 

tohoto města.(vhodný transfer MSC). Dopoledne pochopitelně taneční hodiny. Základy společenského tance - držení, správný postoj, to vše se musíme naučit. 

Den 5: Geirengier-Norsko  08.00 - 17.00 

Již zde poznáme,že v Norsku v tuto dobu den nikdy nekončí. A tak i v nočních hodinách,kdy budeme proplouvat fjordy, můžete fotografovat nádhery 

přírodních úkazů. Ráno na chviličku zakotvíme v Hellesyltu, pro klienty, jenž mají objednán výlet s MSC Cruises. Dále pak budeme pokračovat do Geirengieru 

kolem světoznámých vodopádů, jejichž tříšť orosí i naši loď. Po zakotvení ve fjordu se tendrem přepravíme na pevninu a využijeme příjemné procházky 

v tomto fjordu. Fakultativně za příplatek 870,-Kč můžete vyžít úžasný výlet vyhlídkovým busem na plošiny fjordů, odkud jsou vidět úžasné přírodní scenérie (viz 

hlavní foto). Fakultativní výlet vyhlídkovým busem je možno objednat jen při uzavření cestovní smlouvy. V podvečer opět lekce společenského tance. 

Den 6: Flaam-Norsko  09.30 - 18.00 

Vesnička Flaam je známá především nejstrmější železnicí z Flaam do Myrdalu. Tato panoramatická jízda cca 1,5 hodiny vás okouzlí nádhernými přírodními 

sceneriemi norské přírody, vodopádů, skal a místní fauny a flóry. Zastávka přímo pod 93 metrů velkým vodopádem je opravdu jedinečným zážitkem. Výlet 

vláčkem je fakultativní za příplatek 1.390,-Kč a je možno jej rezervovat pouze při sjednání cestovní smlouvy. Dopoledne taneční lekce latiny. 

Den 7: Stavanger – Norsko  12.00 - 18.00 

Bývalá rybářská vesnička se změnila k nepoznání díky těžbě ropy. Navštívíme společně muzeum staveb pod širým nebem nebo jednu z nejstarších katedrál 

v Norsku. Zavítáme i na tržiště, kde ochutnáme místní sýry, klobásy, šunku a nakoupíme suvenýry. Klienti s dopravou RIVIERA TOUR navštíví muzeum výroby 

sardinek (ostatní za příplatek 290,-Kč). Doporučujeme i návštěvu unikátního petrolejářského muzea. Dopoledne taneční lekce vrcholí, jdeme do finále. 

Den 8: Kiel- Německo  08.00 

Ráno se vylodíme v přístavu a vyrazíme zpět do ČR. Během cesty z přístavu máte zdarma kávu,čaj,čokoládu,cappuccino a jednu teplou svačinku. 

Den 9: ČR 

Předpokládaný návrat v nočních až ranních hodinách.      Pořadatelem plavby je: MSC CROCIERE S.A.,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva,Switzerland     YXD1 

36 Nejenom plavba, destinace, ale především skvělí přátelé… 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  ORCHESTRA**** 

U RIVIERA TOUR 

V CENĚ DOPRAVY 

 

NÁVŠTĚVA  

MUZEA 

SARDINEK 
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Plavba s dopravou a delegátem  

PLAVBA DO RUSKA 
614   KIEL – STOCKHOLM – ST.PETERBURG – HELSINKY - TALLINN 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo zájezdu:                              614 RUSKO 

Termín zájezdu:                  12.6.-21.6.2015 
Počet nocí/dnů:                                        7/8 
Katalogová cena za plavbu:            29.990,- 

AKČNÍ CENA:22.990,-Kč 
Cena plavby za dítě do 18 let**:                
                                                  ZDARMA 
 
Cena zájezdu obsahuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC  
*ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*přístavní taxy, portýrské služby při nalodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer, gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK,delegáta CK 
*animační a zábavné programy na lodi  
*divadla, bazény,vířivky,pool servis 
Cena zájezdu neobsahuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 7 eur/os/noc 
*cestovní a zdravotní pojištění (přípl. 390,-Kč) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby 
za příplatek (sauny, masáže,4D kino….) 
*dopravu do přístavu-viz níže 
Doprava do přístavu: 
*příplatek 2.990,-Kč za osobu včetně dětí 
Vsetín-Frýdek-Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc 
Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava-Vídeň 
*příplatek za svozový transfer k BUSU 890,-Kč 
Praha-Hradec Králové-Pardubice-Litomyšl-Svitavy 
Upozornění: Plavební společnost si vyhrazuje      
                       právo změny plavebního okruhu 

V letošním roce pro vás přinášíme novinku. Na základě požadavků klientů právě po severských plavbách nově představujeme plavbu 
do Ruska. Jsme přesvědčeni, že právě tato plavba ve vás vyvolá to správné nadšení. V ruských destinacích je nutné mít opatřeno vízum. 
Jeho získání je náročné jak procedurálně tak i finančně. Pokud si však zakoupíte výlet MSC, vízum není třeba. Proto jsme pro vás vybrali 
výlety, které jsou sice náročné jak na chůzi, čas i finanční stránku, nic méně jejich program je velmi zajímavý a pestrý. Lze hodnotit, že 
je to nejlepší, co plavební společnost MSC CRUISES nabízí. Těchto výletů se účastní delegát CK RIVIERA TOUR, který vám bude oporou a 
rádcem. 

Den 1: Pátek-Odjezd z ČR 
Odjezd busem do přístavu v Kielu. V ceně dopravy studená večeře, teplá snídaně, svačinka na cestu zpět. Káva, čaj, čokoláda, cappuccino zdarma. Nástupní 

místa: Vsetín-Hranice n M.-Olomouc – Vyškov – Brno – Velké Meziříčí – Jihlava – Humpolec-Praha. Svozový transfer k busu za příplatek 890,-Kč: Ostrava-

Frýdek Místek- Nový Jičín (Pozor-u této trasy nejede bus Bratislava-Břeclav). Doprava do přístavu busem je na vyžádání a není v ceně plavby. Příplatek za 

dopravu 2.990,-Kč/osoba. 

Den 2: Kiel-Německo   9.00-19.00 

V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu v Kielu. Následuje odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s delegátem a 

osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika chodech, která 

pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud zbude ještě dosti síly, 

půjdeme se bavit s animátory 

Den 3:Plavba na moři 

Den 4: Stockholm-Švédsko  09.00-16.00 

Hlavní a největší město Švédska, Stockholm se nachází na břehu jezera zvaného Mälaren, v místech, kde se jmenované jezero potkává s mořem. Centrum 
města se nachází na čtrnácti ostrovech a odtud získalo svůj název. Stock by se dalo přeložit jako kláda a holm jako ostrůvek.Ačkoli se Stockholm nachází 
téměř na jihu země, je zde v létě možné zažít osmnáctihodinové dny a kraťoučké noci, při kterých slunce téměř nezapadne za obzor. Ve městě se nachází 
hned dvě památky spadající pod ochranu organizace UNESCO. První z nich je Skogskyrkogården, čili dřevěný hřbitov. Procházka tímto městem pro vás bude 
jistě zajímavá. 
Den 5: Tallin-Estonsko  09.30-16.00 

Tallinn patří k turisticky nejnavštěvovanějším evropským městům. Hlavním turistickým cílem je Staré Město s hradním vrchem Toompea. Právě toto historické jádro města 
bylo v roce 1997 zapsáno na listinu světového dědictví UNESCO.Současné jméno Tallinnu je poprvé doloženo až v roce 1536 v podobě Talyna. Vzhledem k imigračnímu 
řízení a náročnosti destinace se delegát bude účastnit fakultativního výletu MSC, kde bude vaší pomocnou rukou na tomto výletu-ne průvodcem ani překladatelem! Cena 
výletu 2600,-Kč,lze zakoupit jen při sepsání cestovní smlouvy, ne dodatečně. Zakoupením výletu nemusíte vyřizovat vízum.TAL01 - TALLIN & SKANZEN -Cca 6 hodin, včetně 
oběda.Užijte si tento den jak z autobusu tak pěšky. Začneme procházkou do starého města, kde uvidíme hrad Toompea, nyní sídlo parlamentu, navštívíme ruský ortodoxní 
kostel Alexandra Nevského a gotický kostel Potěšíme se úžasným výhledem na Lowertown – což je část Tallinu. V Lowertownu si projdeme Radnici, lékárnu z 15. století a 
mnoho dalšího. Po typickém estonském obědu si užijeme nakupování a podíváme se na architekturu z 18. až 19. století. Návrat na loď.  

Den 6: St.Peterburg -Rusko  08.00-23.30 

Petrohrad je s téměř 5 miliony obyvatel druhé největší město Ruska a z měst nad milión obyvatel je nejsevernější na světě. Leží v severozápadní části Ruska při ústí řeky 
Něvy do Finského zálivu, který je součástí Baltského moře.Vzhledem k imigračnímu řízení (nutné vízum) a náročnosti destinace se delegát bude účastnit fakultativního 
výletu MSC, kde bude vaší pomocnou rukou na tomto výletu-ne průvodcem ani překladatelem! Cena výletu 3600 Kč,lze zakoupit jen při sepsání cestovní smlouvy, ne 
dodatečně. Zakoupením výletu nemusíte vyřizovat vízum.SPT01 - CITY TOUR, ST. ISAAC KATHEDRÁLA& PETROVY DVORY – celodenní výlet. Po opuštění přístavu se 
zúčastníme fascinující vyhlídkové jízdy po tomto důležitém ruském městě. Podíváme se na klíčové atrakce, pak zastavíme, abychom si udělali foto před kostelem Našeho 
Spasitele na prolité krvi, část je tato katedrála nazývaná “Prolitou krví”. Naše exkurze dále pokračuje kolem známé NevskyProspective do katedrály Sv. Isaaca, kde se 
podíváme dovnitř. Po navštívení katedrály nás čeká oběd v podání typické ruské kuchyně. Pak po hodinové jízdě dorazíme do známých Petrových dvorů – jedna z oblíbených 
letních sídel cara se svým divokým parkem, fontánami a stříhanými zahradami. Volný čas k nákupu suvenýrů.  

Den 7: Helsinky - Finsko 13.00-18.00 

Helsinky se hlavním městem staly až v roce 1812. Jsou průmyslovým centrem Finska a největším přístavem země. Helsinky vás zaujmou už na první pohled, 
ale kvůli místním památkám stojí rozhodně i za bližší prozkoumání.Helsinky jsou centrem nejzalidněnější, nejvíce průmyslové a nejbohatší části Finska. V roce 
2000 byly (stejně jako Praha) označeny Městem kultury, což je významné ocenění. Zveme vás na prohlídku tohoto krásného města. 
Den 8: Plavba na moři 
Den9: Kiel-Německo  09.00 
Ráno se vylodíme v přístavu a vyrazíme zpět do ČR. Během cesty z přístavu máte zdarma kávu, čaj, čokoládu, cappuccino a jednu teplou svačinku. 
 Den 8: ČR 
Předpokládaný návrat v nočních až ranních hodinách.                        Pořadatelem plavby je: MSC CROCIERE S.A.,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva,Switzerland 
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37 Vydejte se na plavbu do Ruska… 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  ORCHESTRA**** 

U RIVIERA TOUR 

V CENĚ DOPRAVY 

 

DELEGÁT  

ASISTUJE PŘI 

VÝLETECH MSC 

CRUISES 

 

NEW 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vanalinn&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Toompea&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1997
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A9_d%C4%9Bdictv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://cs.wikipedia.org/wiki/1536


 

                                                         NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                   10 LET ZKUŠENOSTÍ NA LODÍCH MSC 

 

 

Plavba s dopravou a delegátem  

NORSKÉ FJORDY A RUSKO 
615   KIEL-BERGEN-FLAAM-GEIRANGIER-STAVANGER-TALLINN-STOCKHOLM….. 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo zájezdu:              615 -SEVERNÍ MOŘE 

Termín zájezdu:                    5.6.-21.6.2015 
Počet nocí/dnů:                                    14/15 
Katalogová cena za plavbu:            58.990,- 

AKČNÍ CENA:45.990,-Kč 
Cena plavby za dítě do 18 let**:                
                                                      NELZE 
 
Cena zájezdu obsahuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC  
*ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*přístavní taxy,portýrské služby při nalodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer,gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK,delegáta CK 
*animační a zábavné programy na lodi  
*divadla,bazény,vířivky,pool servis 
Cena zájezdu neobsahuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 7 eur/os/noc 
*cestovní a zdravotní pojištění (přípl. 990,-Kč) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*nápoje,alkoholické nápoje a nadstandardní služby 
za příplatek (sauny,masáže,4D kino….) 
*dopravu do přístavu-viz níže 
Doprava do přístavu: 
*příplatek 2.990,-Kč za osobu včetně dětí 
Vsetín-Frýdek-Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc 
Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava-Vídeň 
*příplatek za svozový transfer k BUSU 890,-Kč 
Praha-Hradec Králové-Pardubice-Litomyšl-Svitavy 
Upozornění: Plavební společnost si vyhrazuje      
                       právo změny plavebního okruhu 

Plavby severním mořem jsou natolik zajímavé, že jsme se rozhodli spojit dvě plavby 
dohromady a vytvořit tak super-plavbu. Pokud vám to tedy čas dovolí, dopřejte si ten 
luxus a vydejte se s námi poznávat destinace severu – NORSKO – FINSKO-ŠVÉDSKO-
RUSKO. První plavba je i s doprovodným programem tanečních lekcí, kde se můžete 
skvěle pobavit. V druhé části plavby máme pro vás připraveny skvělé fakultativní výlety 
plavební společnosti MSC CRUISES v Tallinu a ST.Peterburgu. 

                                                                            Den 1: Pátek-Odjezd z ČR 
                                                                            Odjezd busem do přístavu v Kielu. V ceně dopravy studená večeře, teplá snídaně, svačinka na cestu zpět. Káva, čaj,    
                                                                            čokoláda,zdarma.Nástupní místa: Vsetín-Hranice n M.-Olomouc – Vyškov – Brno – Velké Meziříčí-Jihlava-Humpolec-Praha.  
                                                                            Svozový transfer k busu za příplatek 890,- Kč: Ostrava-Frýdek Místek-Nový Jičín.(Pozor-u této trasy nejede bus Bratislava-Břeclav)   
                                                                            Doprava do přístavu busem je na vyžádání a není v ceně plavby. Příplatek za dopravu 2.990,-Kč/osoba. 
                                                                            Den 2: Kiel-Německo   9.00-19.00 
                                                                           V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu v Kielu. Následuje odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení,  
                                                                           prohlídka lodi s delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás  
                                                                           čeká první servírovaná večeře o několika chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách  
                                                                           zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud zbude ještě dosti síly, půjdeme se bavit s animátory. 
Den 3 :Plavba na moři 
Postupně proplouváme kolem Dánska na sever směr Norsko. Naše plavba má doprovodný program- výuka nejen společenského tance. I v letošním roce nás bude vést 
tanečními tanečním krokem taneční mistrová Milena Šmigurová. Během plavby se naučíte základům společenského tance, latiny a i spoustě dalších zajímavých tanečních 
kreací. Že se nejedná je o strohou výuku tance ale především o uvolnění a radost z tance, pohybu a života svědčí fakt, že na tyto plavby již několik let jezdí opakující se 
skupina klientů. Je tedy na vás zda rozšíříte jejich řady. Dnešním dnem taneční lekce začínají. 
Den 4: Bergen-Norsko 10.00-17.00 
Bergen má spoustu přívlastků, mj. jedno z nejdeštivějších míst v Norsku nebo hlavní město fjordů. Stejně jako Řím leží na sedmi pahorcích. Je to město s jedinečnou, 
nezapomenutelnou a pohodovou atmosférou. Ostatní střediska v oblasti - např. Kinsarvik nebo Eidfjord slouží jako výchozí místa pro výlety k ledovci Folgefonna nebo do 
náhorní plošiny Hardangervidda, které si můžete zakoupit u plavební společnosti, nebo se vypravit s naším delegátem do uliček tohoto města.(vhodný transfer MSC). 
Dopoledne pochopitelně taneční hodiny. Základy společenského tance-držení, správný postoj, to vše se musíme naučit. 
Den 5: Geirengier-Norsko  08.00-17.00 
Již zde poznáme, že v Norsku v tuto dobu den nikdy nekončí. A tak i v nočních hodinách, kdy budeme proplouvat fjordy, můžete fotografovat nádhery přírodních úkazů. 
Ráno na chviličku zakotvíme v Hellesyltu pro klienty, jenž mají objednán výlets MSC Cruises. Dále pak budeme pokračovat do Geirengieru kolem světoznámých vodopádů, 
jejichž tříšť orosí i naši loď. Po zakotvení ve fjordu se tendrem přepravíme na pevninu a využijeme příjemné procházky v tomto fjordu. Fakultativně za příplatek 870,-Kč 
můžete vyžít úžasný výlet vyhlídkovým busem na plošiny fjordů, odkud jsou vidět úžasné přírodní scenérie (viz hlavní foto). Fakultativní výlet vyhlídkovým busem je možno 
objednat jen při uzavření cestovní smlouvy. V podvečer opět lekce společenského tance. 
Den 6:Flaam-Norsko  09.30-18.00 
Vesnička Flaam je známá především nejstrmější železnicí z Flaam do Myrdalu. Tato panoramatická jízda cca 1,5 hodiny vás okouzlí nádhernými přírodními sceneriemi norské 
přírody, vodopádů, skal a místní fauny a flóry. Zastávka přímo pod 93 metrů velkým vodopádem je opravdu jedinečným zážitkem. Výlet vláčkem je fakultativní za příplatek 
1.390,-Kč a je možno jej rezervovat pouze při sjednání cestovní smlouvy. Dopoledne taneční lekce latiny. 
Den 7: Stavanger – Norsko  12.00-18.00 
Bývalá rybářská vesnička se změnila k nepoznání díky těžbě ropy. Navštívíme společně muzeum staveb pod širým nebem nebo jednu z nejstarších katedrál v Norsku. 
Zavítáme i na tržiště, kde ochutnáme místní sýry, klobásy,šunku a nakoupíme suvenýry. Klienti s dopravou RIVIERA TOUR navštíví muzeum výroby sardinek (ostatní za 
příplatek 290,-Kč). Doporučujeme i návštěvu unikátního petrolejářského muzea. Dopoledne taneční lekce vrcholí, jdeme do finále. 
Den 8: Kiel- Německo 9.00-19.00 
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu v Kielu. Volný den pro návštěvu města nebo relax.  
Den9:Plavba na moři 
Den 10: Stockholm-Švédsko  09.00-16.00 
Hlavní a největší město Švédska, Stockholm se nachází na břehu jezera zvaného Mälaren, v místech, kde se jmenované jezero potkává s mořem. Centrum města se nachází 
na čtrnácti ostrovech a odtud získalo svůj název. Stock by se dalo přeložit jako kláda a holm jako ostrůvek. Ačkoli se Stockholm nachází téměř na jihu země, je zde v létě 
možné zažít osmnáctihodinové dny a kraťoučké noci, při kterých slunce téměř nezapadne za obzor. Ve městě se nachází hned dvě památky spadající pod ochranu organizace 
UNESCO. První z nich je Skogskyrkogården, čili dřevěný hřbitov. Procházka tímto městem pro vás bude jistě zajímavá. 
Den 11: Tallin-Estonsko  09.30-16.00 
Tallinn patří k turisticky nejnavštěvovanějším evropským městům. Hlavním turistickým cílem je Staré Město s hradním vrchem Toompea. Právě toto historické jádro města 
bylo v roce 1997 zapsáno na listinu světového dědictví UNESCO.Současné jméno Tallinnu je poprvé doloženo až v roce 1536 v podobě Talyna. Vzhledem k imigračnímu řízení 
a náročnosti destinace se delegát bude účastnit fakultativního výletu MSC, kde bude vaší pomocnou rukou na tomto výletu-ne průvodcem ani překladatelem! Cena výletu 
2600,-Kč, lze zakoupit jen při sepsání cestovní smlouvy, ne dodatečně. Zakoupením výletu nemusíte vyřizovat vízum.TAL01 - TALLIN & SKANZEN -Cca 6 hodin, včetně oběda. 
Užijte si tento den jak z autobusu tak pěšky. Začneme procházkou do starého města, kde uvidíme hrad Toompea, nyní sídlo parlamentu, navštívíme ruský ortodoxní kostel 
Alexandra Nevského a gotický kostel Potěšíme se úžasným výhledem na Lowertown – což je část Tallinu. V Lowertownu si projdeme Radnici, lékárnu z 15. století a mnoho 
dalšího. Po typickém estonském obědu si užijeme nakupování a podíváme se na architekturu z 18. až 19. století. Návrat na loď.  
Den 12: St.Peterburg  -Rusko  08.00-23.30 
Petrohrad je s téměř 5 miliony obyvatel druhé největší město Ruska a z měst nad milión obyvatel je nejsevernější na světě. Leží v severozápadní části Ruska při ústí řeky 
Něvy do Finského zálivu, který je součástí Baltského moře.Vzhledem k imigračnímu řízení (nutné vízum) a náročnosti destinace se delegát bude účastnit fakultativního výletu 
MSC, kde bude vaší pomocnou rukou na tomto výletu-ne průvodcem ani překladatelem! Cena výletu 3600 Kč,lze zakoupit jen při sepsání cestovní smlouvy, ne dodatečně. 
Zakoupením výletu nemusíte vyřizovat vízum.SPT01 - CITY TOUR, ST. ISAAC KATHEDRÁLA& PETROVY DVORY –celodenní výlet.Po opuštění přístavu se zúčastníme fascinující 
vyhlídkové jízdy po tomto důležitém ruském městě. Podíváme se na klíčové atrakce, pak zastavíme, abychom si udělali foto před kostelem Našeho Spasitele na prolité krvi, 
část je tato katedrála nazývaná “Prolitou krví”. Naše exkurze dále pokračuje kolem známé Nevsky Prospective do katedrály Sv. Isaaca, kde se podíváme dovnitř. Po navštívení 
katedrály nás čeká oběd v podání typické ruské kuchyně. Pak po hodinové jízdě dorazíme do známých Petrových dvorů – jedna z oblíbených letních sídel cara se svým divokým 
parkem, fontánami a stříhanými zahradami. Volný čas k nákupu suvenýrů.  
Den 13: Helsinky - Finsko 13.00-18.00 

Helsinky se hlavním městem staly až v roce 1812. Jsou průmyslovým centrem Finska a největším přístavem země. Helsinky vás zaujmou už na první pohled, ale kvůli místním 
památkám stojí rozhodně i za bližší prozkoumání. Helsinky jsou centrem nejzalidněnější, nejvíce průmyslové a nejbohatší části Finska. V roce 2000 byly (stejně jako Praha) 
označeny Městem kultury, což je významné ocenění. Zveme vás na prohlídku tohoto krásného města. 
Den 14: Plavba na moři 
Den 15: Kiel- Německo  09.00 
Ráno se vylodíme v přístavu a vyrazíme zpět do ČR. Během cesty z přístavu máte zdarma kávu, čaj, čokoládu, cappuccino a jednu teplou svačinku.  
Den 16: ČR 
Předpokládaný návrat v nočních až ranních hodinách.      

                                                                                                              

38 Dopřejte si ten luxus poznání na plavbách MSC CRUISES… 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  ORCHESTRA***** 

NEW 

U RIVIERA TOUR 

V CENĚ DOPRAVY 

 

NÁVŠTĚVA  

MUZEA 

SARDINEK 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vanalinn&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Toompea&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1997
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A9_d%C4%9Bdictv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://cs.wikipedia.org/wiki/1536
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Plavba s dopravou a delegátem  

Z BENÁTEK DO ISTANBULU 
616   BENÁTKY – BRINDISI – OLYMPIA - IZMIR - ISTANBUL - DUBROVNÍK 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo zájezdu:                          616 TURECKO 

Termín zájezdu:                    26.6.-7.7.2015 
Počet nocí/dnů:                                        7/8 
Katalogová cena za plavbu:            29.390,- 

AKČNÍ CENA:22.390,-Kč 
Cena plavby za dítě do 18 let**:                
                                                      3.990,- 
Cena zájezdu obsahuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC  
*ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*přístavní taxy,portýrské služby při nalodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer,gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK,delegáta CK 
*animační a zábavné programy na lodi  
*divadla,bazény,vířivky,pool servis 
Cena zájezdu neobsahuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 7 eur/os/noc 
*cestovní a zdravotní pojištění (přípl. 390,-Kč) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*nápoje,alkoholické nápoje a nadstandardní služby 
za příplatek (sauny,masáže,4D kino….) 
*dopravu do přístavu-viz níže 
Doprava do přístavu: 
*příplatek 2.990,-Kč za osobu včetně dětí 
Vsetín-Frýdek-Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc 
Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava-Vídeň 
*příplatek za svozový transfer k BUSU 890,-Kč 
Praha-Hradec Králové-Pardubice-Litomyšl-Svitavy 
Upozornění: Plavební společnost si vyhrazuje      
                       právo změny plavebního okruhu 

 

Pokud Vás láká historie, památky, jiné kultury- tato plavba je pro Vás přesně jako ušitá na míru. V první řadě Istanbul, 
město s obrovskou historií, brána z Evropy do Asie, centrum obchodu i vzdělanosti. Izmir, jako stvořený na procházky a 
především nákupy v pravých tureckých tržnicích a starověká Olympie? Kdo by nechtěl vidět místa, kde se zapalují 
olympijské ohně, kde byl počátek sportovních klání. A k tomu všemu nová destinace plavební společnosti MSC Cruises 
Brindisi s nádechem římské nadvlády a Punských válek.  

 
Den 1: SOBOTA-Odjezd z ČR 
Odjezd busem do přístavu v Benátkách. V ceně dopravy studená večeře, teplá snídaně, svačinka na cestu zpět. Káva, čaj, čokoláda, cappuccino zdarma. 

Nástupní místa: Vsetín – Nový Jičín -Frýdek Místek –Ostrava -Hranice n M. – Olomouc – Vyškov – Brno – Břeclav-Bratislava. Doprava do přístavu busem je na 

vyžádání a není v ceně plavby. Příplatek za dopravu 2.990,-Kč/osoba.Svozový transfer k busu za příplatek 890,-Kč: Praha- Hradec Králové- Pardubice- Litomyšl 

Den 2: Benátky -Itálie   8.30-16.30 

V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu v Benátkách. Následuje odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s delegátem 

a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika chodech, která 

pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud zbude ještě dosti síly, 

půjdeme se bavit s animátory 

Den 3: Brindisi-Itálie  13.00-18.00 

Brindisi je pobřežní město na jihuItálie u Jaderského moře v oblasti Apulie, je to hlavní město stejnojmenné provincie. Trvale zde žije89 tisíc obyvatel. Díky své 
výhodné poloze na Apeninském poloostrově a zároveň velkému přírodnímu přístavu, hrálo město vždy velmi důležitou roli v obchodu ale i přenosu kultury a 
vzdělanosti. Dodnes je Brindisi vlastně hlavní přístav pro obchod s Řeckem a se Středním východem. Město má velmi bohatou historii, která sahá až do 
starověku. Traduje se, že bylo založeno bájným hrdinou Diomedesem. Rok založení sice není přesně znám, ale spolehlivě se ví, že město zakládali kolonisté z 
Řecka. Římané si město následně podmanili až roku 245 př.n. l. Už tehdy bylo město důležitou obchodní základnou, ale i vojenským přístavem, který sehrál 
důležitou roli například v Punských válkách 
Den 4: Katakolon-Řecko 08.00-13.00 

Zapalovaly se zde olympijské ohně, byl zde první stadion, opravdový kus historie. Delegát CK Riviera Tour má pro vás transfer z přístavu do 40 km vzdálené 

Olympie. Pojeďte se s námi toulat historií. Pokud vás historie neláká, návštěva přístavní vesničky Katakolon je velice příjemná.(Klienti s vlastní dopravou 

příplatek za transfer 590,-Kč,kapacita je omezena) 

Den 5: Izmir-Turecko  09.00-15.00 

Moderní město s bohatou infrastrukturou. Procházka bude směřovat k městským hodinám, bude lemována přístavem a kavárničkami.Izmirpatří mezi tři 

největší města v Turecku a zároveň jej řadíme mezi jeho druhý nejvýznamnější přístav. Palmové háje,  nádherné promenády, aleje a zelené lesoparky, stejně 

jako umístění města kolem kulaté zátoky dělají z této lokality oblíbené místo pro trávení letní dovolené u moře. Izmirnabízí skvělé počasí a téměř 150 

slunečních dní v roce 

Den 6: Istanbul-Turecko  07.30-16.30 

Jedna země – obrovský kontrast. Naše návštěva povede dokonce z Asie do Evropy. Celodenní procházka tímto úžasným městem ve Vás vyvolá zajímavé pocity 

skloubení historie i současnosti, islámské kultury a evropských konvencí. 

Den 7: Plavba na moři 

Den 8: Dubrovník-Chorvatsko 11.30-16.30 

Přesto,že již snad každý Dubrovník navštívil,určitě tato destinace přijde vhod, oživí krásné vzpomínky na vaši dovolenou v Chorvatsku. Navštívíme starobylé 

centrum s úžasnými hradbami,zhlédneme pevnosti chránící přístav a budeme se brouzdat uličkami tohoto krásného města. Za zmínku stojí i místní 

katedrála,kostel Sv.Dominika nebo „zelinci“ –zelení mužíci tlukoucí do zvonu každou celou hodinu (nutný transfer MSC nebo taxi). 

Den 9: Benátky 08.30 

Ráno se vylodíme v přístavu a vyrazíme zpět do ČR. Během cesty z přístavu máte zdarma kávu, čaj, čokoládu, cappuccino a jednu teplou svačinku.  

Den 10: ČR 

Předpokládaný návrat v ranních hodinách                                               Pořadatelem plavby je: MSC CROCIERE S.A.,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva,Switzerland 

                                                                                                                                                                                                      YY7P 

 

39 Křižovatkou Evropy a Asie… 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  MAGNIFICA****+ 

U RIVIERA TOUR 

V CENĚ DOPRAVY 

 

TRANSFER 

DO 

OLYMPIE 
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Plavba s dopravou a delegátem  

ZÁPADNÍ STŘEDOMOŘÍ 
617 JANOV – CIVITAVECCHIA – PALERMO – TUNIS – PALMA –VALENCIA…  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo zájezdu:                  617 STŘEDOMOŘÍ 

Termín zájezdu:                  10.7.-19.7.2015 
Počet nocí/dnů:                                        7/8 
Katalogová cena za plavbu:            29.990,- 

AKČNÍ CENA:22.990,-Kč 
Cena plavby za dítě do 18 let**:                
                                                      3.990,- 
Cena zájezdu obsahuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC  
*ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*přístavní taxy,portýrské služby při nalodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer,gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK,delegáta CK 
*animační a zábavné programy na lodi  
*divadla,bazény,vířivky,pool servis 
Cena zájezdu neobsahuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 7 eur/os/noc 
*cestovní a zdravotní pojištění (přípl. 390,-Kč) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*nápoje,alkoholické nápoje a nadstandardní služby 
za příplatek (sauny,masáže,4D kino….) 
*dopravu do přístavu-viz níže 
Doprava do přístavu: 
*příplatek 2.990,-Kč za osobu včetně dětí 
Vsetín-Frýdek-Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc 
Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava-Vídeň 
*příplatek za svozový transfer k BUSU 890,-Kč 
Praha-Hradec Králové-Pardubice-Litomyšl-Svitavy 
Upozornění: Plavební společnost si vyhrazuje      
                       právo změny plavebního okruhu 

Pokud vás láká poznání západního středomoří a ještě k tomu na nejnovější luxusní lodi MSC Cruises,tak právě zde je 
super nabídka. Plavba, kde je každá destinace úplně jiná, zajímavá a přitom jedinečná. Vždyť za sedm nocí navštívíte 
Itálii, Francii, Sicílii, Tunisko, Španělsko a ještě i Baleárské ostrovy. A to všechno na nejnovější luxusní lodi MSC 
PREZIOSA*****. Co víc si přát. Dopřejte si léto, jak má být, dopřejte si opravdovou luxusní dovolenou -zasloužíte si to. 
My se budeme snažit o to, aby to pro vás byla opravdu úplně jiná dovolená… 

Den 1:PÁTEK -Odjezd z ČR 
Odjezd busem do přístavu v Janově. V ceně dopravy studená večeře, teplá snídaně, svačinka na cestu zpět. Káva, čaj, čokoláda, cappuccino zdarma. Nástupní 

místa: Vsetín – Nový Jičín -Frýdek Místek –Ostrava -Hranice n. M. – Olomouc – Vyškov – Brno – Břeclav-Bratislava. Doprava do přístavu busem je na vyžádání a 

není v ceně plavby. Příplatek za dopravu 2.990,-Kč/osoba.Svozový transfer k busu za příplatek 890,-Kč: Praha- Hradec Králové- Pardubice- Litomyšl 

Den 2: Janov -Itálie   9.00 - 18.00 

V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu v Janově. Následuje odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s delegátem a 

osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika chodech, která pro 

vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud zbude ještě dosti síly, 

půjdeme se bavit s animátory. 

Den 3:Civitavecchia - Itálie  07.00 - 17.00 

V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. CK RIVIERA TOUR organizuje pro své klienty výlet busem MSC do ŘÍMA. Za pomocí našeho delegáta 

uvidíte Vatikán, Andělský hrad, PiazzaleNavona, Pantheon, Fontánu Di Trevi, Kapitol, Forum Romanum a u Kolosea na nás bude čekat autobus. Tento výlet je 

za příplatek 990 kč pro klienty s dopravou busem Riviera Tour. Klienti s vlastní nebo leteckou dopravou si mohou tento výlet dokoupit za 1590,-Kč. Počet míst 

je omezen kapacitou busu.  

Den 4: Palermo – Sicílie - Itálie 13.00 - 19.00 

Nádherná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při 

návštěvě tohoto krásného města 

Den 5: La Goullete - Tunisko  08.00 - 14.00 

Město v severní části Tuniska. Poznejte místní život, projděte si přístavní městečko nebo se vydejte na výlet do blízkého Kartága.S naším delegátem máte 

možnost vyzkoušet to pravé Tunisko. Výlet pro vás bude opravdovým zážitkem, včetně návštěvy místních rybích trhů a tržnice.Nabízí se i fakultativní výlet do 

Kartága nebo Mediny. Vše je na vašem výběru 

Den 6: Palma de Mallorca - Španělsko  15.00 - 23.59 

Baleárské ostrovy - ráj na zemi. Procházka centrem Palmy zejména ve večerních hodinách je nezapomenutelným zážitkem. Procházka kolem katedrály, světla 

staré radnice, královského paláce nebo olivovníku starého přes 2000 let je opravdu kouzelná. Závěr pochopitelně korunuje návštěva venkovní kavárny na 

Plaza D Mayor, kde si vychutnáte skvělou pravou sangrii. Ale pozor, hlavně se včas vrátit na loď. Klienti, kteří cestují s  dopravou a delegátem jsou zváni na 

skleničku sangrie, na kterou vás zve CK RIVIERA TOUR (nutný transfer MSC). 

Den 7: Valencia - Španělsko  09.00 - 14.30 

Město, jenž uchovává se své katedrále Svatý grál. Vypravte se s naším delegátem poznávat historické centrum tohoto města. Můžete i navštívit mořské 

akvárium, okruh formule 1 nebo místní pláže (do centra je nutný transfer MSC). 

Den 8: Marseille - Francie  13.00 - 20.00 

V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, kde můžete fakultativně tento ostrov navštívit. Ostrov, 

kde byl vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně, výšlap ke katedrále Panny Marie s naším delegátem je nezapomenutelný 

zážitek. Marseille máte jako na dlani (nutný transfer MSC). 

Den 9: Janov 09.00 

Ráno se vylodíme v přístavu a vyrazíme zpět do ČR. Během cesty z přístavu máte zdarma kávu, čaj, čokoládu, cappuccino a jednu teplou svačinku.  

Den 10: ČR 

Předpokládaný návrat v ranních hodinách                                              Pořadatelem plavby je: MSC CROCIERE S.A.,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva,Switzerland 

                                                                                                                                                                                                   YXI8                                                                                                                                                                                             
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6 
Dopřejte si opravdový luxus na MSC PREZIOSA*****… 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  PREZIOSA***** 

U RIVIERA TOUR 

V CENĚ DOPRAVY 

 

POZVÁNKA 

NA SANGRII 

V PALMĚ 

 



 

                                                         NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                   10 LET ZKUŠENOSTÍ NA LODÍCH MSC 

 

 

Plavba s dopravou a delegátem  

OKOLO EVROPY 2 
618   NĚMECKO – ANGLIE – FRANCIE – PORTUGALSKO – ŠPANĚLSKO - ITÁLIE 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo zájezdu:                         618 EVROPA 2 

Termín zájezdu:                  12.9.-25.9.2015 
Počet nocí/dnů:                                    11/12 
Katalogová cena za plavbu:            33.990,- 

AKČNÍ CENA:24.990,-Kč 
Cena plavby za dítě do 18 let**:                
                                                      5.990,- 
Cena zájezdu obsahuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC  
*ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*přístavní taxy,portýrské služby při nalodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer,gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK,delegáta CK 
*animační a zábavné programy na lodi  
*divadla,bazény,vířivky,pool servis 
Cena zájezdu neobsahuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 7 eur/os/noc 
*cestovní a zdravotní pojištění (přípl. 390,-Kč) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*nápoje,alkoholické nápoje a nadstandardní služby 
za příplatek (sauny,masáže,4D kino….) 
*dopravu do přístavu-viz níže 
Doprava do přístavu: 
*příplatek 2.990,-Kč za osobu včetně dětí 
Vsetín-Frýdek-Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc 
Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava-Vídeň 
*příplatek za svozový transfer k BUSU 890,-Kč 
Praha-Hradec Králové-Pardubice-Litomyšl-Svitavy 
Upozornění: Plavební společnost si vyhrazuje      
                       právo změny plavebního okruhu 

Plavby kolem Evropy jsou svým způsobem jedinečné. Zejména proto, že se pořádají opravdu výjimečně, a taky z toho 
důvodu, že navštívíte místa, která nejsou běžná v plavebních itinerářích. Dopřejte si tuto exklusivitu i vy a navštivte 
zajímavé destinace jako LeHavre, Southampton s muzeem Titaniku, Herkulův maják v La Coruna, Fátimu 
v Portugalsku,jízdu historickou tramvají v Lisabonu, Gibraltar s opičkami makaku, Valencii s jejím „Svatým grálem“ a 
v Marseille katedrálu Panny Marie nebo ostrov Iff,kde byl uvězněn hrabě Monte Christo. 

 
 

Den 1: SOBOTA-Odjezd z ČR 
Odjezd busem do přístavu v Hamburku. V ceně dopravy studená večeře, teplá snídaně, svačinka na cestu zpět. Káva, čaj, čokoláda, cappuccino zdarma. Nástupní místa: 
Vsetín – Nový Jičín -Frýdek Místek –Ostrava -Hranice n M. – Olomouc – Vyškov – Brno – Břeclav-Bratislava. Doprava do přístavu busem je na vyžádání a není v ceně plavby. 
Příplatek za dopravu 2.990,-Kč/osoba.Svozový transfer k busu za příplatek 890,-Kč: Praha- Hradec Králové – Pardubice – Litomyšl. 
Den 2: Hamburg –Německo 09.00-18.30 
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu v Hamburgu. Následuje odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s delegátem a osobní 
volno Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika chodech, která pro vás bude 
opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud zbude ještě dosti síly, půjdeme se bavit s animátory 
Den 3:Plavba na moři 
Den 4: LeHavre-Francie   08.00-21.00 
Le Havre je francouzské přístavní město v departementu Seine - Maritime v Horní Normandii. Město leží na pravém břehu Seiny při jejím ústí do moře.Při ústí řeky Seiny do 
moře  je dnes jeden  nejdůležitějších francouzských přístavů. Jeho rekonstrukce po druhé světové válce proměnila toto místo v moderní město s avantgardní architekturou. 
Muzea a památky LeHavru jsou svědectvím jeho bohaté minulosti, jako třeba Uměleckoprůmyslové muzeum André Malrauxe, které uchovává díla Braqueova, Dufyho, 
Marqueta a dalších. 
Den 5: Southampton-Anglie   08.00-18.00 
Ve městě se nachází první stálý pomník věnovaný městem padlým v první světové válce. Byl vztyčen 6. listopadu1920 a v té době obsahoval 1 000 jmen, které byly později 
doplněny na počet 2 008. Nachází se ve West Parku, naproti památníku Titanicu.V průběhu druhé světové války bylo město terčem mnoha útoku a to jednak proto, že se 
jednalo o významný přístav tak i proto, že zde byly vyvinuty a vyráběny vojenské hydroplány. Zajímavostí je,že právě z  tohoto přístavu vyplouval legendární Titanic, do 
jehož muzea se můžete s naším delegátem vypravit 
Den 6: Plavba na moři 
Den 7: La Coruna-Španělsko 08.00-15.00 
Mezi nejvýznamnější památky ve městě A Coruña patří Herkulova věž (Torre de Hércules ), nejstarší dosud činný maják na světě nebo pevnost San Anton (Castillo San 
Anton). Hojně navštěvované jsou také kapitulní románský kostel P. Marie, kostel Santiago a krásné romantické zahrady Xardín de San Carlos. Zajímavé je také náměstí 
María Pita, kterému dominuje místní radnice.Všechny tato místa navštívíte společně s naším delegátem. 
Den 8 : Lisabon-Portugalsko 13.00-20.00 
Je považován za jedno z nejkrásnějších měst na světě.Přes řeku Tejo se klene most Vasco de Gama. Tento most je nejdelší v Evropě. Most je dlouhý 17,5 km. Vzhledem 
k možnostem návštěvy Lissabonu doporučujeme výlet MSC Cruises do Fatimy. Portugalská Fátima je pro většinu Čechů zcela neznámým místem, přesto je už přes 
devadesát let považována za nejvýznamnější katolické poutní místo na světě. Od doby, kdy se tady třem dětem zjevila Panna Marie, přicházejí do Fátimy ročně milióny lidí 
prosit na kolenou o zázrak.Do Fátimy se můžete vypravit fakultativním výletem s delegátem CK RIVIERA TOUR. Cena 5 hodinového výletu 1390,-Kč.Delegát bude Vaší 
pomocnou rukou na tomto výletu-ne průvodcem ani překladatelem! Výlet lze zakoupit jen při sepsání cestovní smlouvy, ne dodatečně. 
Den 9: Gibraltar-Anglie 15.00-21.00 
Gibraltar je jedním z nejmenších území na světě, má rozlohu pouhých 6,5 km2.Navštívíme místní uličky města a fakultativně se můžete vypravit lanovkou na „skálu“ 
s opičkami. 
Den 10: Plavba na moři 
Den 11: Valencia-Španělsko 08.00-14.00 
Město,jenž uchovává se své katedrále Svatý grál. Vypravte se s naším delegátem poznávat historické centrum tohoto města. Můžete i navštívit mořské akvárium,okruh 
formule 1 nebo místní pláže (do centra je nutný transfer MSC). 
Den 12:Marseille-Francie  13.00-19.00 
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, kde můžete fakultativně i navštívit tento ostrov. Ostrov, kde byl vězněn 
hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně výšlap ke katedrále Panny Marie s naším delegátem je nezapomenutelný zážitek. Marseille máte jako na 
dlani (nutný transfer MSC). 
Den 9: Janov  09.00 
Ráno se vylodíme v přístavu a vyrazíme zpět do ČR. Během cesty z přístavu máte zdarma kávu, čaj, čokoládu, cappuccino a jednu teplou svačinku.  
Den 10: ČR 
Předpokládaný návrat v ranních hodinách                                                                                                                                                                                                                              YXQX                                                                                                                                                                                                    

Pořadatelem plavby je: MSC CROCIERE S.A.,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva,Switzerland 
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Navštivte muzeum Titaniku v Anglii… 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  SPLENDIDA***** 

U RIVIERA TOUR 

V CENĚ DOPRAVY 

 

NÁVŠTĚVA 

MUZEA 

TITANIKU 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADstav
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bsto
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seine-Maritime
http://cs.wikipedia.org/wiki/Horn%C3%AD_Normandie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
http://cs.wikipedia.org/wiki/6._listopad
http://cs.wikipedia.org/wiki/6._listopad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka


 

                                                         NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                   10 LET ZKUŠENOSTÍ NA LODÍCH MSC 

 

 

Plavba s dopravou a delegátem  

TO NEJ ZE ZÁPADNÍHO STŘEDOMOŘÍ 
620   LA SPEZIA–CANNES–PALMA–BARCELONA–TUNIS–MALTA-NEAPOL-ŘÍM 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo zájezdu:                     620 DIVINA TOP 

Termín zájezdu:                  26.9.-7.10.2015 
Počet nocí/dnů:                                      9/12 
Katalogová cena za plavbu:            28.990,- 

AKČNÍ CENA:22.990,-Kč 
Cena plavby za dítě do 18 let**:                
                                                      1.990,- 
cena zájezdu obsahuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC  
*ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*přístavní taxy,portýrské služby při nalodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer,gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK,delegáta CK 
*animační a zábavné programy na lodi  
*divadla,bazény,vířivky,pool servis 
Cena zájezdu neobsahuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 7 eur/os/noc 
*cestovní a zdravotní pojištění (přípl. 490,-Kč) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*nápoje,alkoholické nápoje a nadstandardní služby 
za příplatek (sauny,masáže,4D kino….) 
*dopravu do přístavu-viz níže 
Doprava do přístavu: 
*příplatek 2.990,-Kč za osobu včetně dětí 
Vsetín-Frýdek-Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc 
Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava-Vídeň 
*příplatek za svozový transfer k BUSU 890,-Kč 
Praha-Hradec Králové-Pardubice-Litomyšl-Svitavy 
Upozornění: Plavební společnost si vyhrazuje      
                       právo změny plavebního okruhu 

Chcete opravdu něco zažít? Chcete toho hodně poznat a nemáte moc času? Milujete luxusní prostředí vaší dovolené? 
Není nad čím přemýšlet. Jen se podívejte na ten úžasný plavební okruh. Je to opravdu okruh snů. A navíc ve všech 
destinacích opravdu spousta času nejen na poznávání, ale třeba i na kafíčko v místní kavárně. Přidáme-li k tomu luxus 
nejmodernější lodě MSC DIVINA*****,není opravdu co řešit. A jako lahůdka na závěr- celodenní prohlídka Říma 
s naším delegátem. Vítejte na plavbách MSC s CK RIVIERA TOUR…  

Den 1: SOBOTA-Odjezd z ČR 
Odjezd busem do přístavu v La Spezia. V ceně dopravy studená večeře, teplá snídaně, svačinka na cestu zpět. Káva, čaj, čokoláda, cappuccino zdarma. Nástupní místa: Vsetín 

– Nový Jičín -Frýdek Místek –Ostrava -Hranice n M. – Olomouc – Vyškov – Brno – Břeclav-Bratislava. Doprava do přístavu busem je na vyžádání a není v ceně plavby. 

Příplatek za dopravu 2.990,-Kč/osoba.Svozový transfer k busu za příplatek 890,-Kč: Praha- Hradec Králové – Pardubice – Litomyšl. 

Den 2: La Spezia -Itálie   08.00-02.00 

V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu v Benátkách. Následuje odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s delegátem a osobní 

volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika chodech, která pro vás bude 

opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud zbude ještě dosti síly, půjdeme se bavit 

s animátory.Vyplouváme až v 02.00 v noci 

Den 3: Cannes-Francie  10.30-19.00 

Kdo by se nechtěl projít po slavném červeném koberci,po kterém chodí světové filmové hvězdy nebo se podívat na otisk rukou filmových hvězd. Za pozornost stojí ale i 

luxusní obchody,restaurace a místní tržnice. A lahůdka na závěr. Loď bude kotvit na moři a na pevninu nás budou dopravovat záchranné čluny. 

Den 4: Palma de Mallorca –Španělsko  14.00- 00.30  

Baleárské ostrovy-ráj na zemi. Procházka centrem Palmy zejména ve večerních hodinách je nezapomenutelným zážitkem. Procházka kolem katedrály světla,staré 

radnice,královského paláce nebo olivovníku starého přes 2000 let je opravdu kouzelná. Závěr pochopitelně korunuje návštěva venkovní kavárny na Plaza D Mayor, kde si 

vychutnáte skvělou pravou sangrii. Ale pozor, hlavně se včas vrátit na loď. Klienti,kteří cestují s dopravou a delegátem jsou zváni na skleničku sangrie, na kterou vás zve CK 

RIVIERA TOUR (vhodný transfer MSC). 

Den 5: Barcelona-Španělsko   09.00-18.00 

Od sochy Kryštofa Kolumba procházka turistickou ulicí La Rambla, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. Nádherná procházka na celý den 

ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při návštěvě tohoto krásného města. Tolik destinací, tolik 

památek,je čas zaslouženého odpočinku a relaxu na lehátku u bazénu nebo ve vířivce. Bavit se můžete s animátory, učit se latinskoamerické tance, sportovat, číst knížku 

nebo si dát skvělý drink (vhodný transfer MSC). 

Den 6: Plavba na moři 

Den 7: La Goulette-Tunisko  08.00-18.00 

Město v severní části Tuniska. Poznejte místní život, projděte si přístavní městečko, nebo se vydejte na výlet do blízkého Kartága. S naším delegátem máte možnost 

vyzkoušet to pravé Tunisko. Výlet pro vás bude opravdovým zážitkem, včetně návštěvy místních rybích trhů a tržnice. Nabízí se i fakultativní výlet do Kartága nebo Mediny. 

Vše je na vašem výběru. 

Den 8: Valletta-Malta  08.00-18.00 

Jednou větou - nejkrásnější destinace celé plavby. Proto víc ani slovo, nechte se překvapit. Maltští rytíři totiž stále spí a nikdo neví, kdy se probudí….  

Den 9: Messina- Sicilie –Itálie  08.00-18.00 

Brzy ráno proplujeme kolem sopky Stromboli a následně pak do Mesinského průplavu. Už samotné proplutí tímto přístavem je úchvatné. Během prohlídky Messiny 

navštívíme místní katedrálu, nakoupíme suvenýry, zejména loutky a využít můžete i místního vláčku k prohlídce tohoto města nedaleko sopky Etny. Doporučujeme 

fakultativní výlet plavební společnosti do Taorminy. 

Den 10: Neapol-Itálie   08.00-18.00  

Dopoledne vyrazíme na prohlídku tohoto úžasného města. Neapolská metropole vám nabídne procházku historického centra, možnost nákupů aktuální módy, nebo pro 

opravdové cestovatele návštěvu španělské čtvrti. Zavítat můžete i k sídlu plavební společnosti MSC Cruises nebo využít fakultativních výletů na Vesuv nebo Pompeje. 

Den 11: Civitavecchia 08.00  

Ráno se vylodíme v přístavu a vyrazíme do Říma. Následně celodenní prohlídka Říma- Vatikán přes Andělský hrad, Ponte San Angelo, Piazza Navona, Pantheon,Fontána Di 
Trevi ,památník Viktora Emanuela II, Kapitol, Forum Romanum a Koloseum (vše exteriérově). Během prohlídky budete mít osobní volno u Piazza Navona. Ve večerních 
hodinách odjezd busem zpět do ČR. Během cesty z přístavu máte zdarma kávu, čaj, čokoládu, cappuccino a jednu teplou svačinku. (jen pro klienty s  bus RIVIERA TOUR) 
Den 12: ČR 

Předpokládaný návrat v dopoledních hodinách.                                               Pořadatelem plavby je: MSC CROCIERE S.A.,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva,Switzerland 

                                                                                                                                                                                                                 YYDW 
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TOP plavba roku 2015… 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  DIVINA***** 

U RIVIERA TOUR 

V CENĚ DOPRAVY 

 

VÝLET V ŘÍMĚ 

 

TOP 
2015 



 

                                                         NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                   10 LET ZKUŠENOSTÍ NA LODÍCH MSC 

 

 

Plavba s dopravou a delegátem  

BALEÁRSKÉ OSTROVY 
621    LA SPEZIA – MARSEILLE- PALMA - IBIZA – OLBIA - SALERNO 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo zájezdu:                           621 BALEÁRY 

Termín zájezdu:                9.10.-18.10.2015 
Počet nocí/dnů:                                        7/8 
Katalogová cena za plavbu:            24.990,- 

AKČNÍ CENA:17.990,-Kč 
Cena plavby za dítě do 18 let**:                
                                                  ZDARMA 
Cena zájezdu obsahuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC  
*ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*přístavní taxy,portýrské služby při nalodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer,gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK,delegáta CK 
*animační a zábavné programy na lodi  
*divadla,bazény,vířivky,pool servis 
Cena zájezdu neobsahuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 7 eur/os/noc 
*cestovní a zdravotní pojištění (přípl. 390,-Kč) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*nápoje,alkoholické nápoje a nadstandardní služby 
za příplatek (sauny,masáže,4D kino….) 
*dopravu do přístavu-viz níže 
Doprava do přístavu: 
*příplatek 2.990,-Kč za osobu včetně dětí 
Vsetín-Frýdek-Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc 
Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava-Vídeň 
*příplatek za svozový transfer k BUSU 890,-Kč 
Praha-Hradec Králové-Pardubice-Litomyšl-Svitavy 
Upozornění: Plavební společnost si vyhrazuje      
                       právo změny plavebního okruhu 

MSC ARMONIA prošla na podzim roku 2014 generální rekonstrukcí, kde se proměnila na krásnou **** loď. Přijměte 
proto pozvání do nových prostor MSC ARMONIA a zároveň do skvělých destinací západního středomoří. Okruh 
zajímavý svými destinacemi, z nichž doslova perlami jsou Ibiza a Mallorca. Nádech francouzské Provence vás bude 
provázet v přístavu Marseille, kde je nutno vidět rybí trhy a hlavně místní katedrálu umístěnou na pahorku 157 m nad 
mořem. V Salernu pochopitelně za nákupy místního italského likéru limoncello. 

 
Den 1:PÁTEK -Odjezd z ČR 
Odjezd busem do přístavu v La Spezia. V ceně dopravy studená večeře, teplá snídaně, svačinka na cestu zpět. Káva, čaj, čokoláda, cappuccino zdarma. 

Nástupní místa: Vsetín – Nový Jičín -Frýdek Místek –Ostrava -Hranice n M. – Olomouc – Vyškov – Brno – Břeclav-Bratislava. Doprava do přístavu busem je na 

vyžádání a není v ceně plavby. Příplatek za dopravu 2.990,-Kč/osoba.Svozový transfer k busu za příplatek 890,-Kč: Praha- Hradec Králové- Pardubice- Litomyšl. 

Den 2: La Spezia -Itálie   10.00-19.00 

V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu v La Spezia. Následuje odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s delegátem a 

osobní volno Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika chodech, která pro 

vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud zbude ještě dosti síly, 

půjdeme se bavit s animátory. 

Den 3: Marseille-Francie  12.00-18.00 

V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, kde můžete fakultativně i navštívit tento ostrov. Ostrov, 

kde byl vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně výšlap ke katedrále Panny Marie s  naším delegátem je nezapomenutelný 

zážitek. Marseille máte jako na dlani (nutný transfer MSC). 

Den 4: Palma de Mallorca-Španělsko  14.00-23.30 

Jedna z nejkrásnějších destinací celé plavba. Krásná, čistá a příjemná Palma doslova láká k návštěvě tohoto města,kde zanechal svůj rukopis i Antonio Gaudí. 

A pochopitelně sklenička pravé SANGRIE k tomu rozhodně patří, při obdivování třeba Katedrály světla nebo královské paláce. Na závěr procházky s delegátem 

si vás dovolujeme pozvat na skleničku Sangrie na Plazza de Mayor (vhodný transfer MSC). 

Den 5: Plavba na moři 

Den 6: Valletta –Malta   13.30-19.30 

Hlavní město Malty, Valletta, se rozkládá na území o velikosti 1 kilometr x 600 metrů což z ní činí jedno z nejmenších hlavních měst na světě. Trvale zde žije 

jen něco málo přes 6.000 obyvatel, kteří podle vyjádření organizace UNESCO bydlí v městě s největší koncentrací památek na světě. I díky tomu byla Valletta 

zařazena v roce 1980 na prestižní seznam památek světového dědictví UNESCO. Valletta je převážně tvořena domy postavenými v 16. století během vlády 

rytířů svatého Jana Jeruzalémského (svatého Jana Křtitele), známých také jako Johanité. Ti se na Maltě usadili po svém vyhnání z řeckého ostrova Rhodos a 

následně své pojmenování změnili na Maltézské rytíře. Město má silný barokní nádech s prvky manýrismu a místy zde můžete narazit i na neoklasicistní 

budovy a pár moderních staveb. Valletta je živým městem, které kromě spousty výstavních paláců, kostelů a muzeí nabízí i více světská potěšení 

Den7: Messina - Sicílie - Itálie  08.00-18.00 

Objevte krásy Sicílie. Procházka uličkami tohoto malebného sicilského města i samotného mesinského průlivu zakončíme v místní katedrále.  Odtud je možná 

fakultativní prohlídka města vláčkem po celém městě. 

Den8: Salerno-Itálie  07.00-13.00 

Ráno se probudíme v Italském Salernu. Naše procházka kolem kostela Sv. Lucie povede k nedůležitější památce Dómu z 11. století. Bude-li nám přát štěstí, 
uvidíme nádhernou kryptu. Naše další kroky povedou do kostela Sv. Petra, kde můžete obdivovat staré fresky a základy kláštera. Pro milovníky moře i 
koupání na místní pláži u přístavu. (vhodný transfer MSC) 
Den 9: La Spezia 10.00 

Ráno se vylodíme v přístavu a vyrazíme zpět do ČR. Během cesty z přístavu máte zdarma kávu, čaj, čokoládu, cappuccino a jednu teplou svačinku.  

Den 10: ČR 

Předpokládaný návrat v ranních hodinách                                                                                                                                                                                                      YX8F 

Pořadatelem plavby je: MSC CROCIERE S.A.,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva,Switzerland 

 

43 Pozvánka na skleničku SANGRIE… 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  ARMONIA***+ 

U RIVIERA TOUR 

V CENĚ DOPRAVY 

 

POZVÁNKA 

NA SANGRII 

V PALMĚ 

 



 

                                                         NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                   10 LET ZKUŠENOSTÍ NA LODÍCH MSC 

 

 

Plavba s dopravou a delegátem  

Z BENÁTEK DO ISTANBULU 
622   BENÁTKY – BARI – OLYMPIA – IZMIR – ISTANBUL – DUBROVNÍK 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo zájezdu:                       622 TURECKO 2 

Termín zájezdu:                23.10.-1.11.2015 
Počet nocí/dnů:                                        7/8 
Katalogová cena za plavbu:            28.990,- 

AKČNÍ CENA:18.990,-Kč 
Cena plavby za dítě do 18 let**:                
                                                        590,- 
Cena zájezdu obsahuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC  
*ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*přístavní taxy,portýrské služby při nalodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer,gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK,delegáta CK 
*animační a zábavné programy na lodi  
*divadla,bazény,vířivky,pool servis 
Cena zájezdu neobsahuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 7 eur/os/noc 
*cestovní a zdravotní pojištění (přípl. 390,-Kč) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*nápoje,alkoholické nápoje a nadstandardní služby 
za příplatek (sauny,masáže,4D kino….) 
*dopravu do přístavu-viz níže 
Doprava do přístavu: 
*příplatek 2.990,-Kč za osobu včetně dětí 
Vsetín-Frýdek-Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc 
Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava-Vídeň 
*příplatek za svozový transfer k BUSU 890,-Kč 
Praha-Hradec Králové-Pardubice-Litomyšl-Svitavy 
Upozornění: Plavební společnost si vyhrazuje      
                       právo změny plavebního okruhu 

Zavítejme tentokráte do míst, kde má Evropa vstupní bránu do Asie – Istanbulu. Toto nádherné město s úžasnou 
historií je dodnes plné kontrastů moderního města a zachování místní kultury a tradic. Další historicky velmi cenným 
místem je starověká Olympie. Místo, kde se zapalovaly a dodnes zapalují olympijské ohně. A když už jsme u historie, 
nesmíme opomenout ani italské Bari, kde jsou uloženy ostatky svatého Mikuláše v místní katedrále. Pokud vám jedna 
destinací schází, můžete nám věřit, že Izmir využijete především k nákupům nebo procházkám. 

 
Den 1: PÁTEK-Odjezd z ČR 
Odjezd busem do přístavu v Benátkách. V ceně dopravy studená večeře, teplá snídaně, svačinka na cestu zpět. Káva, čaj, čokoláda, cappuccino zdarma. 

Nástupní místa: Vsetín – Nový Jičín -Frýdek Místek –Ostrava -Hranice n M. – Olomouc – Vyškov – Brno – Břeclav-Bratislava. Doprava do přístavu busem je na 

vyžádání a není v ceně plavby. Příplatek za dopravu 2.990,-Kč/osoba.Svozový transfer k busu za příplatek 890,-Kč: Praha- Hradec Králové -Pardubice- Litomyšl 

Den 2: Benátky -Itálie   8.30-16.30 

V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu v Benátkách. Následuje odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s delegátem 

a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika chodech, která 

pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud zbude ještě dosti síly, 

půjdeme se bavit s animátory 

Den 3: Bari-Itálie   10.00-15.00 

Přístavní město Bari, hlavní město oblasti Apulie, její provincie Bari, leží na pobřeží Jaderského moře v jižní Itálii. Je sídlem univerzity, významným střediskem 
průmyslu a obchodu.V roce 465 tu bylo zřízeno biskupství, které bylo pak v 10. století povýšeno na arcibiskupství. Od dobytí Itálie byzantskými vojsky v 6. 
století bylo Bari v držení Byzance, a to až do roku 1071, kdy je jako poslední državu východního císařství dobyli Normané pod vedením Roberta Guiscarda. 
Roku 1130 se stalo součástí Království obojí Sicílie a od roku 1282 neapolského království. V 16. - 18. století Bari upadalo, o další století později došlo k jeho 
novému vzestupu. Je zde pohřben Sv. Mikuláš.Delegát se s vámi bude brouzdat místními úzkými uličkami historické části Bari. Bari má krásné historické 
centrum s úžasnou katedrálou a prohlídka této části města rozhodně stojí za pohodovou procházku. 
Den 4: Katakolon-Řecko  08.00-13.00 

Zapalovaly se zde olympijské ohně, byl zde první stadion, opravdový kus historie. Delegát CK Riviera Tour má pro vás transfer z přístavu do 40 km vzdálené 

Olympie. Pojeďte se s námi toulat historií. Pokud vás historie neláká, návštěva přístavní vesničky Katakolon je velice příjemná.(Klienti s  vlastní dopravou 

příplatek za transfer 590,-Kč, kapacita je omezena). 

Den 5: Izmir-Turecko  09.00-15.00 

Izmir patří mezi tři největší města v Turecku a zároveň jej řadíme mezi jeho druhý nejvýznamnější přístav. Palmové háje,  nádherné promenády, aleje a zelené 

lesoparky, stejně jako umístění města kolem kulaté zátoky dělají z této lokality oblíbené místo pro trávení letní dovolené u moře. Izmir nabízí skvělé počasí a 

téměř 150 slunečních dní v roce.A taktéž skvělé místo na nákupy. 

Den 6: Istanbul-Turecko   07.30-16.30 

Jedna země – obrovský kontrast. Naše návštěva povede dokonce z Asie do Evropy.Istanbulbyl dříve znám pod názvy Konstantinopol, Cařihrad či Byzanc. Město 

bylo založeno již v období antiky. V tomto období byl nazýván Byzanc. Později se Istanbul stává metropolí Východořímské říše a nese název Konstantinopol. Po 

dobytí Osmany se ve městě začal rozšiřovat islám. Město se úspěšně rozvíjelo. Byla postavena řada významných staveb. Od tohoto období je město nazýváno 

Istanbul Celodenní procházka tímto úžasným městem ve Vás vyvolá zajímavé pocity skloubení historie i současnosti, islámské kultury a evropských konvencí. 

Den 7: Plavba na moři 

Den 8: Dubrovník-Chorvatsko  11.30-16.30 

Ráno vyrazíme do historického centra města a projdeme se s naším delegátem po místních hradbách, odkud budeme mít celé město i přístav doslova jako na 

dlani. Uvidíme nejen starý přístav, ale i původní opevnění a ochranný systém města (vhodný transfer MSC). 

Den 9: Benátky 08.30 

Ráno se vylodíme v přístavu a vyrazíme zpět do ČR. Během cesty z přístavu máte zdarma kávu, čaj, čokoládu, cappuccino a jednu teplou svačinku.  

Den 10: ČR 

Předpokládaný návrat v ranních hodinách                                                                                                                                                                                                    YXEX                                                                                                                                                                                                     

Pořadatelem plavby je: MSC CROCIERE S.A.,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva,Switzerland 

 

44 Křižovatkou Evropy a Asie… 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  POESIA*****+ 

U RIVIERA TOUR 

V CENĚ DOPRAVY 

 

TRANSFER 

DO 

OLYMPIE 
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                                                         NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                   10 LET ZKUŠENOSTÍ NA LODÍCH MSC 

 

 

Plavba s dopravou a delegátem  

CASABLANCA A LISABON  
623   JANOV – MALAGA – LISABON – CASABLANCA – BARCELONA - MARSEILLE 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo zájezdu:                           622 LISABON 

Termín zájezdu:                4.11.-15.11.2015 
Počet nocí/dnů:                                      9/10 
Katalogová cena za plavbu:            29.990,- 

AKČNÍ CENA:19.990,-Kč 
Cena plavby za dítě do 18 let**:                
                                                          490,- 
Cena zájezdu obsahuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC  
*ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*přístavní taxy,portýrské služby při nalodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer,gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK,delegáta CK 
*animační a zábavné programy na lodi  
*divadla,bazény,vířivky,pool servis 
Cena zájezdu neobsahuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 7 eur/os/noc 
*cestovní a zdravotní pojištění (přípl. 590,-Kč) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*nápoje,alkoholické nápoje a nadstandardní služby 
za příplatek (sauny,masáže,4D kino….) 
*dopravu do přístavu-viz níže 
Doprava do přístavu: 
*příplatek 2.990,-Kč za osobu včetně dětí 
Vsetín-Frýdek-Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc 
Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava-Vídeň 
*příplatek za svozový transfer k BUSU 890,-Kč 
Praha-Hradec Králové-Pardubice-Litomyšl-Svitavy 
Upozornění: Plavební společnost si vyhrazuje      
                       právo změny plavebního okruhu 

Jedna z nejprodávanějších a nejúspěšnějších plaveb západního středomoří. Obrovské kontrasty mezi navštívenými 
destinacemi a překvapení v podobě nádherných míst,o nichž jste doposud neměli ani tušení. Na této plavbě můžete 
dokonce zavítat do světově proslulého poutního místa Fátimy. Plavba vzhledem k svému itineráři vhodná jak pro 
poznávání nových míst, tak i pro relax a odpočinek během dnů na moři. Navštívíte nejen několik krásných měst, zemí, 
ale dokonce připlujeme i do Afriky. 

Den 1:   PÁTEK-Odjezd z ČR 
Odjezd busem do přístavu v Benátkách. V ceně dopravy studená večeře, teplá snídaně, svačinka na cestu zpět. Káva, čaj, čokoláda, cappuccino zdarma. 
Nástupní místa: Vsetín – Nový Jičín -Frýdek Místek –Ostrava -Hranice n M. – Olomouc – Vyškov – Brno – Břeclav-Bratislava. Doprava do přístavu busem je na 
vyžádání a není v ceně plavby. Příplatek za dopravu 2.990,-Kč/osoba.Svozový transfer k busu za příplatek 890,-Kč: Praha- Hradec Králové- Pardubice- Litomyšl 
Den 2: Janov -Itálie   8.00-17.00 
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu v Janově. Následuje odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s delegátem a 
osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika chodech, která pro 
vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud zbude  ještě dosti síly, 
půjdeme se bavit s animátory 
Den 3:Plavba na moři 
Den 4: Malaga-Španělsko 12.00-18.00 
Pokud hodláte poznat krásy Španělska, Malaga je to pravé ořechové. Pohodová procházka kolem arény nebo výšlap na hrad s krásným výhledem na celý 
přístav rozhodně stojí za to. Nebo jen procházka v příbřežní kolonádě za vůně pomerančovníků. Tři opravdové pecky rozhodně stojí za zhlédnutí – Staré 
divadlo, nádherná katedrála a místo kde působil opravdu světoznámý malíř.  
Den 5: Casablanca - Maroco 09.00-23.00 
Kdo tu nebyl - neuvěří. Navštívíme třetí největší mešitu na světě po Mece a pro opravdové cestovatele návštěva místní Mediny ve vás zanechá 
neopakovatelný zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Návštěva místních trhů je samozřejmostí. Pro náročnější cestovatele doporučujeme fakultativní 
výlet plavební společnosti MSC Cruises do FÉS. 
Den 6: Plavba na moři 
Den 7: Lisabon-Portugalsko 08.00-16.00 
Lisabon je největším a hlavním městem Portugalska. Je považován za jedno z nejkrásnějších měst na světě. Lisabonje nejzápadnějším evropským hlavním 
městem. Město se rozkládá na sedmi pahorcích a na pravém břehu řeky Tejo. Přes řeku Tejo se klene most Vasco de Gama. Tento most je nejdelší v Evropě. 
Most je dlouhý 17,5 km. Město má mnohaletou historii. Území obývali Féničané, Řekové, Římané a Mauři. Vzhledem k možnostem návštěvy Lissabonu 
doporučujeme výlet MSC Cruises do Fatimy. Portugalská Fátima je pro většinu Čechů zcela neznámým místem, přesto je už přes devadesát let považována za 
nejvýznamnější katolické poutní místo na světě. Od doby, kdy se tady třem dětem zjevila Panna Marie, přicházejí do Fátimy ročně milióny lidí prosit na 
kolenou o zázrak.Věhlas do té doby nevýznamného portugalského městečka na samém kraji Evropy odstartoval teprve počátkem minulého století. V roce 
1917 se tady třem malým pasáčkům údajně zjevila Panna Marie. Do Fátimy se můžete vypravit fakultativním výletem s delegátem CK RIVIERA TOUR. Cena 5 
hodinového výletu 1390,-Kč.Delegát bude vaší pomocnou rukou na tomto výletu-ne průvodcem ani překladatelem! Výlet lze zakoupit jen při sepsání cestovní 
smlouvy, ne dodatečně. 
Den 8: Plavba na moři 
Den 9: Barcelona-Španělsko  12.00-19.00 
Od sochy Kryštofa Kolumba procházka turistickou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. Nádherná procházka 
na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při návštěvě tohoto krásného 
města(vhodný transfer MSC). 
Den 10 : Janov 08.00 
Ráno se vylodíme v přístavu a vyrazíme zpět do ČR. Během cesty z přístavu máte zdarma kávu, čaj, čokoládu, cappuccino a jednu teplou svačinku.  
Den 11: ČR 
Předpokládaný návrat v ranních hodinách       

Pořadatelem plavby je: MSC CROCIERE S.A.,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva,Switzerland                                                                                                                 YXEK                                                                                                                                                                            

 

45 Za duchovnem do Fátimy… 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  ORCHESTRA**** 
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Plavba s dopravou a delegátem  

JIŽNÍM KARIBIKEM DO PANAMY 
624   VÍDEŇ – MIAMI – JAMAJKA – KOLUMBIE – PANAMA – KOSTARIKA- MEXIKO 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo zájezdu:                          623 PANAMA 

Termín zájezdu:                9.11.-22.11.2015 
Počet nocí/dnů:                                    12/14 
Katalogová cena za plavbu:            57.990,- 

AKČNÍ CENA:44.990,-Kč 
Cena plavby za dítě do 18 let**:                
                                                    33.990,- 
Cena zájezdu obsahuje: 
* leteckou linkovou přepravu s přestupem 
*letištní taxy a palivové příplatky 
*transfery letiště – hotel - přístav 
* 2x ubytování v *** hotelu v Miami bez stravy 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC  
*ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*přístavní taxy, portýrské služby při nalodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer ,gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK,delegáta CK 
*animační a zábavné programy na lodi  
*divadla ,bazény ,vířivky,pool servis 
Cena zájezdu neobsahuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 12 USD/os/noc 
*cestovní a zdravotní pojištění (přípl. 2190,-Kč) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby 
za příplatek (sauny, masáže,4D kino….) 
 
 
Upozornění: Plavební společnost si vyhrazuje      
                       právo změny plavebního okruhu 

1. den – Odlet 9.11.2015 
Svoz transferem RIVIERA TOUR (za příplatek 990,-Kč) na trase Frýdek Místek-Ostrava-Olomouc-Vyškov-Brno  na letiště. Ráno na letišti sraz celé skupiny, odbavení a odlet do 
Miami s přestupem. V podvečer přílet do Miami, imigrační řízení a transfer do *** hotelu, nocleh. Delegát odlétá se skupinou z ČR. 
2.den-úterý 10.11.2015 Miami 
Volný program na Miami určený k relaxaci a poznávání. Nocleh.Bez stravy 
3. den – středa 11.11. 2015 Miami 09:00-19:00 
Snídaně, transfer do přístavu v Miami, nalodění a pozdní oběd. Prohlídka lodi s delegátem. U bytování a osobní volno. V podvečer bezpečnostní cvičení, slavnostní večeře a 
vyplutí z Miami. Návštěva večerních estrádních programů v divadle, volná zábava 
4. den– čtvrtek 12.11. 2015 Plavba na moři 
Po náročné cestě na tuto plavbu den relaxu, lenošení a popíjení koktejlů na lodi rozhodně přijde vhod. Odpoledne zábava s animátory nebo relax při čtení knížky a opalování. 
Večer opět návštěva divadla a kapitán lodi Vás pozve na cocktail párty.Těšte se! 
5. den – pátek 13.11. 2015Jamajca- Falmouth 09:00-18:00 
JAMAJKA-NO PROBLEM. Tak tento slogan znají asi všichni, kdo navštívili Jamajku. Krásný ostrov plný zeleně, neskutečně pohodoví Jamajčané a neuvěřitelně krásné Jamajčanky. 
To vše můžete zažít na Jamajce. Nový, od roku 2011 velmi dobře umístěný přístav mezi OchoRios a MontenegoBay v historicky největších koloniálních obchodních místech v 
Karibiku. Zažijete tu pravou Jamajku mezi prodejci prodávající suvenýry, pečivo, kokosové peněženky a všudy přítomné DRED-kulichy. Večer na diskotéce je Jamajčanem snad 
každý.  
6. den – sobota 14.11. 2015 Plavba na moři 
Uf jsme zmožení návštěvou Jamajky. Je třeba opět relaxovat. Že jsme v Karibiku, to už je poznat. Každý druhý na sobě žlutozelené tričko NO PROBLEM, sem tam dredy a kulich s 
nápisem JAMAIKA. A nějak jsme si rychle zvykli na to,že bílý rum tu najdete na každém kroku. Tak i na lodi během plavby na moři vychutnáváme mojito plnými doušky. Odpolední 
kuchařské předváděcí akce, večer návštěva divadla, kurzy latinskoamerických tanců s animátory. 
7. den – neděle 15.11.2014 – Kolubia-Cartagena 07:00-17:00 
Cartagena leží na severním pobřeží Kolumbie u Karibského moře. Žije zde přibližně milion obyvatel. Město bylo založeno v roce 1533 Pedro de Herediou a bylo pojmenováno 
podle přístavu Cartagena. Bylo původní hlavní sídlo osidlování Ameriky Španělskem. Dnes je ekonomicky vyspělé a je i turistickou destinací. Stojí zde hrad (CastleofSanFelipe). 
Kolem Starého města vede také mohutná zeď. Ve Starém městě se nachází Palác inkvizice, katedrála, Konvent svaté Kláry (nyní hotel) a Jezuitská kolej. Historické centrum města 
je od roku 1984 zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. Na jihu je Bahía de Cartagena (Cartageňský záliv). Zavítáme proto na poznání toho zajímavého místa nebo si 
vybereme z nespočetného množství fakultativních výletů MSC Cruises. Večer po návratu na loď opět návštěvy divadel, diskoték, tanečních kurzů či kasína. 
8. den – pondělí 16.11.2014 – Panama-Cristobal 09:00-18:00 
Panama je malý stát na pomezí Jižní a Střední Ameriky kontrolující strategický průplav. Kolumbus se objevil u jejích břehů již roku 1502, což byl začátek jejího začlenění do 
španělských kolonií, kde setrvala přes 300 let. Jako strategické nejužší místo v Americe mezi Pacifikem a Atlantikem se stala Panama rychle  místem čilého obchodního a 
tranzitního ruchu. Panamský průplav (španělsky CanaldelPanamá, anglicky Panam a Canal) je námořní průplav ve Střední Americe. Vede skrz Panamskou šíji a spojuje Atlantský 
oceán a Tichý oceán (konkrétněji Karibské moře a Záliv Panama). V této destinaci se delegát účastní fakultativního výletu MSC CRUISES. Delegát je při výletu pomocníkem - ne 
průvodcem nebo překladatelem. Výlet v Angličtině. CRI03 – Plavba Panamským průplavem (6 hodin). Naše cesta začíná jízdou autobusem na molo Dredging Division nebo 
Curaracha, kde se nalodíme na člun. Pojedeme přes GaylardCut, což je nejzajímavější a nejdůležitější část Panamského kanálu, tady se rozděluje země. Pak budeme vstupovat do 
Pedro Miguel Locks a pojdeme do MirafloresLake. Konečně pak přijedeme do přístavu v Pacifiku. Odtud pak pojedeme autobusem zpět na loď. Každý účastník obdrží certifikát o 
překonání Panamského průplavu.  Časy převozů jsou dle rozpisu dne. Exkurze zahrnuje transfer autobusem cca 1,5 hodiny každou cestu. Cena: 3700,-Kč dospělá osoba, 3300,-Kč 
dítě do 12 let. Výlet je možno objednat jen při sepsání smlouvy, později bez garance na výlet s delegátem. 
9. den – úterý 17.11.2014 – CostaRica - PuertoLimon 08:00-18:00 
PuertoLimón, obyčejně známý jako Limón je hlavním městem a hlavním centrem provincie Limón, hrabství z Limón v Kostarice. Město bylo oficiálně založeno v roce 1854 
Philippem Valentini pod vládním dohledem. Přístav Limon byl v roce 1991 zasažen velkým zemětřesením, což ovlivnilo krajinu města a pobřeží.Z historického hlediska nás 
rozhodně zaujmou legendy o pirátech zejména z období roku 1866.A pochopitelně nesmíme zapomenout na Kryštofa Kolumba, poprvé zakotvil v Kostarice v roce 1502 na Isla 
Uvita, jen kousek od pobřeží Limón. Jinak nacházíme se na ostrově, který je významným dodavatelem kávy do celého světa. Opět důvod toto místo navštívit.  
10. den – středa 18.11.2014 -Plavba na moři 
Dva náročné dny za námi si zaslouží odpočinek. Ale pozor! Odpoledne nás čeká pirátská párty a na palubě lodi spousta drinků a míchaných koktejlů, relax a pohoda. Večer opět 
oblíbené aktivity plné zábavy na lodi MSC DIVINA***** 
11. den – čtvrtek 19.11.2014 – Mexico - Cozumel 10:00-19:00 
Tak zde bude těžké rozhodování. Kdo má rád historii, vyrazí na fakultativní výlet MSC Cruises na krásné ruiny mayské pevnosti a přístavu v jednom s krásnými plážemi okolo. 
Obrovský kus historie, ale i zajímavostí, nejen mayské kultury. Pokud vás historie neláká, můžete vyrazit na šnorchlování, plavání s delfíny anebo se potápět s karetami 
obrovskými-neskutečný zážitek na celý život. Pro náročné a odolné cestovatele doporučujeme v přístavu tzv. TEQUILA TOUR. Tak uvidíme, kolik těchto lahodných a zrádných 
nápojů zvládnete. Jen nezapomínejte-loď na Vás nikdy nepočká. 
12. den – pátek 20.11.2014 -Plavba na moři 
Ještě ráno Vás malinko možná pobolívá hlava. Tequila je tequila. Takže dopoledne vyrelaxovat, odpoledne nabrat síly, protože večer nás čeká další galavečer, tentokráte již 
rozlučkový. Rozloučíme se s lodí, kapitánem a večer balíme svá zavazadla. 
13. den – sobota 21.11.2014 Sobota-Miami 6:00-16:00 
Ráno připlujeme do Miami. Po snídani následuje vylodění, imigrační kontrola a transfer na letiště. Odpoledne odlet do ČR 
14. den – neděle 22.11.2014 Neděle-Praha 

Po obědě přílet do Prahy a návrat do svých domovů.       Pořadatelem plavby je: MSC CROCIERE S.A.,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva,Switzerland                              YYO3 
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Program zájezdu na luxusní lodi MSC  DIVINA***** 
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Plavba s dopravou a delegátem  

LODNÍ FLOTILA MSC CRUISES –Fantasia class ***** 
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Nechte se doslova rozmazlovat pohostinností a luxusem lodí lodní společnosti MSC CRUISES. Z nabídky 12 lodí si vybere opravdu každý. MSC 

CRUISES je světový lídr, jedna z předních plavebních výletních společností ve Středomoří, Jižní Africe, Brazílii a v neposlední řadě rozvíjí své plavby 

v Severním moři a Spojených arabských emirátech. Lodě jsou opravdu vybaveny vkusným interiérem italského stylu. Velkou událostí loňského roku 

byl i křest nové lodi MSC PREZIOSA, který proběhl v Janově. MSC CRUISES je jedinou společností na světě oceněnou „6 ZLATÝMI PERLAMI“. Toto 

ocenění uděluje Bureau Veritas za vysokou úroveň kvality řízení a odpovědnosti vůči životnímu prostředí. Plavební společnost taktéž dosáhla ISO 

9001 A ISO 22000 pro certifikaci jakosti a bezpečnosti potravin ve všech aspektech stravování a to jak na pevnině, tak i na moři.   

 

 

 

 

 
 
 
Nová opravdu luxusní loď, která 
Vás překvapí nejen svou velikostí, 
ale i dokonalým interiérem a 
vybavením lodi. 
 
Kajut:                                            1637 
Klientů na palubě:                     3959 
Počet palub:          18/13 pro klienty 
Výtlak:                                    137936t 
Délka/šířka/výška 333m/38m/67m 
Rychlost:                                  23 uzlů 
Posádka:                                    1332 
Specialita: 
Horní paluba lodi je v přídi 
opatřena 
zasunovací střechou, která se za 
nepříznivého počasí zasouvá a 
zpříjemní klientům koupání 
v bazénech. 
Vybavení lodi: 
Squash, běžecká dráha, gymnastika, 
aerobic, 
vnitřní a venkovní prostory pro děti, 
disko, 
karaoke, solárium, turecké lázně, 
SPA centrum, 
masáže, sauna, turecké lázně, 
aromaterapie, relaxační místnost, 
jóga, tematické bary a restaurace, 
mexická restaurace, středomořská 
restaurace, pizzerie, piano bar, 
kavárna, divadlo, 4d kino, kasino, 
simulátor F1, karetní místnost, 
knihovna, galerie, duty free, lékař, 
nákupní zóna, bazény, vířivky, 
sluneční paluba, recepce, business 
centrum. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Nová opravdu luxusní loď, která Vás 
překvapí nejen svou velikostí, ale i 
dokonalým interiérem a vybavením 
lodi. Sesterská loď s MSC 
SPLENDIDA. 
 
Kajut:                                            1637 
Klientů na palubě:                      3959 
Počet palub:           18/13 pro klienty 
Výtlak:                                     137936t 
Délka/šířka/výška  333m/38m/67m 
Rychlost:                                   23 uzlů 
Posádka:                                       1332 
Specialita: 
Horní paluba lodi je v přídi opatřena 
zasunovací střechou, která se za 
nepříznivého počasí zasouvá a 
zpříjemní klientům koupání 
v bazénech. 
Vybavení lodi: 
Squash, běžecká dráha, gymnastika, 
aerobic, 
vnitřní a venkovní prostory pro děti, 
disko, 
karaoke, solárium, turecké lázně, SPA 
centrum, 
masáže, sauna, turecké lázně, 
aromaterapie, relaxační místnost, 
jóga, tematické bary a restaurace, 
mexická restaurace, středomořská 
restaurace, pizzerie, piano bar, 
kavárna, divadlo, 4d kino, kasino, 
simulátor F1, karetní místnost, 
knihovna, galerie, duty free, lékař, 
nákupní zóna, bazény, vířivky, 
sluneční paluba, recepce, business 
centrum. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Nejnovější loď pokřtěna 2013 
v Janově. Totožná s MSC DIVINA, 
rozdílný interiér lodi,který 
zaujme.   
Kajut:                                         1737 
Klientů na palubě:                  4369 
Počet palub:       18/13 pro klienty 
Výtlak:                                 137936t 
Délka/šířka/výška33m/38m/67m 
Rychlost:                               23 uzlů 
Posádka:                                  1332 
Specialita: 
Horní paluba lodi je v přídi 
opatřena 
zasunovací střechou, která se za 
nepříznivého počasí zasouvá a 
zpříjemní klientům koupání 
v bazénech. 
Vybavení lodi: 
Squash, běžecká dráha, 
gymnastika, aerobic, 
vnitřní a venkovní prostory pro 
děti, disko, 
karaoke, solárium, turecké lázně, 
SPA centrum, masáže, sauna, 
aroma terapie, relaxační místnost, 
jóga, tematické bary a restaurace, 
mexická restaurace, středomořská 
restaurace, pizzerie, piano bar, 
kavárna, divadlo, 4dkino, kasino, 
simulátor F1, karetní místnost, 
knihovna, 
galerie, duty free, lékař, nákupní 
zóna, 
bazény, vířivky, sluneční paluba, 
recepce, business centrum. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Loď pokřtěna v květnu 2012 
 v Marseille,zajímavé interiéry 
světlých barev 
 
Kajut:                                      1771 
Klientů na palubě:                4363 
Počet palub:                         18/13 
Výtlak:                              139936t 
Délka/šířka/výš.      33/38/67m 
Rychlost:                            23 uzlů 
Posádka:                                1332 
Specialita: 
Horní paluba lodi je v přídi 
opatřena zasunovací střechou, 
která se za nepříznivého počasí 
zasouvá a zpříjemní klientům 
koupání v bazénech. 
Vybavení lodi: 
Squash, běžecká dráha, 
gymnastika, aerobic, vnitřní a 
venkovní prostory pro děti, disko, 
karaoke, solárium, 
turecké lázně, SPA centrum, 
masáže, 
sauna, aromaterapie, relaxační 
místnost, jóga, tematické bary a 
restaurace, pizzerie, piano bar, 
kavárna, divadlo, kasino, karetní 
místnost, knihovna, galerie, duty 
free, lékař, nákupní zóna, bazény, 
vířivky, sluneční paluba, recepce. 
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       www.-plavba-msc-preziosa.cz         www.-plavba-msc-divina.cz       www.-plavba-msc-splendida.cz         www.-plavba-msc-fantasia.cz 

http://www.-plavba-msc-preziosa.cz/
http://www.-plavba-msc-divina.cz/
http://www.-plavba-msc-splendida.cz/
http://www.-plavba-msc-fantasia.cz/
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Plavba s dopravou a delegátem  

LODNÍ FLOTILA MSC CRUISES – Musica class **** 

 

 

 

 

            MSC POESIA ****                                   MSC MUSICA****                              MSC ORCHESTRA****                          MSC MAGNIFICA****+ 
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Lodě vyšší střední třídy uvedené na této stránce uspokojí i náročné cestovatele. Vybavení interiéru je na velmi vysoké úrovni, lodě jsou velmi dobře 
udržované, prostorné a příjemné. Každá loď má několik restaurací, barů, kavárny, kasina, divadlo v přídi lodi, které má každý večer připraven 
zábavný program. Využít můžete i spoustu sportovních aktivit, thajské masáže, sauny, fit centra, kosmetický a kadeřnický salón, dětský klub, junior 
klub, bufetové restaurace, pizzerii apod. 

 

 

 

 
 
 

    Kajut:                                           1275 
    Klientů na palubě:                     3013 
    Počet palub:         16/13 pro klienty 
    Výtlak:                                      92409t 
    Délka/šířka/výš.              293/32/60 
    Rychlost:                                 23 uzlů 
    Posádka:                                     1027 

Vybavení lodi: 
Minigolf,tenis,jogging,jóga, 
gymnastika,aerobic,vnitřní a vnější 
sektor pro děti, videohry, jóga, 
kosmetický salón,kadeřnictví, 
sauny, lázně turecké,aromaterapie, 
relax centrum, fitcentrum, bary, 
bazény, vířivky 
restaurace, internet café, 
kavárny,karaoke,galerie,divadlo,kas
ino,nákupní zóna, 
kino,diskotéka,piano bar. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Kajut:                                           1259 
Klientů na palubě:                    3223 
Počet palub:         18/13 pro klienty 
Výtlak:                                  695128t 
Délka/šířka/výš.      293/32m/60m 
Rychlost:                                 23 uzlů 
Posádka:                                     1038 
Specialita: 
Horní paluba lodi je v přídi 
opatřena zasunovací střechou, 
která se za nepříznivého počasí 
zasouvá a zpříjemní klientům 
koupání v bazénech. 
Vybavení lodi: 
Squash, běžecká dráha, gymnastika, 
aerobic, vnitřní a venkovní prostory 
pro děti, disko, karaoke, solárium, 
turecké lázně, SPA centrum, 
masáže, 
sauna, aromaterapie, relaxační 
místnost, jóga, tematické bary a 
restaurace, pizzerie, piano bar, 
kavárna, divadlo, kasino, karetní 
místnost, knihovna, galerie, duty 
free, lékař, nákupní zóna, bazény, 
vířivky, sluneční paluba, recepce, 
business centrum. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Kajut:                                         1275 
Klientů na palubě:                  3013 
Počet palub:       16/13 pro klienty 
Výtlak:                                   92627t 
Délka/šířka/výška        293/33/60 
Rychlost:                              23 uzlů 
Posádka:                                  1027 
Vybavení lodi: 
Minigolf, tenis, jogging, aerobik, 
gymnastika, solárium, vnitřní a 
vnější sektor pro děti, videohry, 
kosmetický salón, kadeřnictví, 
sauny, turecké lázně, fit centrum, 
aromaterapie, relax centrum, 
jóga, bazény, vířivky, restaurace, 
internet café, kavárny, knihovna, 
karaoke, galerie, divadlo, kasino, 
nákupní zóna, kino, diskotéka, 
piano bar, vinný bar, duty free, 
recepce, lékař. 

 

 

 

 

 

 
 

Kajut:                                     1275 
Klientů na palubě:              3013 
Počet palub:   16/13 pro klienty 
Výtlak:                               92409t 
Délka/šířka/výška    293/32/60 
Rychlost:                           22 uzlů 
Posádka:                              1027 
Vybavení lodi: 
Minigolf, tenis, jogging, sauny, 
aerobik, gymnastika, solárium, 
vnitřní a vnější sektor pro děti, 
videohry, kosmetický salón, 
kadeřnictví, jóga, fit centrum, 
aromaterapie, lázně turecké, 
relax centrum, bary, bazény, 
vířivky, restaurace, internet 
café, kavárny, karaoke, galerie, 
divadlo, kasino, nákupní zóna, 
kino, diskotéka,piano bar,vinný 
bar, duty free,recepce,lékař. 
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http://www.-plavba-msc-poesia.cz/
http://www.-plavba-msc-musica.cz/
http://www.-plavba-msc-orchestra.cz/
http://www.-plavba-msc-magnifica.cz/
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LODNÍ FLOTILA MSC CRUISES –Lirica class ***+ 

 

 

 

 

           MSC LIRICA ***+                                       MSC SINFONIA ***                                   MSC ARMONIA ***+                                MSC OPERA***+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LODNÍ FLOTILA MSC CRUISES  -   
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   Kajut:                           777 
   Klientů na palubě:       2087 
   Počet palub: 13/09 pro klienty 
   Výtlak:                   58625t 
   Délka/šířka/výš.    251/29/54 
   Rychlost:                    22 uzlů 
   Posádka:                    777 
 

Vybavení lodi: 
Minigolf,tenis,jogging,jóga, 
gymnastika,aerobic,solárium 
vnitřní a vnější sektor pro děti, 
videohry, kosmetický salón, 
kadeřnictví, sauny, 
lázně turecké, aromaterapie, 
relax centrum, fit centrum, bary, 
bazény, vířivky, restaurace,  
internet café, kavárny, karaoke, 
galerie, divadlo,kasino, nákupní 
zóna, kino, diskotéka,piano bar, 
 
 
 
 
 
V roce 2014 projde MSC ARMONIA 
kompletní přestavbou,jejímž 
výsledkem bude****,na které 
přibude téměř 200 balkonových 
kajut a nové vybavení lodi. 
 
 

 

 

 

 

 

 
Kajut:                          856 
Klientů na palubě:      2055 
Počet palub:   13/9 pro klienty 
Výtlak:                       59058t 
Délka/šířka/výš.   251/28/54 
Rychlost:              22 uzlů 
Posádka:                   856 
 

Vybavení lodi: 
Minigolf,tenis,jogging, 
gymnastika,aerobic,vnitřní a vnější 
sektor pro děti, videohry, solárium, 
jóga, kosmetický salón, lázně, 
kadeřnictví,sauny,relax 
centrum,fitcentrum, 
bary,bazény,vířivky, 
restaurace,internet 
café,kavárny,karaoke, 
divadlo, lékař, recepce 
diskotéka. 

 

 

 

 

 

 

 
Kajut:                                           780 
Klientů na palubě:                  2087 
Počet palub:       13/09 pro klienty 
Výtlak:                                   59058t 
Délka/šířka/výška       251/29/54 
Rychlost:                              22 uzlů 
Posádka:                                    700 
 
Vybavení lodi: 
Minigolf,tenis,jogging,gymnastika 
aerobic, solárium, vnitřní a vnější 
sektor pro děti, videohry, 
kosmetický salón, kadeřnictví, 
sauny, lázně 
turecké, aromaterapie,jóga,relax 
centrum,fit centrum,bary, 
bazény, vířivky, restaurace, 
internet café, 
kavárny,knihovna,karaoke,galerie 
divadlo,kasino,nákupní zóna, 
kino, diskotéka, piano bar, vinný 
bar, duty free, recepce, lékař. 
 
V roce 2015 projde MSC LIRICA 
kompletní přestavbou,jejímž 
výsledkem bude****,na které 
přibude téměř 200 balkonových 
kajut a nové vybavení lodi. 

 
 
 

 

 

 

 

Kajut:777 
Klientů na palubě: 2087 
Počet palub:13/09 pro klienty 
Výtlak:          58625t 
Délka/šířka/výška251/29/54 
Rychlost:                 22 uzlů 
Posádka:                 700 
 
Vybavení lodi: 
Minigolf,tenis,jogging,gymnas
tika, aerobic,solárium,vnitřní a 
vnější sektor pro 
děti,videohry, kosmetický 
salón, kadeřnictví, sauny, 
lázně 
turecké,aromaterapie,joga, 
relax centrum, fit 
centrum,bary,bazény,vířivky, 
restaurace,internet café, 
kavárny,karaoke,galerie, 
divadlo, kasino, nákupní zóna, 
kino, diskotéka,piano bar, 
vinný bar, duty 
free,recepce,lékař. 
 

 
V roce 2014 projde MSC 
SINFONIA kompletní 
přestavbou,jejímž výsledkem 
bude****,na které přibude 
téměř 200 balkonových kajut 
a nové vybavení lodi. 

 
 
 

 

 
 
Možná na první pohled uvážíte, že lodě střední třídy nejsou to pravé - ořechové. Naše zkušenosti však jsou úplně jiné. Právě tyto lodě vybíráme 
pro naše plavby s dopravou a delegátem. Jsou menší a interiérové vybavení není zdaleka tak luxusní jako u předchozích lodí, nic méně jsou velmi 
příjemné, velmi osobité a doslova vám přirostou k srdci. Doporučujeme zejména pro začínající mořeplavce, pro rodiny s dětmi apod.  
V roce 2014 započne velká obnova vozového parku lodí MSC Cruises nižších tříd. Lodě MSC ARMONIA, LIRICA, SINFONIA A OPERA postupně 
během roku 2014 a 2015 poputují do doku, kde proběhne jejich kompletní repas. Budou vloženy nové segmenty, které zvýší kapacitu lodí a 
především jejich standart na lodě**** kvality. Proto je v tomto katalogu již uvádíme jako****. Během sezony však můžete být ubytování ve 
standartu***. 

   www.-plavba-msc-lirica.cz           www.-plavba-msc-sinfonia.cz       www.-plavba-msc-armonia.cz            www.-plavba-msc-opera.cz 

http://www.-plavba-msc-lirica.cz/
http://www.-plavba-msc-sinfonia.cz/
http://www.-plavba-msc-armonia.cz/
http://www.-plavba-msc-opera.cz/
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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 
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9. Reklamace, odpovědnost za škody 
9.1.V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší než bylo předem potvrzeno v cestovní smlouvě, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Své nároky z reklamace musí 
zákazník uplatnit u cestovní kanceláře RIVIERA TOUR   písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 měsíců od skončení zájezdu. Po uplynutí této lhůty může zákazník uplatňovat 
nároky jen tehdy, jestliže k nedodržení této lhůty došlo bez jeho zavinění, avšak nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy měl být  zájezd ukončen, jinak právo na reklamaci zaniká. Při 
výskytu závad v plnění je zákazník povinen společně působit v tom směru, aby se event. škodám zabránilo nebo aby byly co nejmenší. Zákazník je zejména povinen veškeré svoje 
výhrady sdělit ihned na kontaktní telefonní linko +42 0 603 225 383 nebo delegátovi cestovní  kanceláře RIVIERA TOUR ,pokud je přítomen, případně vedoucímu provozovny 
poskytující své služby nebo jinému odpovědnému pracovníkovi tak, aby mohla být uskutečněna náprava na místě. V případě plaveb  je nutno tyto stížnosti řešit ihned na recepci 
příslušné lodi nebo na odbavovacích přepážkách plavební společnosti. Opomene-li zákazník z vlastní viny na nedostatek poukázat, nemá nárok na slevu. Pokud se nedostatek 
nepodaří odstranit, sepíše průvodce – delegát cestovní kanceláře RIVIERA TOUR, případně jiný odpovědný pracovník se zákazníkem reklamační protokol. V případě, že není nutno 
reklamaci vyřešit na místě, podepíše delegát/průvodce zákazníkovi převzetí reklamačního protokolu. Tento potvrzený reklamační  protokol je zákazník povinen předložit při reklamaci. 
Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace. Na opožděné a nedoložené reklamace nebude brán zřet el. Cestovní kancelář neručí za úroveň cizích 
služeb u akcí, které si zákazník objedná na místě u průvodce, hotelu či jiné organizace. Za předmět reklamace se nepovažují škody a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které jsou 
předmětem smluvní úpravy pojistného krytí pojišťovny na základě pojistné smlouvy o cestovním pojištění pro cesty a pobyt, ani  takové škody a majetkové újmy, které jsou z rozsahu 
pojistného krytí výslovně vyňaty. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu cestovní kanceláře RIVIERA TOUR (vis major) nebo k 
okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a cestovní kanceláří zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na 
úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb.Výše náhrady škody za závazky z cestovní smlouvy, týkající se letecké dopravy, se řídí  ustanoveními mezinárodních dohod uzavřených ve 
Varšavě, Haagu a Guadalajaře a v případě letů do USA a Kanady Montrealskou dohodou.Cestovní kancelář neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, 
která není spojena s poskytováním zájezdu nebo neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.Pokud dle výše 
uvedeného došlo k odpovědnosti cestovní kanceláře,je odpovědnost za škody omezena v maximální výši na 720 eur na jednu cestovní smlouvu včetně materiálních a duševních škod.   
10.Zavazadla 
10.1.Cestující může mít při přepravě na zájezd jedno hlavní zavazadlo v  maximální hmotnosti 23 kg.Zavazadlo v době přepravy musí být označeno štítkem uvnitř zavazadla a i z 
venkovní strany zavazadla,kde jsou uvedeny základní identifikační údaje o zákazníkovi včetně adresy a telefonního čísla.Každé zavazadlo musí být uzamčeno zá mkem.V zavazadlech je 
výslovně zakázáno přepravovat cenné předměty,šperky,počítače,fotoaparáty,skleněnélahve,zbraně,nože.  
10.2.Cestující může mít při přepravě na zájezd 1 příruční zavazadlo a notebook o celkové hmotnosti max 12 kg.V příručním zavazadle se nesmí přepravovat zbraně a nože,nůžky. 
10.3.Cestující je povinen řádně a s veškerou péčí se o svěřená zavazadla starat a pečovat o ně,abynedošlo,k jejich ztrátě,záměně nebo zcizení  
10.4.V případě poškození zavazadla (poškození rukojeti,kolečka,ucha,protržení) je stanoveno paušální odškodnění ve výši 800 Kč za plátěné zavazadla a 1100 kč za kožená či plastová 
zavazadla.Při poškození zavazadel musí být vždy sepsán zápis při vylodění v přístavu.Bez tohoto zápisu nárok na odškodnění poškozeného zavazadla zaniká. 
10.5. V případě ztráty zavazadla je stanoveno paušální odškodnění v maximální výši 7900,-Kč za jedno zavazadlo. Při ztrátě zavazadla musí být vždy sepsán zápis při vylodění v přístavu 
nebo od místní policie.Bez tohoto zápisu nárok na odškodnění poškozeného zavazadla zaniká.  
11.Povinné pojištění cestovní kanceláře proti úpadku  
11.1.Cestovní kancelář RIVIERA TOUR   je povinna po celou dobu své účinnosti mít ve smyslu příslušných ustanovení zákona č 159/99 Sb. uzavřenu pojistnou smlouvu (tato smlouva je 
uzavřena u UNION POJIŠTOVNY a.s.Bajkalská 26/a,Bratislava 813 60) na jejímž základě vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodů svého úpadku:a) neposkytne 
zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky pokud je tato doprava součástí zájezdu) nevrátí zákazníkovi  zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se 
zájezd neuskutečnilo) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti.  Cestovní 
kancelář RIVIERA TOUR je povinna předat zákazníkovi současně s cestovní smlouvou doklad pojišťovny, obsahující název pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné 
události. Tento doklad je platný pouze ve spojení s potvrzením o úhradě ceny zájezdu/zálohy.V případě, že zákazníkovi nebude poskytnuta doprava z místa pobytu v zahraničí zpět do 
České republiky pokud je tato doprava součástí zájezdu, poskytne pojišťovna plnění zabezpečením dopravy z místa pobytu do ČR vč. nezbytného ubyt ování a stravování do doby 
odjezdu: Zajistí-li zákazník dopravu vč. nezbytného ubytování a stravování na vlastní náklady, poskytne mu pojišťovna peněžní plnění pouze do výše, jakou by musela vynaložit, pokud 
by dopravu, ubytování a stravování zajišťovala sama. Nároky zákazníka, které mu vznikly proti cestovní kanceláři v důsledku neplnění cestovní smlouvy, přecházejí na pojišťovnu, a to 
až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla.  
 12. Cestovní pojištění zákazníka 
12.1. V ceně katalogových zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění, jako např. pojištění léčebných výloh v zahraničí. Pojištění je pouze u leteckého dopravce. Za poškození nebo ztrátu 
zavazadla při letecké přepravě přebírá veškerou odpovědnost letecká společnost. Tato zodpovědnost je omezena dle  článku 10.5. RIVIERA TOUR neručí za škody způsobené při 
dopravě v zahraničí a na palubách lodi,při nalodění a vylodění. Důrazně upozorňujeme na nutnost uzavřít minimálně pojištění léčebných výloh v zahraničí u některé ze známých, 
cestovních pojišťoven. Toto pojištění si můžete prostřednictvím pojišťovny UNION POJIŠTOVANA sjednat přímo v CK RIVIERA TOUR.  U plaveb na moři důrazně  doporučujeme uzavřít 
fakultativní pojištění u pojišťovny, které zahrnuje zrušení cesty - storno, úmrtí, trvalou invaliditu, odpovědnost za škody na zdraví a majetku, zavazadla, přerušení cesty. Cestovní 
kancelář RIVIERA TOUR   je pouze prostředníkem. V případě plnění se obrací klient přímo na pojišťovnu. 
12.2.Cestovní kancelář důrazně doporučuje zákazníkům sjednat zdravotní pojištění s  minimálním limitem pojištění ve výši 100.000,-EUR.Upozorňujeme,že v případě záchranných 
prací a případného transferu z lodi do lékařského zařízení na pevnině je výše limitu pojistného krytí směrodatná.Vpřípadě,že zákazník nemá uzavřeno pojištění prostřednictvím 
cestovní kanceláře a nebo zákazník cestovní kanceláři nesdělil název pojišťovny a číslo uzavřené pojistky,nemůže cestovní kancelář za něho jednat.  
12.3.Podpisem smlouvy, jejímž předmětem je i pojištění zákazníka pro cesty a pobyt, vyslovuje zákazník souhlas s přechodem svých práv (postoupením pohledávky) na pojistné plnění 
vůči pojišťovně na cestovní kancelář RIVIERA TOUR v případě, že cestovní kancelář na základě požadavku zákazníka nebo dalších osob oprávněných z pojistné smlouvy poskytne za  
zákazníka úhradu léčebných nákladů, popř. uhradí jiné náklady za zákazníka postiženého pojistnou událostí.  
12.4.V jednání o odškodnění pojistné události je pojišťovna v přímém vztahu k zákazníkovi a cestovní kanceláři nepřísluší posuzovat existenci, případně výši uplatňovaných nároků z 
tohoto vztahu.  
4. Zákazník má možnost uzavřít individuální pojištění pro cesty a pobyt včetně pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy v případě, 
kdy součástí zakoupeného zájezdu či služeb cestovního ruchu toto pojištění není.  
13.Servis a služby 
13.1.Úroveň a rychlost služby poskytovaných personálem hotelů/lodí a ostatních ubytovacích zařízení odpovídá místním zvyklostem a mentalitě obyvatelstva. Proto je nutné počítat 
mnohdy s menší zkušeností a určitou ležérností, ale na druhou stranu často s velmi přátelským a milým přístupem.Pokud je součástí hotelového zařízení/lodi i vyhřívaný bazén, je 
třeba vzít v úvahu, že ne vždy je bazén skutečně vyhříván, a tato skutečnost závisí především na rozhodnutí vedení hotelu. Ne  všechny hotely/lodě mají bazén s čistícím/filtračním 
zařízením, a proto musí být při vyšších teplotách bazén vypuštěn a vyčištěn. Je tedy nutné počítat s tím, že může být bazén po určitou dobu mimo provoz. Počet lehátek a slunečníků 
neodpovídá vždy kapacitě hotelu/lodi. 
13.2.Plavby na moři se řídí v návaznosti na všeobecné podmínky plavební společnosti,která jednotlivé plavby provozuje.Vdané případě je nutno případné reklamace řešit přímo s 
plavební společností provozující plavbu 
13.3. Rezervace míst v autobusu je možná na vyžádání. Cestovní kancelář touto rezervací není nijak vázána a místa v autobuse nebo letadle jsou přidělena dle aktuálně možných 
kapacit. Vždy jsou upřednostňovány rodiny s dětmi a osoby se zdravotním omezením.V případě dopravy do přístavu autobusovou dopravou cestovní kanceláře je plánovaná časová 
rezerva 7 hodin pro případ nečekaných události.V případě nečekaných událostí jako jsou stávka,dopravnísituace,počasí,porucha  či dojde -li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a 
následek není závislý na činnosti a postupu cestovní kanceláře RIVIERA TOUR (vis major) nebo k okolnostem  na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti 
nevyužije objednané, zaplacené a cestovní kanceláří zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny  a případné odškodnění. Pokud dle článku 13.3. 
došlo k odpovědnosti cestovní kanceláře,je odpovědnost za škody omezena v maximální výši na 720 eur na jednu cestovní smlouvu včetně materiálních a duševních škod  
13.4.Kajuty na lodi jsou přidělovány plavební společností a cestovní kancelář nemá možnost tuto situaci ovlivnit.Vpřípadě,že máte zájem o rezervaci pevné (garantované) kajuty,je 
toto možné pouze při podpisu smlouvy za příplatek dle aktuálního sazebníku.Zejména na lodích je nutno počítat se skutečností,že se jedná o plavbu na moři a samotná loď je 
stroj.Není proto možno reklamovat či vyžadovat změnu kajut v případě houpání lodi,různých vibrací či rušivých elementů.Takovézměny ,stížnosti či reklamace jsou vyloučeny.  
13.5. Na lodích občas dochází k situacím, že některé z restaurací bývají v určitou dobu přeplněny. Doporučujeme Vám sledovat denní program a vyhnout se tak těmto nepříjemným 
situacím,které nemá možnost plavební společnost ani cestovní kancelář ovlivnit.Takové stížnosti nebo reklamace jsou vyloučeny .  
13.6. Na lodích se lze domluvit světovými jazyky. Českým jazykem se na lodi nedomluvíte.Taktéž denní programy nejsou v  českém jazyce.U plaveb s dopravou a delegátem Vám bude 
o dění na lodi,aktivitách na lodi a v destinacích informovat delegát ústně nebo na informační tabuli. 
13.7. Plavební společnost má právo změny a někdy ještě ve večerních hodinách není přesně stanoveno,na kterém místě přesně zakotví lod následující den.V případ ě změny není 
cestovní kancelář schopna tuto situaci ovlivnit.Reklamace,stížnosti v  tomto případě zanikají a není nárok na odškodnění z pozice těchto změn. 
 14.Služby technického delegáta  
14.1.Pokud služby  dle specifikací v cestovní smlouvě poskytují technického delegáta cestovní kanceláře, případně program během zájezdu,u skupinových zájezdů s delegátem 
technického delegáta,není-li v popisu zájezdu uvedeno jinak, nebo i další služby uvedené v cestovní smlouvě,pokud není ve smlouvě nebo katalogu uvedeno ji nak,službou 
technického delegáta se rozumí asistence delegáta při nalodění a vylodění,dále informační schůzky na lodi ohledně programů,programových aktivit na lodi a pomoc delegáta při 
jednáních s plavební společnosti. 
14.2.Technický delegát v žádném není průvodcem v destinacích.Technický delegát není oprávněn překládat výklady průvodců během případných výletů.  
15. Cestovní víza a dokumenty 
15.1.Cestující musejí mít cestovní pasy, které jsou platné po dobu plavby a 6 měsíců po datu jejího ukončení. Některé země, konkrétně Rusko a USA, vyžadují strojově čitelné cestovní 
pasy opatřené digitální fotografií. Cestující je povinen informovat se o pasové a vízové povinnosti v jednotlivých navštívených zemích.CK nenese odpovědnost za neúplné nebo 
chybné cestovní dokumenty. Žádný jiný cestovní doklad než pas není přípustný  
15.2.Společnost žádnému cestujícímu nezaručuje získání víz; za získání víz odpovídá každý jednotlivý cestující 
15.3.Pasy musí mít každý cestující i děti.děti nesmí být zaspsány v cestovním pase rodičů,musí mít svůj vlastní pas. 
15.4.Cestijící musí při uzavření cestovní smlouvy doložit cestovní kanceláři správné údaje o cestovním pase.Vpřípadě,že není možno pasové údaje doručit při podpisu smlouvy,je 
cestující povinen pasová data doručit cestovní kanceláři nejpozději do 50 dnů před naloděním.Po této době je zaslání opožděných dat z cestovního pasu zpoplatněno : 49-40 dnů před 
odjezdem poplatkem  1800,-Kč/osoba, 39-20 dnů před odjezdem poplatkem  2200,-Kč/osoba,19-7 dnů před odjezdem poplatkem  2600,-Kč/osoba 
15.5.V případě nedodání pasových dat nejpozději do 7 dnů před naloděním nebude vydán palubní lístek a nebude umožněno plavb u/zájezd uskutečnit.V takovém případě je cestující 
povinen uhradit celou smluvní cenu bez jaké-koli nároku na odškodnění. 
 16.Zdravotní stav 
16.1.Cestující se zaručuje, že je schopen/schopna plavby po moři a cestovat letadlem a že jeho/její chování ani stav nenaruší bezpečnost či komfort lodi, letadla či ostatních 
cestujících.Každý cestující, jehož zdravotní stav by mohl negativně ovlivnit jeho způsobilost k cestování, musí před provedením rezervace předložit lékařské potvrzení.Těhotným 
ženám doporučujeme, aby se v jakémkoliv stádiu těhotenství před zahájením cesty poradily s lékařem.  
16.2.Dopravce nemá na palubě lodi vhodné vybavení pro porod. společnost neakceptuje rezervaci žádné cestující, která by během  plavby dosáhla 28. či vyššího týdne 
těhotenství.Těhotné cestující, které nedosáhly 28. týdne těhotenství, si musejí před naloděním opatřit lékařské potvrzení osvědčující jejich způsobilost k cestování.Společnost a 
dopravce si výslovně vyhrazují právo odmítnout nalodění nebo vstup na palubu letadla kterékoliv cestující ve vysokém stupni těhotenství, aniž by z tohoto odmítnutí pro ně vyplynuly 
jakékoliv finanční závazky. 
16.3.Společnost a dopravce si vyhrazují právo požadovat od KTERÉHOKOLIV cestujícího či cestující předložení lékařského osvědč ení, potvrzujícího jeho/její způsobilost k plavbě 

lodí.Pro bezpečnost a pohodlí všech cestujících, kteří jsou hendikepovaní, nemocní, mají omezenou pohyblivost nebo jsou inval idní, je důležitá skutečnost, že jim jsou při provádění 
rezervace poskytnuty co nejúplnější informace.Fyzicky či mentálně postižení cestující, kteří vyžadují zvláštní péči nebo pomoc (včetně osob odkázaných na kolečkové křeslo), musejí 
před rezervací písemně informovat společnost o charakteru svých postižení, o lékařských přístrojích, které si chtějí vzít s sebou na palubu, jakož i o jakékoliv zdravotnické či jiné 
pomoci, kterou by mohli potřebovat. Někteří cestující také mohou potřebovat doprovod, který bude cestovat s nimi a bude připraven a schopen jim pomáhat.Společnost si vyhrazuje 
právo odmítnout každého cestujícího, který ji příslušným způsobem neinformoval o svém postižení či nutnosti doprovodu, jakož i takového c estujícího, který podle přesvědčení 
společnosti či dopravce není způsobilý cestovat nebo jehož stav může ohrozit jeho samotného či ostatní účastníky plavby..Jestliže se dopravce, kapitán lodi nebo lodní lékař domnívá, 
že cestující není z jakéhokoliv důvodu schopen cestovat, že by mohl ohrozit zdraví či bezpečí ostatních, že by kvůli němu mohlo být v některém přístavu odmítnuto povolení k přistání 
nebo že by tento cestující mohl činit dopravce odpovědným za podporu, pomoc či repatriaci, kapitán lodi bude mít právo odmítn out takového cestujícího v jakémkoliv přístavu 
nalodit, vylodit nebo jej přemístit do jiné kajuty či kabiny. Palubní lékař bude mít právo poskytnout cestujícímu první pomoc a jakýkoliv medikament, lék či jinou látku, umístit jej do 
lodní nemocnice nebo podobného zařízení v jakémkoliv přístavu či jej v takovém zařízení izolovat, a to za předpokladu že palubní lékař nebo kapitán lodi považují tyto kroky za nutné.    
17.Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů  
17.1.Podpisem cestovní smlouvy objednavatel zájezdu prohlašuje,že je oprávněn jednat za všechny účastníky zájezdu a všichni souhlasí, aby mé osobní údaje včetně rodného čísla 
uvedené na této smlouvě zpracovávala cestovní kancelář RIVIERA TOUR s. r. o., se sídlem Lidečko 31, 75615 v souladu se zákone m č. 101/2000 Sb. Tento souhlas uděluji až do doby 
jeho písemného odvolání. Poskytované údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům cestovní kanceláře RIVIERA TOUR  s.r.o., a dále osobám, které jsou oprávněny služby 
poskytované cestovní kanceláří RIVIERA TOUR  s.r.o. nabízet a poskytovat. Dále prohlašuji, že jsem zmocněn a podpisem této smlouvy uděluji souhlas ve smyslu paragrafu 5 odst. 2 
zák. č. 101/2000 Sb., rovněž i jménem všech uvedených na této smlouvě . 
17.2.Poskytnuté osobní údaje zákazníka je cestovní kancelář oprávněna zpracovávat a shromažďovat za účelem nabízení obchodu a  služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných 
RIVIERA TOUR, pro tento účel lze použít jméno, příjmení a adresu zákazníka. Podrobnosti elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka je RIVIERA TOUR dále oprávněna 
zpracovávat a shromažďovat i pro potřeby šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb.o některých službách informační společnosti v platném znění.  
17.3.Poskytnuté osobní údaje zákazníka je RIVIERA TOUR oprávněna zpracovávat a shromažďovat v rozsahu dle odst. 1 tohoto článku a za účelem i pro potřeby dle odst. 2 tohoto 
článku RIVIERA TOUR, nebo jím pověřený zpracovatel v souladu s § 6 citovaného zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění po dobu 3 let. Po uplynutí této lhůty je RIVIERA TOUR 
povinen tyto údaje zákazníka zlikvidovat.  
17.4.Poskytnuté osobní údaje zákazníka v rozsahu dle odst. 1 tohoto článku mohou být zpřístupněny zaměstnancům, pověřenému zpracovateli a dále těm, kteří jsou oprávněni služby 
cestovního ruchu poskytovat nebo nabízet a prodávat služby poskytované nebo zprostředkované cestovní kanceláří a dále v  případě elektronického kontaktu pro elektronickou poštu 
zákazníka těm, jež jsou oprávněni šířit jménem cestovní kanceláře obchodní sdělení  dle citovaného zákona č. 480/2004 Sb.v platném znění.  
17.5. Při zpracovávání osobních údajů zákazníka je cestovní kancelář  povinena dbát, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména právu na zachování lidské důstojnosti a 
dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života.  
17.6.Zákazník má právo souhlas se zpracováním jeho osobních dat dle tohoto článku kdykoli písemnou formou odvolat. V případě zpracovávání, shromažďování a využití podrobností 
o elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka má zákazník právo zdarma  odmítnout souhlas s využitím jeho elektr onického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé 
zprávy i způsobem uvedeným v obdrženém obchodním sdělení  dle citovaného zákona č. 480/2004 Sb.v platném znění.  
18.Ostatní ustanovení 
18.1. Zákazník dále potvrzuje, že v případě uzavřeného komplexního pojištění UNION zprostředkovatelem pojištění RIVIERA TOUR  se seznámil s pojistnými podmínkami platnými pro 
cestovní pojištění  UNION 
18.2. Zákazník dále potvrzuje, že byl seznámen se všeobecnými podmínkami plavební společnosti MSC CROCIERE   a  seznámil s  podmínkami platnými pro plavby MSC CROCIERE.  
18.3. Zákazník dále potvrzuje, že v případě objednání letecké dopravy byl seznámen se všeobecnými podmínkami  letecké společnosti včetně přepravních podmínek a  seznámil s  
podmínkami platnými  pro leteckou společnost.Zákazník současně svým podpisem stvrzuje, že mu byly předány Přepravní podmínky pro cestující, zavazadla a zboží, vydané přepravní 
společností poskytující přepravu v rámci této smlouvy o zájezdu a reklamačním řádem. 
18.4.Zákazník dále potvrzuje, že rozumí významu Všeobecných podmínek účasti na zájezdech a že uzavřením této smlouvy přebírá i práva a povinnosti v nich obsažené.Zákazník dále 
stvrzuje, že se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů dle článku 17 „Všeobecných podmínek účasti na zájezdech“  
18.5.Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak,řídí se dále dle §89/2012 Sb a občanským zákoníkem.  
18.6.V případě sporu budou smluvní strany  spor řešit především smírným způsobem.Pokud není možno jinak,rozhodne o sporech místně příslušný soud,kterým se pro tyto spory 
ustanovuje místě příslušný soud ve Vsetíně.  
Podpisem cestovní smlouvy dále potvrzuji převzetí Všeobecných podmínek CK RIVIERA TOUR,všeobecných podmínek plavebnbí společnosti MSC CROCIERE,Všeobecných podmínek 
pojišťovny UNION 
Platnost od 1.1.2014 

 

1.Smluvní vztah 
1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří RIVIERA TOUR s. r. o., se sídlem Lidečko 31,756 15, IČO 25911741, DIČ CZ 25911741 dále jen RIVIERA TOUR ) ,dále jen 
cestovní kancelář nebo RIVIERA TOUR  a zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) vzniká na základě zákazníkem podepsané písemné cestovní smlouvy 
potvrzené cestovní kanceláří RIVIERA TOUR , případně jejím zplnomocněným zástupcem,dále jen zákazníkem,cestujícím nebo klinetem.Za všechny účastníky zájezdu 
jedná objednavatel zájezdu ,kterýprohlašuje,že má plnou moc takové jednání činit za všechny účastníky zájezdu.  
1.2 Obsah smlouvy se určuje dle katalogu, dodatečných nabídek, potvrzeného knihování, těmito podmínkami a reklamačním řádem.  
2. Ceny zájezdů 
2.1. Ceny zájezdů zahrnují služby dle specifikací v cestovní smlouvě, případně program během zájezdu,u skupinových zájezdů s delegátem technického 
delegáta,není-li v popisu zájezdu uvedeno jinak, nebo i další služby uvedené v cestovní smlouvě,pokud není ve smlouvě nebo katalogu uve deno jinak. Službou 
technického delegáta se rozumí asistence delegáta při nalodění a vylodění,dále informační schůzky na lodi ohledně programů,programových aktivit na lodi a pomoc 
delegáta při jednáních s plavební společnosti.Technický delegát není průvodcem v destinacích. 
2.2.  Ceny zájezdů byly kalkulovány na základě měnových kurzů platných před 30 ti dny po vydání aktuálního katalogového ceníku.. V případě, že by pokles kurzu 
koruny byl vyšší než 2%, bude cestovní kancelář RIVIERA TOUR  nucena přistoupit  k ukončení platnosti ceníků a vydání ceníků nových, kalkulovaných na základě 
nových kurzů. Nové ceny by se v tomto případě týkaly všech klientů, kteří zaplatili pouze zálohu, nikoliv však doplatek zájez du a pro nové rezervace. Klientům, kteří 
v době vyhlášení cenové úpravy na základě změny kurzů budou mít uhrazenou plnou cenu zájezdu, garantujeme původně vypsanou cenu.  
2.3. V případě, že dojde ke zvýšení: a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot  b) plateb spojených s dopravou, které jsou  zahrnuty v ceně zájezdu   c) 
směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 2% je cestovní kancelář RIVIERA TOUR  oprávněna do 21 dnů před 
zahájením zájezdu zvýšit cenu zájezdu. Případné zvýšení ceny zájezdu bude provedeno o částku odpovídající hodnotě o kterou došlo k navýšení ceny výše uvedené 
pod písm. a) a b), respektive o částku odpovídající navýšení směnného kusu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu nad hodnotu 2%. O navýšení ceny 
zájezdu je cestovní kancelář RIVIERA TOUR  povinná informovat zákazníka nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu.  
3. Platební podmínky 
3.1. Cestovní kancelář RIVIERA TOUR  má právo na zaplacení objednaných služeb před jejich poskytnutím.  
3.2. Cestovní kancelář je oprávněna požadovat zálohu ve výši minimálně 50% z celkové ceny zájezdu (včetně fakultativních služeb). Tato záloha je splatná při 
podpisu cestovní smlouvy. U zájezdů s leteckou dopravou požaduje cestovní kancelář zálohovou platbu v  minimální výši letecké přepravy 
3.3. Doplatek musí být uhrazen bankovní složenkou tak, aby nejpozději 45 dní před nástupem na zájezd byl připsán na účet cestovní kanceláře  
3.4. Při uzavření cestovní smlouvy u autorizovaného prodejce složí zákazník zálohu přímo na účet cestovní kanceláře RIVIERA TOUR. Doplatek zájezdu poukáže 
zákazník přímo na účet cestovní kanceláře RIVIERA TOUR . Autorizovaný prodejce není inkasním místem cestovní kanceláře RIVIER A TOUR . Poplatky za změny v 
knihování a odstoupení od smlouvy (stornopoplatky) jsou splatné ihned. 
3.5. V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu zákazníkem je cestovní kancelář RIVIERA TOUR  oprávněna zájezd zrušit bez dalš ího upozorňování. Zákazník 
je povinen uhradit náklady spojené se zrušením cesty (stornopoplatky). 
3.6. Zákazník má nárok na poskytnutí služeb jen při plném zaplacení ceny zájezdu. 
4. Práva a povinnosti zákazníka 
K základním právům zákazníka patří: 
a) právo na řádné poskytnutí potvrzených služeb. Pokud bez zavinění cestovní kanceláře RIVIERA TOUR  dohodnuté služby nevyčerpá nemá právo na jejich náhradu. 
b) právo na dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny v katalogu 
c) právo být seznámen se změnami zájezdu, rozsahu služeb a ceny 
d) právo zrušit svoji účast na zájezdu kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupením od smlouvy za podmínek uvedených v článku 6 (stornopodmínky-
odstupné) 
e) právo na reklamaci v souladu s článkem 7 (reklamace) 
f) právo na ochranu dat, která uvádí v cestovní smlouvě a v dalších dokumentech a před nepovolanými osobami  
g) právo obdržet spolu s cestovní smlouvou doklad o povinném pojištění cestovní kanceláře pro případ jejího úpadku, obsahující označení pojišťovny, podmínky 
pojištění a způsob oznámení pojistné události 
K základním povinnostem zákazníka patří: 
a) poskytnout cestovní kanceláři RIVIERA TOUR  součinnost, která je zapotřebí k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplně a pravdivě uvádět ve 
smlouvě a předložit doklady cestovní kanceláří požadované pro zajištění zájezdu. 
b) zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu, obdobně zajistit doprovod a dohled u osob jejichž zdravotní stav to 
vyžaduje 
c) zaplatit cenu zájezdu v souladu s článkem 2. těchto podmínek a zaplacení prokázat dokladem  
d) převzít od cestní kanceláře RIVIERA TOUR  doklady potřebné pro čerpání služeb (letenky, vouchery, cestovní pokyny), řádně si je překontrolovat a řídit se jimi  
e) dostavit se ve stanoveném čase na stanovené místo srazu se všemi doklady požadovanými dle cestovních pokynů  
f) dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do které cestuje. Cizí státní příslušníci jsou povinni se informovat na vízovou povinnost u 
zastupitelství zemí, kam cestují. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením tohoto ustanovení nese zákazník  
g) zaplatit sjednanou cenu zájezdu v termínech dle pokynů cestovní kanceláře RIVIERA TOUR  a řídit se cestovními pokyny a ústními pokyny zástupce RIVIERA TOUR  
h) veškeré závady a odchylky od objednaných služeb bezodkladně ihned po jejich zjištění na místě oznámit písemně zástupci cestovní kanceláře RIVIERA TOUR  a 
poskytnout nezbytnou součinnost k jejich odstranění 
i) zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit či omezovat ostatní účastníky zájezdu  
j) uhradit event.škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo ubytovacím a jiném zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle cestovní smlouvy  
k)cestující ,který si objednal zájezd-plavbu na moři je povinen se seznámit při podpisu smlouvy se všeobecnými podmínkami příslušné plavební společnosti a tyto 
podmínky plně respektovat. V případě porušení těchto podmínek nenese cestovní kancelář žádnou odpovědnost. Zejména upozorňujeme na bezpečnostní 
podmínky a pravidla včasných návratů na lodˇv  jednotlivých přístavech při vyplutí.Zákazník je povinen při každém výstupu z  lodi informovat se o čase 
nalodění.Informace v pokynech jsou pouze informativní a plavební společnost má právo kdykoli plavební řád změnit.Důrazněupozorňujeme,že v  případě pozdního 
návratu na loď ,lod nepočká a zákazníka neodbaví.V takovém případě nenese plavební společnost  ani cestovní kancelář žádnou odpovědnost za škody či 
ujmyzákazníka.Všechny další náklady jdou plně na vrub účtu zákazníka  
4.1. Zákazník není oprávněn jakýmkoliv způsobem poškozovat dobré jméno cestovní kanceláře RIVIERA TOUR. V případě porušení tohoto ujednání bere zákazník na 
vědomí, že cestovní kancelář může vůči němu uplatnit nárok na náhradu škody a zároveň udělit smluvní pokutu ve výši až 50.000 ,-Kč za každé takové jednotlivé 
porušení tohoto ustanovení   
5. Změny dohodnutých služeb a jejich právní důsledky, rušení zájezdu 
5.1. Změny a odchylky jednotlivých služeb cestovní kanceláře RIVIERA TOUR  od dohodnutého obsahu smlouvy jsou v nutných případech přípustné. Jedná se 
zejména o změny druhu dopravy, letecké společnosti, typu letadla, trasy a termínu letu event. programu během poznávacího zájezdu.Plavební společnost má právo 
změnit plavení okruh nebo část plavebního okruhu.Dále má právo změnit plánovaný časový harmonogram v  jednotlivých destinacích a nebo i jednotlivé destinace 
z bezpečnostních ,politických či technických důvodů úplně zrušit.Cestovní kancelář nemá možnost tuto situaci změnit a nijak ovlivnit.V tomto případě není možno 
požadovat kompenzaci či náhradu nebo snížení ceny ,popř. není možnost z důvodu částečné změny itineráře plavby zájezd zrušit. 
5.2. Cestovní kancelář RIVIERA TOUR  neručí za případné zpoždění a upozorňuje na možnost jeho vzniku z technických důvodů, z důvodů nepříznivého počasí, 
popřípadě z důvodů přetížení vzdušných koridorů. Cestující musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů apod. brát v úvahu možnost výrazného 
zpoždění. Cestovní kancelář RIVIERA TOUR  neručí za škody, které mohou cestujícím vzniknout v důsledku zpoždění. V případě zpoždění nevzniká cestujícímu právo 
na odstoupení od smlouvy. To platí i pro jaké-koli změny způsobení cizími vlivy,zejména pak z důvodů nepříznivého 
počasí,živelnýchkatastrof,leteckýchhavárií,dopravních nehod a havárii,bouří,povodní a záplav,lodnímneštěstí,lodní havárii nebo havárii na lodi,dále pak   pro případ 
války nebo válečného stavu,případystávky,nebo jakého-koli zapříčinění cizí osobou nebo osobami,teroristickým útokem, změnou politického stavu v zemi  apod. CK 
RIVIERA TOURnenese za následky vzniklých škod dle výše uvedeného žádnou zodpovědnost a cestující nemá nárok na náhradu škody. 
5.3. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo zrušit zájezd, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu  účastníků uvedeného u je dnotlivých zájezdů. Cestovní kancelář 
je oprávněna v takovém případě zrušit zájezd nejpozději však 14 dní před zahájením zájezdu a v téže lhůtě je cestovní kancelář povinná o této skutečnosti 
informovat zákazníka. 
5.4. Cestovní kancelář RIVIERA TOUR  je oprávněna provádět operativně změny programu a poskytovaných služeb v průběhu zájezdu  pokud z vážných důvodů není 
možné zabezpečit původně dohodnutý program a služby dodržet. 
V takovém případě je cestovní kancelář povinna:Zabezpečit náhradní program a služby v kvalitě a rozsahu pokud možno shodné nebo blížící se k původním 
podmínkám, resp. odpovídající zaměření zájezdu  nebo vrátit zákazníkovi plnou cenu služeb, za které nebylo poskytnuto náhradní plnění nebo poskytnout 
zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny zájezdu a nebyly poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě. V případě, že cestovní kancelář RIVIERA TOUR  
zajistí jako náhradní plnění služby ve stejném rozsahu (např. ubytování v jiném hotelu stejné nebo vyšší kategorie), jsou další nároky zákazníka vůči cestovní 
kanceláři zcela vyloučeny. 
5.5. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo 
mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní situace,změnypočasí,stávky, dopravní problémy, neštěstí a další okolnosti, které cestovní kancelář RIVIERA TOUR  
nemohla ovlivnit ani předvídat). V těchto případech nemá zákazník právo na poskytnutí slevy z ceny zájezdu ani na odstoupení od smlouvy. U poznávacích zájezdů 
upozorňujeme na určitá omezení návštěv historických, náboženských a jiných pamětihodností ve dnech státních, náboženských svátků nebo oslav v místě pobytu. 
5.6. U zájezdů pořádaných cestovní kanceláří RIVIERA TOUR  jsou první a poslední den určeny především k zajištění dopravy, transferů a ubytování a nejsou 
považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu. V tomto smyslu nelze tudíž reklamovat event. zkrácení pobytu. 
5.7. V případě, že bude na základě překnihování hotelu/kajuty/lodi nutné ubytovat zákazníka v jiném hotelu/kajutě, uskuteční se ubytování v hotelu stejné nebo 
vyšší kategorie. Překnihování může být i na část pobytu. Další nároky vůči cestovní kanceláři RIVIERA TOUR  jsou vyloučeny. 
5.8. Pokud se zákazník nedostaví nebo zmešká odlet má cestovní kancelář RIVIERA TOUR  nárok na plnou úhradu ceny zájezdu.  
6. Odstoupení od smlouvy, stornopoplatky-odstupné 
6.1. Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy za zájezd bez jakýchkoliv stornopoplatků:  
- při zrušení zájezdu cestovní kanceláří  
- při změně termínu konání zájezdu o více než 20 dní  
6.2. Oznámení o odstoupení od smlouvy zákazník buď sepíše formou písemného záznamu a zasílá doporučenou poštou, příp. jiným prokazatelným způsobem. 
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení záznamu  CK RIVIERA TOUR, kde si zákazník službu zakoupil. 
6.3.Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinností RIVIERA TOUR  stanovené smlouvu nebo odstoupí-li RIVIERA TOUR  před zahájením 
čerpání služeb z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit RIVIERA TOUR  odstupné ve výši  
30% z celkové částky zájezdu,minimálně však 3500 kč/osobu 365-120 dnů před odjezdem  
40% z celkové ceny zájezdu,min 3500,-kč /kč 119-80. dne před odjezdem  
50 % z celkové ceny zájezdu od 79. dne do 60. dne před nástupem  
70 % z celkové ceny zájezdu od 60. dne do 50. dne před nástupem 
90 % z celkové ceny zájezdu od 49. dne do 36. dne před nástupem 
100% z celkové ceny zájezdu od  35. dne před odletem a zruší-li zákazník zájezd v den odjezdu, nedostaví se k odjezdu nebo odjezd  zmešká.  
6.4. Na zájezdy a plavby s leteckou dopravou je stornopoplatek 100% v momentu zakoupení zájezdu. Změna jména osoby u leteckých zájezdů není 
možná.Skupinové objednávky zrušit není možné a to ani z části . Na skupinové zájezdy se nevztahuje odst.6.3.smlouvy  
6.5. RIVIERA TOUR  má právo odečíst odstupné od složené zálohy nebo zaplacené ceny. Cestovní kancelář vrátí prostředky cestujícímu na účet cestujícího nejpozději 
do 50 dnů od přijetí písemného odstoupení zákazníka od smlouvy.  
6.6. Cestovní kancelář RIVIERA TOUR  může před nástupem cesty odstoupit s okamžitou platností od smlouvy nebo po započetí cesty smlouvu vypovědět v těchto 
případech: 
6.6./a) Neprodleně, když cestující vážně narušuje průběh cesty nebo pobytu. Cestujícímu v takovém případě nevzniká nárok na vrácení alikvotní části ceny služeb, 
které nebyly čerpány a dále je zákazník povinen uhradit cestovní kanceláři náklady spojené se zpáteční dopravou.  
6.6/b)  Do dvou týdnů před započetím cesty při nesplnění minimálního počtu osob uvedeného v katalogu nebo v dodatečných podmínkách. Zákazník je obratem 
informován a je mu nabídnuta změna cestovní smlouvy/knihování. 
6.6/c) Do dvou týdnů před termínem zahájení zájezdu, jestliže uskutečnění zájezdu je pro cestovní kancelář RIVIERA TOUR  ekonomicky neúnosné, protože náklady 
vynaložené na uskutečnění cesty výrazně překračují náklady plánované. Zákazník je okamžitě informován a je mu nabídnuta změna cestovní/knihování.  
6.6/d) Bez stanovení lhůty – okamžitě v důsledku tzv. vyšší moci, tj. z příčin, kterým cestovní kancelář RIVIERA TOUR  nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého 
úsilí. Cestovní kancelář RIVIERA TOUR  má právo na úhradu dosud poskytnutých služeb. V případě přerušení cesty z důvodů vyšší  moci je cestovní kancelář RIVIERA 
TOUR  povinna učinit veškerá opatření k dopravení cestujících zpět 
7. Další ustanovení-vymezení pojmů: 
7.1. Předem stanovenou cenou se rozumí prodejní cena včetně všech účastníkem zakoupených fakultativních služeb. Předem stanov ená cena nezahrnuje zvláštní 
slevy poskytované RIVIERA TOUR  
7.2. Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady RIVIERA TOUR  a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a 
zahraničním dodavatelům služeb. 
7.3. Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy nastaly účinky odstoupení od smlouvy. Do počtu dnů se 
nezapočítává den odletu na příslušný zájezd, pobyt apod. 
8. Dodatečné změny v knihování na přání zákazníka  
8.1.V případě změny jména cestujícího nebo hotelu/lodě v téže destinaci (pokud je toto možné) účtuje RIVIERA TOUR   poplatek:                                                      
8.2. Změna nebo oprava jména,příjmení,datanarození,rodného čísla po uzavření potvrzené cestovní smlouvy v případě zájezdů bez  letecké přepravy pokud je 
taková změna možná je zpoplatněno částkou 1800 Kč za provedení každé jednotlivé změny,pokud se tím nezměnila cena zájezdu.U letecké přepravy není jakákoli 
změna možná a to do 50 dnů před započetím zájezdu.Změny9 dnů před odjezdem již nejsou možné.  
8.3. V případě že zákazníkovi  již byly odeslány pokyny k odjezdu   je k výše uvedenému poplatku účtována jednorázová sazba ve výši +400,-kč v období 49-40 dnů 
před odjezdem,+800 kč v období 39-20 dnů před odjezdem ,+1000kč v období 19-7 dnů před odjezdem.Zákazník obdrží pokyny k odjezdu v nové tištěné 
podobě.Zákazník je povinen ihned zaslat CK zpět vystavené původní pokyny k odbavení v kompletním složení.Vpřípadě,že zákazník nedodá zpět původní pokyny k 
odjezdu,zejména pak lodní palubní lístek ,CK nemůže provést požadovanou změnu v rezervaci,byt  o tuto změnu byla písemně požádána.Navrácení vydaného 
palubního lístku,letenky,.. je podmínkou k provedení změny v rezervaci služeb  
8.4. Palubní lístky jsou zasílány po úplné úhradě rezervace plavby. Plavba musí být uhrazena ve prospěch účtu CK RIVIERA TOUR  minimálně 45 dnů  
před naloděním.Vpřípadě ,že změnu není možno provést,je nutno se řídit dle všeobecných podmínek CK  a plavební společnosti  
8.5. Dále se změny řídí dle § 852g a § 852h  

 


