
 

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

 

 

BENÁTEK DO TURECKA - SUPER CENA 
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,- 
jen do středy 16.7.2014 
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***** 


