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„Nic tak neoblaží mysl člověka jako daleká cesta bez důležitého úkolu“
Egypťan Sinuhet

V roce 1675 rodina Aponte přivítala první cestující na palubě
svých lodí. Od té doby se rozrůstala nejen flotila lodí, ale
především zkušenosti. Dnes se MSC Cruises může pyšnit tím,
že je největší soukromou plavební společností na světě.
Ze všeho nejvíce si přejeme, aby hosté na plavbách s MSC
Cruises měli po všech stránkách požitek ze svého pobytu na
palubě, aby se cítili příjemně a pohodlně a aby zažili
okamžiky, které dávají životu výjimečnost a vychutnali si tak
každý z nich.

RIVIERA TOUR
AUTORIZOVANÝ PRODEJCE MSC CRUISES
HORNÍ LIDEČ 756 12, LIDEČKO 31
VSETÍN
Tel: 571 424 588 - 577 012 757 - 577 330 200 - 577 330 031 - 577 330 030
Email: info@rivieratour.cz
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Vážení přátelé plaveb,

; I letos trochu předčasně přicházíme s novým katalogem plaveb. Bylo nutné uspíšit přípravu a tisk, protože naše plavby byly do
posledního místa vyprodány již začátkem měsíce února. Zájem o naše plavby opravdu je a to nás ubezpečuje, že naše práce má smysl.
NEJVĚTŠÍ
PLAVEB
MSC
CRUISES
V ČESKÉ
REPUBLICE
VÍC
10 LET ZKUŠENOSTÍ
CK RIVIERA TOUR převzala z rukou
ředitelePRODEJCE
výletních plaveb
MSC
Cruises
Giacoma
Onorata
prestižní ocenění, které
násNEŽ
posunulo
opět dál – „Nejlepší skupinový prodejce plaveb MSC Cruises pro ČESKOU REPUBLIKU, SLOVENSKO A RAKOUSKO“. Zejména
veWeb:www.ri
srovnání s rakouským trhem je pro nás toto ocenění opravdu velmi významné a řadí nás mezi významné partnery MSC CRUISES.
Velký dík za to patří Vám, věrným klientům CK RIVIERA TOUR , kteří se na naše plavby rádi vracíte a pomáháte nám propagovat
vieratour.cz
tento
úplně jiný styl dovolené. Děkujeme Vám přátelé…
Pavel ČÍŽ

www.okruzne-plavby.sk

www.lode-plavby.sk

www.rivieratour.cz
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PŘINÁŠÍME VÁM
Rok 2016 přinesl řadu zásadních změn v oblasti plaveb na lodích MSC Cruises. Během tohoto roku se již
naši klienti setkali s novým způsobem nalodění, který je rychlejší a usnadní tak klientům pohodlné nalodění.
Taktéž došlo ke změnám benefitů a také i způsobu placení na lodi. Plavební společnost MSC Cruises
neuvěřitelným tempem expanduje na trhu a tyto změny mají příznivý dopad na naše klienty, nejen v širším
rozsahu služeb, ale také v úžasné nabídce možností poznat během plavby na moři nová místa a destinace.
A tak se i naše služby rozšiřují - na plavbách se můžete potkat s novými delegáty, řidiči, novými autobusy a
podobně.
Jistě jste si v médiích, nebo na internetu všimli naší nové
reklamní kampaně zaměřené právě na plavby na moři.
Relax, pohoda, gastronomie, nová místa a destinace – to
jsou pojmy, které lákají na další a další plavby. Proto je
našim záměrem rozšířit tyto informace mezi nové
potencionální klienty CK RIVIERA TOUR. Věříme, že
natočení tří nových reklamních klipů bude mít úspěch a
přispěje tak k příchodu dalších českých a slovenských
klientů na lodě MSC CRUISES.
NOVÝ WEB O PLAVBÁCH WWW.RIVIERATOUR.CZ

Připravili jsme nový web www.rivieratour.cz, který pro
Vás má velmi zajímavou obsahovou náplň.
Rozhodli jsme se všechny naše zkušenosti, znalosti a
věcné rady umístit na náše stránky, abyste našli všechny
informace pohromadě. To, že tak dáváme návod
konkurenci, která nás dost často kopíruje je nám jasné, na
druhou stranu si myslíme, že tato služba klientům patří a
pro pohodlené vyhledání informací jsme se rozhodli
všechny tyto informace zveřejnit.
Máte tak kompletní informace o plavbách MSC, o všech
lodích a novinkách na jednom místě. Plavbu si budete
moci vyhledat on-line přímo v databázi plavební
společnosti MSC CRUISES, ověřit dostupnost volných kajut
a dokonce si tak můžete vybrat jednotlivé kategorie kajut,
objednat výlety, balíčky, parkování, pojištění a další služby
na lodi. Plavby s vlastní dopravou si můžete vyhledat a
zakoupit za přímé ceny plavební společnosti převedené
na české koruny. Pochopitelně je vše v českém jazyce
s možností kontaktování naší cestovní kanceláře na Skypu,
WhatsAppu, či emailem nebo telefonicky.
Na našem webu naleznete i akční nabídky plaveb
s vlastní dopravou za velmi zajímavé ceny, novinky ze
světa plaveb, kterým budeme v průběhu roku 2017
vytvářet samostatnou webovou prezentaci.
Každoročně vypravujeme na plavby přes 60 skupin s
dopravou a službami delegáta a i v této sezóně se
budeme snažit pro Vás připravit zajímavé plavby.
Pokud preferujete sociální sítě a nové technologie,
kontaktujte nás na Facebooku a během roku 2017 i na
Instagramu nebo WhatsAppu.

Upozornění: Katalog plaveb 2017-2018-2019, 1.vydání 30.3.2017. Všechna práva vyhrazena, chráněno
ochrannou známkou. Všechny údaje a data jsou platná ke dni 1.4.2017 a během dalšího období si CK RIVIERA
TOUR vyhrazuje právo tiskových chyb a změn, dle aktuálních podmínek a ceníků dodavatelů služeb.
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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CK RIVIERA TOUR
PLAVBA KOLEM SVĚTA

Jsme úplně jiná cestovní kancelář
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JSME TADY PRO VÁS
Vypravujeme přes 50 skupin ročně na plavby na moři
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PAVEL ČÍŽ

DITA HOLUBOVÁ

Speciální plavby
Firmy, Karibik, Evropa
SAE, Africa, USA, Izrael
Severní Moře
Tel: 603 225 383

TEREZA FRANTIŠÁKOVÁ KATKA BAROŠOVÁ

ANDREA MACKOVÁ

VERONIKA MACHŮ

DOMINIK ČÍŽ

Východní Středomoří,
Řecké Ostrovy, SAE,
Západní Středomoří
Tel: 603 621 138

Speciální plavby
Východní Středomoří
Západní Středomoří
Karibik
Tel: 603 621 138

Východní Středomoří
Západní Středomoří
Severní moře
Tel: 603 621 138

Speciální plavby
Kuba, Karibik, Panama
Kostarika, Kolumbie
Jamajka, Mexiko
Tel: 603 225 383

Santorini, Bari, Ancona
Izrael, Dubrovník
Olympia, Athens
Západní Středomoří
Tel: 602 621 138

Email:pavel@rivieratour.cz

Západní Středomoří
Casablanca, Madeira
Sicilie, Barcelona
Baleárské ostrovy
Tel: 603 621 138

Email: info@rivieratour.cz

LADISLAV TROCHTA

RADEK PIASTEK

JOSEF BAŘINKA

JAROSLAV TRČKA

řidič bus transfer
řidič bus Neoplan
řidič Volvo
Tel: 732 256 334

řidič busu Neoplan
řidič busu Cityliner

MANAGER DOPRAVY
1.řidič busu Neoplan
1.řidič busu Cityliner
Tel: 602 621 186

řidič busu Neoplan
řidič transferu Ford

řidič bus Neoplan

zaúčtování zakázek
odbavení pokynů
Tel: 577 330 200

TEREZKA
FRANTIŠÁKOVÁ
pokyny k odjezdu
palubní lístky
MSC Club,Emailing
Tel: 577 012 757

Ing. MIROSLAV CUNDA
daňový poradce
vedení účetnictví
vedení mzdové agendy
Tel: 736 777 998

Email:info@rivieratour.cz

Email:info@rivieratour.cz

Email:riviera@rivieratour.cz

MIROSLAV HYNEK

ZUZKA KRAJČOVÁ
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Email:info@rivieratour.cz

MIROSLAV ŠVIRÁK

ANTONÍN ŠVIRÁK

řidič bus Neoplan

řidič transferu Ford
řidič busu Neoplan

JIŘÍ BRHEL

KAREL VAJDÍK

ANDREA MACKOVÁ

VERONIKA MACHŮ

Blueberry apps Praha
Webové stránky
Tel: 246 063 462

správce sítě
IT technik, PC, údržba
Tel: 571 424 588

External
communications
Manager, překlady

webová reklama,
správa webu
pokyny k odjezdu
propagace
577 330 031

Email:pavel@rivieratour.cz

Email:mcunda@seznam.cz

Email: plavby@rivieratour.cz

Email:riviera@rivieratour.cz

Chceš pracovat v RIVIERA TOUR?
*do práce musíš dát své srdce
*musíš mít rád lidi
*musíš rád poznávat nová místa
*musíš mít úctu k místům, kde je jiná úroveň života
*musíš svou práci milovat
*nepracuješ jen pro peníze - je to náplň tvého života
*neboj se přiznat – neumím – nevím – neznám - neviděl
jsem
*nepovyšuj se nad nikým
*neponižuj se před nikým - tvá práce má svou cenu
*člověk je krásný, když se usmívá
*upřímnost zničí falešné vztahy - upevní však ty dobré
*počítej s tím, že tvá rodina se bude počítat na tisíce lidí

PAVEL ČÍŽ

HANA ČÍŽOVÁ

ředitel
cestovní kanceláře
Tel: 603 225 383
Tel: 577 330 030
Email: pavel.ciz@rivieratour.cz

Cruises manager
zástupce ředitele
Tel: 571 424 588
Email: info@rivieratour.cz

DOMINIK ČÍŽ
Facebook manager
web manager, video,
foto, novinky

JUDr. KLÁRA DVOŘÁKOVÁ
AK HOLUBOVÁ ADVOKÁTI
s.r.o.
Externí právní zástupce

Tel: 577 330 030

Tel: 224 914 050

Email:info@rivieratour.cz

Email:riviera@rivieratour.cz

LINKA POMOCI V PŘÍPADĚ NOUZE 0042 0 603 225 383
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OPRAVDU NOVÉ TRENDY CESTOVÁNÍ S MSC CRUISES

V květnu 2014 MSC Cruises podepsala
kontrakt na konstrukci dvou nových
výletních lodí. Tyto lodě se přiřadí
k flotile dvanácti stávajících. Nový
prototyp ponese jméno „Seaside“,
půjde o největší výletní lodě
vybudované
firmou
Fincantieri
(společnost sídlící v Terstu). Bude se
jednat o zcela novou generaci lodí,
postavenou s využitím nejmodernějších
technologií. „Od prvního okamžiku
zahájení rozhovorů s firmou Fincatieri
jsme měli v úmyslu navrhnout a
vybudovat dvě kompletně nová
plavidla, revoluční ve své struktuře,
taková, která se ještě neobjevila na
současném trhu,“ pronesl výkonný
ředitel MSC Cruises. Pro společnost je
to velká výzva. „Bude se jednat o
opravdovou revoluci na celosvětovém
trhu“, dodal. Předpokládaná cena se
vyšplhá na 700 milionů za každou.
Dokončení
prvního
plavidla
je
plánováno v květnu 2017, druhého pak
v listopadu 2017. S délkou 323 metrů,
šířkou 41 metrů a výškou 70 metrů
budou schopny pojmout na 5300
pasažérů a 1413 členů posádky.
Inovativní design a nové technologie
umožní lodím zakotvení ve všech
přístavech světa.
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Úspěch MCS Cruises je nedílnou součástí životní kariéry spojené se jménem Aponte. Tento muž,
narozený v Sorrentu v Itálii, začal svou kariéru jako kapitán rodinné plavební společnosti, která
provozovala své služby ve Středomoří. V roce 1970 založil společnost MSC (Mediterranean
Shipping Company). Pod jeho vedením je MSC Cruises v současnosti druhou největší přepravní
společností na světě, zaměstnávající více než 40 000 lidí. Vlastní 441 nákladních lodí, operuje ve
306-ti světových přístavech na pěti kontinentech. I přes tento obrovský nárůst se jedná o rodinný
podnik s hluboce zakořeněnou historií. Společnost MSC se v současné době zaměřuje především
na oblasti Středozemí, Jižní Afriky a Brazílie. Během roku plují výletní lodě do Severní Evropy,
Atlantického oceánu, Karibiku, Francouzských Antil, Jižní Ameriky, Jižní a Západní Afriky a Rudého
moře. Moderní flotila výletních lodí zahrnuje 12 plavidel různých kategorií. Třída Fantasia – MSC
Preziosa (2013), MSC Divina (2012), MSC Splendida (2009) a MSC Fantasia (2008). Jedná se o
nejmodernější lodě s váhou 140 000 tun, délkou 333 m a šířkou 38 metrů. MSC Splendida a MSC
Fantasia pojmou 4363 pasažérů, MSC Divina a MSC Preziosa 4345 osob. Třídu Musica tvoří MSC
Magnifica (2010), MSC Poesia (2008), MSC Orchestra (2007) a MSC Musica (2006) vážící 90 000
tun, přepravující na 3 000 pasažérů. Třída Lirica zahrnuje MSC Sinfonia (2005), MSC Armonia
(2004), MSC Opera (2004) a MSC Lirica (2003) s váhou 60 000 tun s kapacitou 2 000 hostů.
Filosofií MSC Cruises je zvýšení zodpovědnosti vůči lidskému potenciálu a životnímu prostředí
v oblastech jejího působení. Předsevzetím společnosti je také ochrana mořských ekosystémů, tak
jako bezpečnost a zdraví pasažérů a zaměstnanců, za což byla také několikrát oceněna. Celková
kvalita jak v oblasti služeb, tak i stravování na lodích i v přístavech je podložena certifikáty: ISO
14001 za management v oblasti životního prostředí, ISO 22 000 za catering a OHSAS 18001 za
zdraví a bezpečnost na lodích. Za kvalitu a bezpečnost jídla ve všech aspektech ručí certifikát ISO
9001. K ochraně moří společnost přispívá dobrovolným snížením emisí v přístavech na úroveň
daleko nižší, než jsou zákony stanovená minima. K ještě většímu prohloubení sociální
zodpovědnosti společnost MSC Cruises napomáhá svým partnerstvím s UNICEF (2009). V
současnosti se jedná o výpomoc ve výši přes 2 miliony euro. Filosofie společnosti „Středozemní
způsob života“ poskytuje unikátní zkušenost pro pasažéry po celém světě. Hodnoty jako
„autenticita, lidskost a vřelost“ jsou alfou a omegou plaveb, což pramení jak z pohostinnosti
mnohojazyčného personálu, tak z jedinečné kuchyně a způsobů přípravy pokrmů. Dobré jídlo jako
filosofie života je o kvalitě a různorodosti, objevování a sdílení. Péče o tělo tvoří pak jeho nedílnou
součást – což zaručuje MSC Aurea Spa, wellness a fitness centrum.

Cestujte s profesionály - plavte se s MSC Cruises …
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ZAŽIJTE OPRAVDU JINOU DOVOLENOU

Řekli jsme si, že již za vás nebudeme plánovat dovolenou u moře, jež by byla spojena se stále
stejnými aktivitami na jednom místě, ale nabídneme vám neotřelé plavby lodí po více
destinacích tak, abyste si užili to nejlepší z mnoha exotických koutů světa. Již nebudete
následovat svůj hotel, ale hotel bude následovat vás. A to ne ledajaký hotel, ale rovnou luxusní
plovoucí hotel společnosti MSC Cruises, kde se sen stává skutečností. Vybrat si můžete hned z
několika vlajkových lodí, mezi něž patří MSC Splendida, MSC Fantasia, MSC Magnifica a další.
Dokážete si představit romantický západ slunce ve Středomoří u skleničky výběrového vína se
scenérií v podobě lodi opouštějící přístav? Pokud nikoli, tak si vyberte z nabídky našich plaveb a
my vám tuto představu splníme. Přesně taková bude plavba od nás. Na palubě vás totiž nečekají
jen gastronomické speciality z celého světa, ale i mnoho zábavných programů či hudebních
vystoupení. Každý den si tak zvolíte program přesně podle nálady, už dost bylo pevně daných
itinerářů. Nezapomínáme však ani na ty nejmenší, o něž je během plavby také dobře postaráno.
V dětském koutku je pro ně připraven opravdu pestrý program. Každý večer tak budete usínat s
pocitem klidu v očekávání následujícího dne, kdy poznáte opět kulturu jiného města, země nebo
dokonce kontinentu.
Jedině s námi zažijete poznání až pěti zemí za pouhý jeden týden, to vše navíc bez toho,
abyste se museli kamkoli stěhovat, hotel přece následuje vás. Poznat tak můžete zákoutí
středomoří, ostrovy Chorvatska, nebo také prožít romantickou cestu do Ruska. Dále jsou v naší
nabídce plavby do mnoha jiných zemí. Plavby po moři jsou naší specialitou, a proto doufáme, že
budete s nabídkou zájezdů spokojeni. Snažili jsme se každou plavbu připravit podle našeho
nejlepšího vědomí a svědomí tak, abychom vám nabídli opravdu pouze to nejlepší z dané
lokality, protože víme, že spokojený zákazník se rád vrátí.
Poznávací plavba může být taktéž skvělým dárkem pro vaše přátele a známé, nebo jako
svatební cesta i se svatebním obřadem na palubě lodi. Taktéž skvělá věc jako romantický dárek
k výročí svatby, nebo dárek k promoci. Zavolejte nám, poradíme vám a připravíme dárkový
poukaz.
To, že tyto slova myslíme opravdu upřímně, svědčí i recenze našich klientů, které naleznete na
www.rivieratour.cz. Po návratu z plavby se i Vy můžete s námi, ale i ostatními mořeplavci
podělit o své dojmy, zážitky a zkušenosti. Navštívit také můžete sekci videa z plaveb, kde se lze
inspirovat destinacemi na další plavby po světových mořích. Na lodích MSC CRUISES trávíme
převážnou část našeho času a všechny lodě, služby, destinace dobře známe. Skutečnost, že
spolupracujeme výhradně se společností MSC CRUISES je pro Vás zárukou dobrých služeb a
servisu naší cestovní kanceláře. Každým rokem vypravujeme téměř šedesát organizovaných
skupin na plavby na moři a moře je naším druhým domovem. Přijměte naše pozvání na paluby
lodí MSC CRUISES a nechte se unášet na vlnách pohody, relaxu a dobré zábavy.

Inspirujte se recenzemi našich klientů - www.rivieratour.cz
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PROČ PRÁVĚ S RIVIERA TOUR

Počátky CK RIVIERA TOUR začínají malou cestovní agenturou, která postupně získávala zkušenosti
nejen s prodejem jiných cestovních kanceláří, ale především přímým kontaktem s klientem. Každá
cestovní kancelář má svá pravidla a podmínky a i zde bylo pro nás obrovské ponaučení, co kdo dělá
dobře a naopak, co klientům schází a co by rozhodně přivítali jako dobrou službu. Tyto bohaté
zkušenosti jsme pak využili právě při vzniku a reorganizaci CK RIVIERA TOUR. Samotný nápad
s prodejem plaveb, v tu dobu pro naše klienty až téměř exotickou dovolenou, vzešel z rodinného
prostředí. Služby, zážitky, gastronomie na plavbách bylo to, co na českém trhu doposud chybělo. Naše
první správné rozhodnutí bylo, že nechceme jen prodávat plavby, ale dát k tomu přidanou hodnotu
služeb. Druhý velmi závažný směr byl, že jsme měli zájem tyto služby zabezpečovat pouze pro jednu
plavební společnost. Našim výběrem se tak stala plavební společnost MSC CRUISES a dnes již víme, že to
bylo opravdu správné rozhodnutí.
Naskytne se tedy otázka. V čem je vlastně RIVIERA TOUR jiná? Proč právě cestovat s RIVIERA TOUR?
*jsme jedinou cestovní kanceláří v ČR, která se specializuje výhradně na služby a servis jedné plavební
společnosti MSC Cruises. Tato velmi úzká specializace poskytuje našim klientům perfektní servis služeb
plavební společnosti MSC Cruises. Vše potřebné vyřídíte přímo u nás od palubních lístků, přes velmi
pečlivě zpracované pokyny k odjezdu, včetně podrobně zpracovaných destinací, až třeba po jídelní lístek
v českém jazyce, nebo třeba vyřešení reklamace poškozeného zavazadla. Všechny lodě osobně známe a
tak vám můžeme poradit s výběrem kategorie lodi, výběrem kajuty, možnosti stravování, využití
různých slev, paketů a podobně.
*jsme autorizovaným a největším prodejcem plaveb MSC Cruises s dopravou a delegátem pro Českou
republiku a Slovensko. Naše ceny plaveb s vlastní dopravou jsou přímé ceny plavební společnosti MSC
Cruises, bez jakékoliv obchodní přirážky. Náš profit je vyplácen přímo plavební společností MSC Cruises.
* dopravu do přístavu a zpět zajištujeme z celé ČR vlastními autobusy. Řidiči našich autobusů jsou
našimi zaměstnanci.
*jsme rodinná cestovní kancelář. Náš zájem o každého klienta je opravdu upřímný. Snažíme se pro
každého klienta vytvořit ty nejlepší podmínky v rámci možností pro jeho dovolenou. Delegáti na
plavbách jsou kmenoví zaměstnanci RIVIERA TOUR, a to včetně majitele CK. Na pozice delegátů
nenajímáme v žádném případě brigádníky nebo studenty.
*jsme cestovní kancelář, která má vlastní internetové stránky www.rivieratour.cz propojeny přímo
s databází plavební společnosti MSC Cruises. Na našich stránkách naleznete nejen přímé ceny plavební
společnosti převedené na české koruny, ale můžete si i ověřit aktuální ceny a dostupné volné kapacity
plavební společnosti. Během on-line objednávky si můžete objednat slevové balíčky a pakety, parkování
v přístavu, nebo třeba zdravotní pojištění. Rezervace on-line systémem je rychlá, pohodlná a
jednoduchá. Během dvou minut tak můžete nakoupit plavbu s přímou rezervací objednávky u plavební
společnosti MSC.Cruises.
*POZOR! Garantujeme Vám, že se všechny vypsané plavby s dopravou a delegátem uskuteční. Náš
marketing prodeje je nastaven tak, že není z naší strany nutné podmiňovat realizaci zájezdu počtem
klientů. Proto u nás není stanoven minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu.
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Garantujeme, že se vypsané zájezdy uskuteční
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CO JE TO VLASTNĚ PLAVBA NA MOŘI?

S touto otázkou se setkáváme od samého začátku našeho působení v oblasti výletních plaveb. Snažíme se vysvětlit klientům, že plavba není tak drahá, aby si to
nemohli dovolit a také, že neplujete jen na moři, ale především poznáváte nová místa, země, kultury, náboženství. To vše s perfektním zázemím, skvělou gastronomií
a zábavou. Pokud těmto slovům uvěříte a vydáte se na plavbu, zažijete opravdu jinou dovolenou… A s tímto sloganem jsme přišli na trh. Plavba na moři opravdu jiná
dovolená je. Plavbu na moři si buď zamilujete anebo už nikdy na loď nepojedete. Mezi tím nic jiného není. A jsme opravdu moc rádi, že se naši klienti na plavby rádi
vracejí.
Naše cestovní kancelář začínala od absolutní nuly. Na první plavby se jezdilo osobními auty, první autobusy jsme měli obsazené jen z části. Začátky byli velmi těžké.
Ale věřili jsme tomuto způsobu trávení dovolené a především měli jsme jasno v naší obchodní strategii. Nechceme prodávat levné plavby - chceme prodávat plavby se
servisem cestovní kanceláře tak, aby si klient opravdu připadal jako na dovolené. Byla to správná obchodní politika. Proto u nás nenajdete plavby s velmi nízkou cenou
– protože každá sleva, nízká cena něco stojí. Myslíme si, že nemá smysl jet na plavbu kratší než 5 dnů, protože poměr vynaložených investic, ztrátou času cestováním
nepřinese efekt kvalitně strávené dovolené. Naše zájezdy s dopravou a delegátem jsou minimálně na 7 nocí a více. Vydali jsme několik katalogů, vytvořili několik videí
z plaveb, jezdili jsme na veletrhy, přednášky, psali články, reportáže a podobně za jasným cílem – maximálně Vám přiblížit, jaký zážitek můžete na plavbě zažít.
V tomto katalogu přicházíme s novinkou. Nebudeme prezentovat jednotlivé služby, nebudeme psát co je nejlepší a co Vám doporučujeme. V tomto katalogu
naleznete průvodce, co se bude dít, když se na plavbu vydáte. A to již od samotného odjezdu z domova až po Váš návrat. V tomto katalogu naleznete naše osobní
zkušenosti z plaveb nastřádané za posledních deset let. Věříme, že tyto informace přijmete a budou Vám nápomocny na Vaší plavbě s CK RIVIERA TOUR.
Plavba na moři pro Vás bude neskutečným zážitkem. Než se však pro plavbu na moři rozhodnete, je třeba si uvědomit základní skutečnost: nejedete na dovolenou v
hotelovém komplexu - nejedete na poznávací zájezd. Jedete na plavbu lodí. S tím jsou spojena některá úskalí, která je nutno brát v úvahu.
Loď je stroj - jste ubytováni na lodi a loď je stroj. Proto je možné, že během plavby ucítíte ve vaší kajutě vibrace nebo hluk strojů a motorů. Tuto skutečnost, i když
se vyskytuje v minimální míře, je třeba akceptovat a nelze požadovat výměnu kajuty, nebo tuto skutečnost reklamovat, nebo se dožadovat změn, slev a podobně.
Počasí je počasí - počasí opravdu poručit neumí nikdo a proto se může stát, že pro nepřízeň počasí nemůže loď zakotvit v některém z plánovaných přístavů. Vliv na
zakotvení má hlavně vítr a někdy se opravdu stane, že loď z důvodu špatného počasí zakotvit v přístavu nemůže. Plavební společnost může z důvodu počasí anebo i
z operativních důvodů změnit původně plánovaný čas kotvení lodi v přístavu. V takovém případě loď pokračuje ve své plavbě dál. Taktéž se může stát, že plavební
společnost ví již předem, že danou oblast zasáhne špatné počasí a kapitán se rozhodne změnit plavební kurz a program plavby a to z bezpečnostních důvodů.
Upozorňujeme, že v takové případě není nárok na žádnou kompenzaci, slevu z ceny plavby anebo jakékoli jiné nároky z této situace plynoucí.
Itinerář plavebních okruhů - itineráře plavebních okruhů se připravují až 3 roky předem a naše CK vytváří jednotlivé zájezdy cca dva roky před plánovaným
vyplutím. Během této doby se může změnit politická a především bezpečnostní situace v regionu. Dovolujeme si Vás upozornit, že plavební společnost a cestovní
kancelář RIVIERA TOUR je oprávněna provádět operativně změny programu a poskytovaných služeb před zájezdem a i v průběhu zájezdu, pokud není možné
zabezpečit původně dohodnutý program a služby dodržet. Při zájezdech do regionů, ve kterých si aktuální bezpečnostní situace může vyžádat úpravu trasy, nebo
plavby, nedochází k porušení smlouvy o zájezdu, dojde-li k odchylce v trase plavby nepřesahující 50 % původně plánované trasy plavby. Zákazník bere na vědomí, že
každá taková odchylka od původně plánované trasy plavby je prováděna z důvodu zachování jeho bezpečnosti a že je zahrnuta v programu zájezdu. Tato ustanovení
platí i na další, na tuto situaci, navazující služby.
Na loď vždy včas - základní rozdíl mezi dovolenou na hotelu a lodi je, že loď na vás nikdy nepočká. Tuto skutečnost je nutné brát v úvahu. Je
opravdu velmi nutné, abyste se na loď vrátili včas dle pokynů lodní společnosti. Upozorňujeme Vás, že itinerář zaslaný v odbavovacích pokynech
a na palubním lístku je jen orientační. Věnujte velkou pozornost informacím uvedených při výstupu z lodi. Nástup na loď je většinou nejpozději
30 minut před vyplutím lodi z přístavu. Pokud nástup na loď zmeškáte, loď na Vás nepočká. V případě, že zmeškáte nástup na loď a loď vypluje
bez Vás, nenáleží Vám žádné odškodnění. Veškeré náklady s touto situací spojené, jdou na vrub účtu opožděního zákazníka. Proto je lépe být na
lodi o hodinku dříve, než o pět minut později.
Pavel ČÍŽ

Zažij opravdu úplně jinou dovolenou….
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DOPRAVA DO PŘÍSTAVU LETECKY NEBO AUTEM

Než začnete s výběrem plavby je nutné si rozhodnout, kam se chcete vydat a jaké jsou Vaše jazykové znalosti. Pokud jsou Vaše jazykové znalosti omezeny, rozhodně
doporučujeme plavby s dopravou a delegátem RIVIERA TOUR. V případě dobrých jazykových znalostí máte možnost se do přístavu dopravit letecky, nebo vlastním
automobilem. V tom případě je naše nabídka plaveb opravdu velmi široká a vlastně jen záleží na tom, jakou plavbu si vyberete a jaký termín. Je však nutné
počítat alespoň s minimálními cestovatelskými zkušenostmi a dobrou komunikativní schopností.
Doprava do přístavu vlastním automobilem - Nechcete se nikým a ničím omezovat? Chcete mít opravdu velký výběr plaveb a plavebních okruhů? Vydejte se na
svou plavbu vlastním vozem. Najděte si na www.rivieratour.cz v sekci plavba s vlastní dopravou, tu svoji plavbu za super cenu a zorganizujte si svou vlastní
dovolenou. V případě, že máte zkušenosti s cestováním, můžete se do přístavu vydat vlastním vozem. Pokud se tak rozhodnete, rádi vám poradíme jak do přístavu,
kde zaparkovat vozidlo a podobně. Máme pro vás připraveny podrobně zpracované pokyny k odjezdu, které vám pomohou praktickou informací. V přístavu vám
zajistíme hlídané parkoviště přímo u přístavního mola, parkovné se hradí plavební společnosti na místě samém od cca 90 eur/týden. Hlídané parkoviště se musí
objednávat předem, informujte nás proto už při sepsání smlouvy, že požadujete parkování vozidla. Po naplnění kapacity parkoviště je již dosti složité hledat
náhradní řešení. Naše pokyny k odjezdu obsahují podrobné informace a mapky pro zaparkování vozidla v přístavu. Pokud cestujete vlastním automobilem do
přístavu, vyžádejte si při podpisu smlouvy rezervaci místa na hlídaném parkovišti přímo v přístavu. Pro rezervaci je nutné nahlásit SPZ, druh a barvu vozidla. Máte-li
parkovací místo zajištěno, prokážete se při příjezdu do přístavu lodním lístkem a budete následovat instrukce personálu. Pro placení parkovného je třeba drobnější
hotovost. Placení parkovného se provádí buď na lodi přičtením částky za parkovné k vašemu účtu, nebo přímo na parkovišti v parkovacích automatech. V přístavu
Janov jsou parkovací místa mimo přístavní molo. Po příjezdu do přístavu odevzdáte klíče od vozidla a vozidlo parkovací službě, která vozidlo přepraví na střežené
parkoviště. Po návratu bude vaše vozidlo opět připraveno na mole u lodi. CK RIVIERA TOUR zabezpečuje pouze rezervaci parkování. Parkování není součástí služeb
CK RIVIERA TOUR.
Doprava do přístavu letecky - u plaveb, s nimiž jste u nás zakoupili také letenky, zajistíme na požádání transfery. Transfery, které u jednotlivých plaveb RIVIERA
TOUR nabízí, jsou jen navrženou možností přepravy mezi letištěm, hotelem a přístavem. Podle logistických dispozic destinace se může jednat o hromadné transfery
(především Evropa, některé plavby po Asii, Karibiku a jiné plavby), privátní transfery, či kombinaci obojího. Nejedná se o povinný příplatek k plavbě. Klienti si mohou
zajistit transfery individuálně, nebo využít taxislužeb. Ceny transferů vám zašleme na vyžádání. Pokud si letenky zakoupíte sami, k ceně transferu účtujeme poplatek
za zabukování transferu 250,-Kč. V případě letecké přepravy je váha a rozměry zavazadla předepsána leteckou společností. Držte se proto pokynů letecké
společnosti. Pozor! Váhy více zavazadel se nikdy nesčítají. Pro leteckou přepravu využíváme výhradně linkových leteckých spojů.
Hotely v přístavech - ve všech evropských i světových přístavech vám můžeme zajistit jednorázové ubytování před plavbou i po ní. Budete-li si chtít dovolenou
prodloužit, zajistíme vám ubytování na libovolný počet nocí. V některých destinacích (především mimo Evropu) vám můžeme zajistit také kompletní poznávací
balíčky s ubytováním na trase a pronájmem automobilu. Můžete se na nás s důvěrou obrátit. Většinu hotelů v naší nabídce v okolí přístavů máme prověřenou.

….
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Naše upozornění:
Dovolujeme si upozornit všechny klienty s vlastní dopravou do přístavu, že může dojít k pozdnímu vylodění z lodi, ať již z důvodu
špatného počasí anebo z důvodů techicko-organizačních. Při zpáteční cestě Vám při odjezdech doporučujeme vytvořit si dostatečnou
časovou rezervu. V případě pozdního vylodění nepřísluší klientům náhrada škody. V případě, že je vaše letecká přeprava do přístavu
zajišťována přímo plavební společností včetně transferů, náhradní přepravu Vám zajistí plavební společnost MSC CRUISES. Dále si
dovolujeme upozornit klienty, pokud by došlo k jakémukoli poškození zavazadel, je nutné tuto skutečnost oznámit personálu plavební
společnosti přímo v odbavovací hale a vyžádat si reklamační protokol. Bez reklamačního protokolu nebude žádost o odškodnění
uznána. V případě poškození automobilu je taktéž nutné vyžádat řádné potvrzení škodní události a pořídit fotodokumentaci této
události k řešení následného odškodnění.

Laďa Trochta
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Parkování přímo v přístavu u lodi – co víc si přát…
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DOPRAVA DO PŘÍSTAVU BUSEM RIVIERA TOUR
U plaveb s dopravou a delegátem zajištujeme dopravu do přístavu vlastními autobusy NEOPLAN
TOULINER. Doprava do přístavu je pohodlná zejména díky dostatečnému prostoru v autobuse,
pohodlnými polohovacími sedadly a to včetně poslední řady, která je nejprostornější. Bus je
vybaven WC, klimatizací, DVD, CD a MP3 přehrávačem se třemi LCD televizory. Součástí vybavení
busu jsou přikrývky na noční přejezdy.
Během cesty do přístavu Vám zdarma nabídneme kávu, čaj, capuccino anebo čokoládu se
šlehačkou. Při odjezdu obdržíte studenou večeři a různé pochutiny včetně jedné láhve vody na
noční přejezd. V ranních hodinách před příjezdem do přístavu je pro vás připravena teplá snídaně.
Během cesty do přístavu si můžete zakoupit chlazené nápoje: pivo, cola, fanta, sprite, minerálky
anebo i teplé polévky. Při zpáteční cestě z přístavu je pro vás opět připravena teplá svačinka.
Svačinka je jednotná pro všechny klienty.
Cesta do přístavu je vždy delší, protože je nutné počítat s časovou rezervou. Příjezdy do přístavu
jsou plánovány na 9.00 hodin. Samotné odbavení na loď začíná v cca 11.00 hodin. Odjezdy
autobusu z Brna do Benátek v cca 22.00 hodin, z Brna do Janova v cca 16.00 hodin. Přesné
odjezdové časy obdržíte v pokynech k odjezdu, které zasíláme cca 30 dnů před odjezdem.

Svozový transfer k busu za příplatek

Mirek Hynek
Trasa transferu:
Praha - Hradec Králové - Pardubice - Holice - Vysoké
mýto - Litomyšl - Svitavy - Boskovice do Brna a
následně přestup na BUS. Zpáteční trasa BrnoPraha-Hradec. Omezená kapacita transferu na 12
osob. Objednávejte s předstihem. Transfer je
pouze na vyžádání.

Hlavní trasa autobusu do přístavu:
Vsetín - Val. Meziříčí - Nový Jičín - Frýdek Místek
Ostrava - Hranice na Mor - Olomouc –ProstějovVyškov - Brno - Břeclav - Bratislava - Vídeň…

Cesta do přístavu
Cesta do přístavu je asi nejnáročnějším bodem z celého zájezdu. Musíme mít, vzhledem k dopravní situaci, dostatečnou časovou rezervu. Do Benátek je
vzdálenost cca 760 km, do Janova cca 1400 km, Kiel cca 930 km. Na začátku cesty vás delegát seznámí s plánem zájezdu, procedurami při nalodění a se všemi
důležitými informacemi. Během cesty do přístavu jsou pravidelné zastávky cca každých 90 minut. Délka přestávek je stanovena dle aktuální dopravní situace.
V ranních hodinách je přestávka delší k provedení osobní hygieny a přípravy teplé snídaně, která je pro vás připravena zdarma. Během cesty do přístavu od nás
obdržíte studenou svačinku na cestu, pochutiny a nápoj. Taktéž během cesty samotné máte možnost si zdarma vyžádat kávu, čaj, cappuccino a nebo čokoládu se
šlehačkou.
Příjezd do přístavu je plánován kolem deváté hodiny a to z důvodu včasného nalodění. Před samotným naloděním budete mít dostatek času v přístavu na
občerstvení nebo pár fotografií lodi. Palubní lístky na loď vám předá delegát v autobuse. Vaše zavazadla budou označena štítky při nástupu do autobusu.
Dovolujeme si vás upozornit, že není možné do zavazadel umístit zbraně, především nože, velké nůžky a podobně. Všechny zavazadla procházejí přísnou
bezpečnostní kontrolou. Taktéž alkohol je součástí bezpečnostní kontroly. Každý účastník plavby si může s sebou vzít jedno zavazadlo do váhy 25 kg a jedno
příruční zavazadlo. Místa v buse lze i rezervovat za poplatek 100 Kč/osoba. Pokud ze zdravotních důvodů potřebujete zajistit místo v autobuse v přední části
busu, informujte nás již při podpisu smlouvy. Budeme se vám snažit vyhovět, pokud to bude možné. Přednost mají rodiny s dětmi a členové MSC Clubu RIVIERA
TOUR. Před odjezdem Vám zašleme zasedací pořádek v autobusu, který není možné měnit. Naše autobusy jsou prostorné, všechny sedadla včetně poslední řady
se dají sklápět a taktéž na noční přejezd je možno sedadla vysunout do uličky pro větší pohodlí. Autobus je vybaven lehkou přikrývkou pro každého klienta
k zabezpečení lepšího komfortu při jízdě. Od řidičů si dále můžete zakoupit nafukovací polštářky, nebo další chlazené nápoje jako pivo, cola, tonic, mirinda, sprite,
minerálky nebo vodu. Bus má vlastní toalety.
Dovolujeme si Vás upozornit, že cestující jsou povinni se za jízdy připoutat bezpečnostními pásy. Během jízdy není dovoleno stát
v uličce, nebo mluvit za jízdy s řidičem. Cesta z přístavu je již rychlejší a pohodlnější. Přestávky během zpáteční cesty jsou cca každé dvě
hodiny. Zastavujeme na velkých italských autogrillech, kde si můžete zakoupit poslední suvenýry z Itálie, pasty, olivové oleje, sýry a
podobně. I na zpáteční cestě je pro vás připravena teplá svačinka, která zcela jistě přijde vhod. Návrat do České republiky dle dopravní
situace v nočních hodinách, příjezd do Brna cca 01.00 hodin. Na naše busy navazuje transfer do Prahy a Hradce Králové. Dbáme velmi
důsledně na bezpečnost při přepravě cestujících. Řidiči pro nás pracují několik let. Odpovědnost řidičů i naší cestovní kanceláře je
opravdu velká a z těchto důvodů nevyužíváme zpáteční přepravy tzv. pendlů – i když tím přeprava do přístavu naroste na ceně.
Bezpečnost především. V letošním roce, zhruba od července, se můžete těšit i na úplně nové autobusy třídy NEOPLAN CITYLINER ,které
Vám zpříjemní Vaši cestu do přístavu a to zejména do Janova, nebo Civitavecchie. Zcela pochopitelně v naší firemní modré barvě
vyrobeny přímo na zakázku.
Radek Piastek

Pohodleně do přístavu již z domova…
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CESTOVNÍ DOKLADY - ZAVAZADLA

CESTOVNÍ PASY A VSTUPNÍ FORMALITY
U všech plaveb bez výjimky, tedy i u plaveb po zemích EU se musí účastníci plavby před naloděním prokázat cestovním pasem platným minimálně ještě 6 měsíců po předpokládaném
návratu z plavby. Nelze cestovat na občanský průkaz! Toto pravidlo platí také pro děti všeho věku. Všechny úřední předpisy a požadavky, kterým je nutné vyhovět pro návštěvu zemí, v
nichž má konkrétní plavba plánované zastávky, jsou výhradně věcí klienta a je nutné mít veškerá víza a dokumenty vyřízené a připravené před nastoupením plavby. RIVIERA TOUR vám
bude při vyřizování těchto formalit na vaše přání nápomocná. Pro plavby zahrnující jakýkoliv vstup na území USA, je nutné ele ktronické vstupní povolení (tzv. ESTA). Při vstupu na území
Ruské federace je rovněž nutné vízum. Vzhledem k procesním pravidlům nastaveným ruskými úřady je vízum zahrnuto v ceně fakultativních výletů. Pokud plánujete v ruských přístavech
opustit loď, musíte si koupit fakultativní výlet, nebo opatřit platné vízum, jinak nebudete vpuštěni na pevninu. Při sepsání cestovní smlouvy budete požádáni o Vaše údaje z cestovního
pasu a to včetně údajů na kontaktní osobu v ČR v případě nouze. Bez těchto údajů není možné vystavit palubní lístek. Za dodání osobních údajů je odpovědný cestující. Uvedené údaje musí
být dodány cestovní kanceláři nejpozději 49 dnů před naloděním. Po této době je dodání údajů již zpoplatněno. Upozoňujeme, že deset dnů před vyplutím již není možné dodání těchto
údajů, nebo jakákoli jejich změna.
ZAVAZADLA
Vzhledem k tomu, že plavbě na lodi často předchází let na místo nástupu, doporučujeme řídit se při balení zavazadel předpisy letecké dopravy, které jsou ostatně velmi podobné předpisům
lodním. Spolu s lodními lístky obdržíte také lodní přívěsky na kufry (luggage labels), které si těsně před naloděním na vaše kufry připevníte. V některých případech tyto přívěsky obdržíte až
na lodním terminálu, při odbavení na loď. Při nalodění vám budou vaše zavazadla službou odebrána a dopravena do vaší kajuty. Za poškození či ztrátu zavazadel, či jejich obsahu ručí na
základě mezinárodních dohod lodní společnost. Cestující může mít při přepravě na zájezd busem jedno hlavní zavazadlo v maximální hmotnosti max. 25 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 zámkem. V zavazadlech je výslovně zakázáno přepravovat cenné předměty, šperky, počítače, fotoaparáty, skleněné láhve, zbraně, nože. 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, nože a nůžky. Zbraně, nože a nůžky budou při
vstupu zabaveny!!! Cestující je povinen řádně a s veškerou péčí se o svěřená zavazadla starat a pečovat o ně, aby nedošlo k jejich ztrátě, záměně nebo zcizení. V případě poškození
zavazadla (poškození rukojeti, kolečka, ucha, protržení) je stanoveno paušální odškodnění ve výši max. 800 Kč za zavazadlo. Při poškození zavazadel musí být vždy sepsán zápis při
vylodění v přístavu. Bez tohoto zápisu nárok na odškodnění poškozeného zavazadla zaniká. V případě ztráty zavazadla je stanoveno paušální odškodnění v maximální výši 15.900,-Kč za
jedno zavazadlo a to pouze v případě, že ke ztrátě došlo výhradně zaviněním cestovní kanceláře. V případě ztráty zavazadla během letecké přepravy anebo nalodění a vylodění je
odpovědnost cestovní kanceláře za škodu vyloučena a je třeba škodní událost vyjednat s leteckou společností nebo plavební společností. 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. Pro příruční zavazadla platí, že je zakázáno na loď přinášet potraviny a
nápoje jakéhokoli druhu. Nápoje smí být v omezené míře přineseny v hlavním zavazadle (max. 0,7 l). Lodní společnost si však vyhrazuje právo na kontrolu všech zavazadel a případné
vyjmutí nežádoucích předmětů či substancí. Absolutní zákaz donášení potravin a nápojů jakéhokoli druhu platí při návratu na loď při zastávkách během plavby. Potraviny a nápoje, které
zakoupíte mimo loď, budou zabaveny a některé společnosti, např. MSC, vám v přístavech zakoupený alkohol i jiné nápoje uskladní a vydá při vylodění. Dovolujeme si důrazně upozornit
klienty, že někdy při vylodění dochází k záměně zavazadel našich klientů. Skutečnost, že černý kufr máte označený červenou mašlí ještě neznamená, že je kufr Váš! Takto přemýšlí tisíce
dalších klientů. Proto vždy překontrolujte, zda máte opravdu svá vlastní zavazadla. Záměna zavazadel a pozdější doručení je vždy na účet klienta, který záměnu provedl a náhrady se
pohybují v tisícových částkách, u exotických plaveb až desetitisíce.
PLASTOVÁ A SKOŘEPINOVÁ ZAVAZADLA
Dovolujeme si upozornit klienty, že plastová a skořepinová zavazadla jsou sice krásná, nic méně absolutně nevhodná pro přepravu autobusem, letecky a při nalodění a vylodění. Během
manipulace taková zavazadla na pásech a vozících kloužou a běžně dochází k jejich poškození anebo úplnému zničení, či ztrátě takového zavazadla. Plastová a skořepinová zavazadla jsou
pro přepravu na plavbu absolutně nevhodná. V případě, že si hodláte i přes tato upozornění plastové, nebo skořepinové zavazadlo vzít s sebou, upozorňujeme, že tak činíte na vlastní
nebezpečí. Cestovní kancelář a ani plavební společnost neodpovídá za poškození, částečné zničení, nebo zničení, čí ztrátu plastového nebo skořepinového zavazadla, včetně jeho
obsahu.
RUČNÍKY A OSUŠKY
Ubytování na lodích se řídí stejnými standardy jako ubytování v hotelích. Na všech kajutách jsou hostům k dispozici ručníky. Dostatek ručníků je také k dispozici ve wellness části lodi, u
bazénů a v posilovně. Župany jsou pouze v kajutách balkonových – AUREA a pro klienty s černou kartou jsou k dispozici v každém typu kajuty.
PŘED NALODĚNÍM
Pro běžný život na palubě a výlety na pevninu jsou vhodné sportovní či jiné pohodlné oděvy a obuv. Plánujete-li využívat posilovnu, přibalte si také vhodné oblečení a hlavně zvláštní pár
sportovních bot. Během plavby však také budete mít možnost zúčastnit se nejrůznějších společenských událostí. Pro běžné večeře v hlavní restauraci platí pravidlo, že dospělí by neměli
nosit džíny a trika. Pánům doporučujeme kalhoty, košili a případně i sako, dámám šaty, kostýmky, nebo společenské kalhoty a blůzu. Pro každou plavbu jsou také plánované gala večery, na
nichž je vhodný společenský oděv. U pánů se očekává tmavý oblek a kravata, dámy mohou oslnit ve večerních šatech. Kdo si na formální večerní zábavu nepotrpí, nemusí se těchto aktivit
účastnit. Večeře se souběžně podávají také v jiných restauracích, kde je hlavním pravidlem pohodlí hosta. Doporučení k nadcházejícímu večeru naleznete také v lodních novinách, které
vám vždy večer (vydání pro následující den) doručí do kajuty. Co se týká obuvi, doporučujeme především obuv s nízkými podpatky, pohybujete-li se na venkovních palubách. Na lodích se
9 různé párty, jako například bílá párty, květinový večer, střemořský večer, kde doporučujeme Váš oděv přizpůsobit těmto tématickým večerům.
pořádájí
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PROCEDURY BĚHEM NALODĚNÍ

Vždy se snažíme našim klientům vysvětlit, jak je důležité si uvědomit, že loď není hotel. Včasný nástup na loď ve všech destinacích je prvořadou nutností pro Vaši
příjemnou dovolenou. Rozhodně Vám doporučujeme dostatečnou časovou rezervu pro příjezd do přístavu. Je nutné počítat s možností zpoždění během Vaší cesty
do přístavu. Pokud cestujete s dopravou a delegátem CK RIVIERA TOUR, většinou přijíždíme do přístavu kolem deváté hodiny. Po vystoupení z busu následuje
krátké osobní volno a v cca 10.00 hodin začíná odbavovací procedura na loď. V některých přístavech se může naloďovat i 3500 klientů. Přesto díky našim
zkušenostem zvládneme nalodění poměrně rychle. Standartně jsme odbaveni již za cca dvě až tři hodiny. První den při nalodění není možné se jakkoli předbíhat,
protože dostanete své osobní číslo, podle toho, kdy přijedete do přístavu a následně se tak dle tohoto čísla, naloďujete i na loď samotnou. Při prvotním odbavení
potřebujete palubní lístek a Váš pas. K odbavení se musí dostavit všichni cestovatelé ubytovaní na jedné kajutě společně. Při odbavení probíhá kontrola Vašich
dokladů a následně je třeba projít bezpečnostní a pasovou kontrolou. Dále již nastupujete na loď, kde na Vašich kajutách naleznete magnetické karty, které jsou
Vaší vstupenkou na loď, klíčem od kajuty a Vaší peněženkou na lodi. Veškeré platby na lodi probíhají právě prostřednitvím této magnetické karty. Proto při
případné ztrátě ihned kontaktujte recepci, nebo Vašeho delegáta k zablokování Vaši magnetické karty. Kartu potřebujete vždy při výstupu z lodi a nástupu na loď.
Karty není možno zaměnit, protože je na nich naskenována Vaše tvář pro bezpečnostní identifikaci při nástupu na loď. Těhotné ženy a osoby, které mají
elektronická zařízení k činnosti srdce, jsou povinni nahlásit tento zdravotní stav při nalodění. Nesmí procházet bezpečnostními rámy. Po odbavení se prochází
bezpečnostní kontrolou. Kontrolovány jsou Vaše příruční zavazadla a Vaše oblečení. V dnešní době je tato procedura opravdu nezbytná. Respektujte prosím
pokyny bezpečnostních pracovníků. V příručních zavazadlech nesmí být nože (ani rybička!!!), velké nůžky, jehlice, zbraně… Po uspěšné bezpečnostní kontrole již
vcházíte na loď. Při vstupu předkládáte palubní lístek a pas a je provedena Vaše fotoidentifikace.
Vaše kajuty budou připraveny k ubytování zpravidla po 13 až 14 hodině. Jak však najít Vaši kajutu? Podle jejího čísla. Pamatujte, že první číslo vždy značí číslo
paluby a poslední tři čísla umístění kajuty. Nízká čísla jsou na začátku lodi a čísla kolem 200-250 jsou na konci lodi. Loď je vždy rozdělana podle stran - sudá a lichá
čísla. Pokud tedy máte kajutu např. 9015 – Vaše kajuta se nachází na palubě 9 na přídi lodi. Pokud máte číslo kajuty 13190, Vaše kajuta je na palubě 13 na zádi lodi.
Při vstupu do kajuty překontrolujte jeji vybavení a úplnost, zejména minibarů. Trezor se nachází v šatníku, nebo za zrcadlovou stěnou a jeho používání je
zdarma. Na kajutě naleznete dvě láhve vody a minibar. Vše co je v minibaru včetně lahví vody na kajutě při spotřebě hradíte k tíži Vašeho účtu. Na kajutě se nachází
telefon. Volání lodním telefonem je zdarma - číslo kajuty je telefonní číslo. Vaše kajuty se uklízejí zpravidla dvakrát denně. První den kontaktujte Vašeho
kabinového stevarda a dohodněte se, v jakém jazyce Vám bude donášet denní program. Denní program není v českém jazyce.
Bezpečnostní cvičení
Před samotným vyplutím lodi probíhá vždy bezpečnostní cvičení. Bezpečnostního cvičení jsou povinni se účastnit všichni
klienti, včetně dětí. Neúčast na cvičení je hrubé porušení podmínek a kapitán má právo Vás v takovém případě vylodit
bez jakékoli další náhrady. Většinou se před vyplutím ozve bezpečnostní signál ve formě sedmi krátkých a jednoho
dlouhého zaznění lodní sirény. Po tomto signálu vezměte Vaše záchranné vesty, které máte uschovány ve Vašem
šatníku na kajutě, vezměte si svoji magnetickou kartu a opusťte kajutu. Dále postupujte podle pokynů lodního
personálu, který Vám ukáže místo srazu. Před vstupem na místo srazu, vždy všichni, předložte magnetickou kartu k Vaší
registraci na účasti na tomto cvičení. Dále postupujte dle instruktáže lodního personálu.
Zavazadla při nalodění
Zavazadla v den nalodění obdržíte před Vaši kajutu v odpoledních hodinách. Běžně se stává, že
vzhledem k velkému množství zavazadel nejsou doručeny při vyplouvání lodi. Nemusíte mít však
obavy. Pokud během večeře zavazadla neobdržíte, kontaktujte recepci, nebo našeho delegáta. Je
možné, že během manipulace se znehodnotilo označení zavazadla a v takovém případě budete
muset Vaše zavazadlo identifikovat. Taktéž je možné, že Vaše zavazadlo neprošlo bezpečnostní
kontrolou. V takovém případě budete muset zavazadlo otevřít a nebezpečnou věc odevzdat
bezpečnostní službě. Upozorňujeme, že na loď se nesmí přinášet nože, velké nůžky, jehlice, zbraně,
mačety a taktéž kovové žehličky! Pokud se zavazadlo poškodilo během manipulace, ihned reklamujte
tuto skutečnost na recepci, kde Vám navrhnou kompenzaci za poškozené zavazadlo. Zavazadla, která
byla poškozena před naloděním, není možno reklamovat.

Loď není hotel – u nalodění vždy včas !

Hanka ČÍŽOVÁ
Vaňková
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STRAVOVÁNÍ NA LODI - PRVNÍ VEČEŘE

Strava během plavby je formou plné penze, která se skládá ze snídaně, oběda, odpolední svačinky, večeře, popřípadě občerstvení
během dne a večerního bufetu. Voda a některé nealkoholické nápoje z automatů jsou během jídel k dispozici zdarma. Přes den
stravování nepodléhá žádným zvýšeným společenským pravidlům.
Večeře v hlavní restauraci jsou společenskou událostí a dle plánovaného rozpisu vyžadují přiměřené oblečení. Hosté, kteří se formalit
rádi vzdají, mohou využít služeb bufetových restaurací. V některých specializovaných restauracích je vyžadována rezervace předem a
platí se rezervační poplatek (cca 20 – 25 EUR). Restaurace na lodích, nebo jejich části, jsou tématicky zaměřeny a proto vám mohou
nabídnout širokou škálu kuchyní: klasický bufet pro každého strávníka, lehkou italskou kuchyni, gurmánské požitky s rukopisem
francouzských chef de cuisine, exotikou provoněné asijské speciality i šťavnaté steaky z amerických prérií. Postaráno o vás bude i
tehdy, rozhodnete-li se strávit den, či jeho část v soukromí vaší kajuty. Pokojový servis (za přípatek) je v provozu 24 hodin.
Lodní kuchaři nezapomínají ani na strávníky se speciálními požadavky. Na vyžádání lze zajistit například vegetariánskou stravu.
(Mějte prosím na paměti, že do žádné restaurace není povoleno vstupovat bez obuvi a svrchní části oděvu, tj. vstup do restaurace
např. v plavkách je nepřípustný). Orientační doba podávání jídel: snídaně 6.30 – 10.00, oběd 12.00 – 15.30. Podávání večeří je na
většině lodí rozděleno do dvou sezení: 1. kolem 18.00 a 2. kolem 21.00 (časy se mohou u jednotlivých společností či lodí lišit, jsou
uvedeny v denním programu plavby). Pro naše klienty se snažíme zajistit většinou první sezení, není to však pravidlem. Při zakoupení
plavby v kategorii Bella nemáte možnost si vybrat možnost sezení. Tu Vám určí plavební společnost. Večeře jsou podávány ve
specializovaných restauracích, jejichž název a čas je uveden na vaší magnetické kartě. Je nutné dodržovat včasný příchod na večeři,
ale i společenský bonton. V případě pozdního příchodu nebudete do restaurace vpuštěni.
U večeří není možné konzumovat nápoje z nápojových automatů. CK RIVIERA TOUR má pro vás v pokynech k odjezdu připraven
jídelní lístek, přeložený do českého jazyka. Večeře se konají v italském stylu pohody a vychutnání skvělého jídla a vína a je nutné
počítat s dobou večeře cca hodinu a půl. Obecně lze potvrdit, že gastronomie na lodi je opravdu na vysoké úrovni a je třeba si hlídat
svoji štíhlou linii. V případě, že opouštíte loď na výlet na celý den, není možné vám připravit stravu na tento váš soukromý výlet. Lze
však zakoupit výlety plavební společnosti i s obědem. Během plavby někdy bývají speciální prezentace italské kuchyně spojené
s přípravou přímo před očima klientů. Pro většinu našich klientů je stravování na lodi opravdovým gurmánským zážitkem. Výběr je
velmi pestrý a uspokojí i náročnější strávníky. Pokud jsou ryby na Vašem jídelníčku vítány, máte vyhráno. Zdejší rybí speciality a rybí
polévky jsou opravdu skvělé.
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Během celého dne můžete navštěvovat bufetovou restauraci, která je zpravidla na zádi lodi v horních
patrech. Je otevřena většinou od časných ranních hodin až do noci cca 2 hodin, kde si můžete zajít i
během pozdního večera na pizzu nebo sendviče. Prakticky platí pravidlo, že na lodi nemůžete mít hlad. Na
snídaně i obědy můžete také využít servírovaných restaurací, někdy servírovaných formou bufetu,
zpravidla na palubě 5. Při příchodu Vás obsluhující personál usadí ke stolu a vybíráte si z jídelního lístku.
Klienti, kteří mají objednány vinné pakety, je obdrží první večer od managera restaurace. O objednání
paketů informujte Vašeho obsluhujícího číšníka. Pokud máte narozeniny, lze objednat v restauraci
narozeninový dort, jahody v čokoládě, sekt a podobně. Pochopitelně tato služba je za příplatek. Nápoje
objednané v restauracích hradíte k tíži Vašeho účtu. Doporučujeme účastnit se večeří v servírovaných
restauracích při galavečerech a italském dnu na moři. Přejeme Vám úžasný gurmánský zážitek.

Láska prochází žaludkem….
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PLATBY NA LODI-DEPOZIT

Během prvního dne je nutné uhradit tzv. depozit. Je to zálohová platba plavební společnosti, kterou si otevřete svůj účet na lodi. Na lodi není možné v barech, nebo v obchodech
platit penězi. Vše se načítá na Váš hotelový účet a platíte magnetickou kartou, kterou Vám vydá plavební společnost při nalodění. Za kartu jste plně odpovědni a i za její případné
zneužítí. Proto v případě ztráty ihned informujte recepci, nebo našeho delegáta a kartu zablokujte. Výše depozitu je stanovena min. na 250 eur na kajutu, nebo pokud si přejete
rozdělit účet na kajutě, tak je výše depozitu stanovena na 150 eur na dospělou osobu. Ze složeného depozitu se Vám budou odečítat nákupy na lodi v obchodech, barech, nákupy
výletů nebo servistní taxa. V případě, že Vaše útrata překročí složený depozit, je nutné účet tzv. dobít dalším vkladem-platbou. Jinak se Vám účet automaticky zablokuje a nebudete
moci čerpat další služby. Depozit v hotovosti uhradíte zpravidla na palubě číslo 5 v recepci, nebo na přepážce Accouting desk.
SERVISNÍ POPLATEK
Ke všem Vašim objednávkám na barech a v restauracích je automaticky účtován servisní poplatek 15%. Pokud máte zájem ušetřit, věnujte prosím pozornost informacím na straně
20 katalogu NÁPOJOVÉ BALÍČKY A PAKETY. Při zakoupení balíčků při podpisu smlouvy je možné tyto balíčky zakoupit bez servisního poplatku. Pokud nápoje, nebo zvýhodněné
balíčky nakoupíte až na lodi, bude vám servisní poplatek účtován i na tyto balíčky.
UNICEF
Plavební společnost MSC Cruises je patronem Unicef. Dovoluje si vás proto požádat o pomoc při této charitativní činnosti, zejména pro výstavbu škol a pomoci dětem v Brazílii,
příspěvkem 1 eura. Tato částka ve výši 1 eura je automaticky přičtena k vašemu účtu. Pokud se nechcete na této charitativní akci podílet, jen při platbě účtu informujte personál.
Částka vám bude ihned automaticky stržena.
SERVISNÍ TAXA NA LODI
Jak jsme již uvedli, na lodi se neplatí na barech penězi, ale kartou. Na lodi se nikde neplatí žádné spropitné, bakšišné a podobné poplatky, které jsou běžné v restauracích a
hotelech. Taktéž se neplatí žádné poplatky za užití lehátka, pool servis , za užití bazénů a vířivek a pod. Neplatí se ani žádné vstupné do divadla, na animační programy, diskotéky,
přístavní taxy, ubytovací poplatek a podobně. Všechny tyto poplatky jsou zahrnuty v jednotné servisní taxe. Plavební společnost automaticky zaúčtuje na váš účet servisní taxu ve
výši cca od 10 eur (Karibik cca od 12,5 USD/noc) za dospělou osobu a cca od 5 eur/noc za dítě od 2-12 let. V případě, že nejste spokojeni se službami plavební společnosti, máte
právo služby reklamovat a vyžádat zproštění servisního poplatku. V takovém případě je nutné uvést přesně s jakou službou jste nebyl spokojen a který pracovník tuto službu pro Vás
špatně vykonal. Oprávněnost reklamace řeší plavební společnost. Upozorňujeme, že cestovní kancelář nemá možnost tuto situaci ovlivnit, nicméně bude Vám nápomocna při řešení
Vašeho problému..
ZAPLACENÍ VAŠEHO ÚČTU
Finální úhrada účtu se provádí až poslední den před vyloděním. Do účtu se automaticky započítává servisní taxa na lodi a příspěvek Unicef. Poslední noc před vyloděním obdržíte na
Vaši kajutu souhrnný účet s vyčíslením přijatých zálohových plateb a Vaše skutečné útraty na lodi. Váš učet prosím překontrolujte. V případě nesrovnalostí ihned kontaktujte
recepci. V případě, že hradíte účet hotově, uhraďte účet na palubě 5 recepce- Accouting desk (pokud není uvedeno jinak) v časných ranních hodinách před vyloděním. V případě
přeplatku Vám bude hotovost vrácena, v případě doplatku, uhradíte doplatek v hotovosti na přepážce.
PLATBA PLATEBNÍ KARTOU
V současné době dochází postupně na palubě lodí společnosti MSC ke změně způsobu platby hotelového účtu. K největšímu rozdílu dochází u platebních karet, kde vzniká rozdíl
mezi kartou DEBETNÍ a KREDITNÍ a všechny tyto operace se nově zpracovávají na terminálech na lodi. Kreditní karta je platební karta spojená s úvěrem, který držitel karty může
postupně splácet a zároveň dále čerpat, nebo u níž je úvěr nutno splatit celý do určité lhůty a občas se jako „kreditní“ nepřesně označují vůbec všechny bankovní platební karty, bez
ohledu na jejich systém.
Kreditní karty dnes vydávají především finanční instituce, v první řadě banky. Pokud se rozhodnete pro platbu touto kartou, zaregistrujte se na bankovním terminálu umístěného na
palubě 5 nebo 6, kde Vám systém nabídne nejdříve výběr jazyka (nelze česky), následně vyberete, zda máte debetní nebo kreditní kartu, dále vyberete účastníky na kajutě, kterým
se má účet načíst na Vaši platební kartu, určíte výši zálohy - depozitu a po ověření zhotovíte elektronický podpis.
Pokud mají klienti KREDITNÍ KARTU - platební karta spojená s úvěrem

Nevyčerpání zálohy: zbytek se odblokuje na kartě po návratu z plavby (na recepci pouze odevzdají podepsaný účet)
Debetní karta je platební karta přímo spojená s bankovním účtem majitele, která umožňuje provádět finanční operace (výběr peněz v hotovosti, bezhotovostní
platby v maloobchodní síti, nebo na internetu atd.), pokud je na účtu, ke kterému byla karta vydána, dostatek peněz. K zúčtování dochází většinou ihned po
provedené transakci (on-line), nebo v rozmezí několika dnů (off-line), přičemž banka částku odečte přímo z účtu klienta.
Pokud mají klienti DEBETNÍ KARTU - karta přímo spojená s bankovním účtem majitele

POZOR ! Nevyčerpání zálohy: V případě přeplatku si musíte vyzvednout přeplatek na recepci poslední den v hotovosti

Mirek Cunda

Peníze, peníze a zase peníze….
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ZÁBAVA NA LODI

TV – FILM - ve všech kajutách je televizor s příjmem satelitních kanálů v různých jazycích podle toho, kde se právě loď
pohybuje. Na lodích je často také prostřednictvím televize nabízeno velké množství filmů - jde o výběr současné
kinematografie dostupný každému v libovolném čase dle systému Pay – Per – View. Některé kanály jsou vyhrazeny pro vnitřní
okruh lodi a lze na nich najít základní informace k lodi, k plavbě, k bezpečnostním předpisům a aktualitám během plavby.
BARY – KAVÁRNY – DISCO - na všech lodích najdete několik různě tematicky zaměřených barů a kaváren, které jsou otevřené
do pozdních nočních hodin. V některých si můžete zazpívat karaoke, naslouchat pianistovi, vychutnat vynikající vína a sekty,
nebo jen strávit příjemný večer v okruhu přátel. Vždy je otevřen noční klub s diskotékou. Vydáte-li při zábavě hodně energie,
je připraven půlnoční bufet.
KASINO - cestovatelé, v nichž dřímá pokerový génius či vášeň pro ruletu, mohou zkusit štěstí v lodních kasinech. V kasinu se
nesmí fotografovat a pořizovat videozáznamy. Dětem vstup zakázán.
DĚTSKÝ KLUB - prostory a zařízení, která jsou vyhrazena pro děti a mládež, najdete na všech lodích. Děti od 2 do 12 let a
mládež do 18 let jsou v péči profesionálních vedoucích a mohou se účastnit různých kurzů či zábavných aktivit - např.
maškarní průvod, detektivní hra, apod. Pokud si rodiče chtějí udělat prostor pro sebe a nemít přitom starost o své ratolesti,
jsou tyto služby a hlídání k dispozici prakticky po celý den. Lodě nabízejí malým námořníkům vyhrazené místnosti, kluby a
prostory s bazény a jinými vodními radovánkami. Pro celou rodinu je určena herna s videoautomaty s pestrou škálou akčních,
motoristických a sportovních simulátorů a dalších her. Simulátory, 4D kina, bowling jsou zpoplatněné služby, dětský klub je
zdarma.
DIVADLO - každý večer je v lodním divadle, které je umístěno na přídi lodě, pořádáno divadelní představení. Nemusíte mít
obavy z jazykové bariéry, divadla jsou koncipována pro všechny klienty na lodi a snadno jim porozumíte. Jsou taktéž vhodné
pro malé děti. Divadla jsou časově situovány dle programů lodi, které obdržíte každý večer na vaši kajutu s podrobným
programem na celý den. Chceme Vás upozornit, že divadla jsou tématická a každý den je divadlo na jiné téma, žánr, apod.
Proto, pokud se Vám divadlo nebude líbit jeden večer - nevadí, navštivte jej druhý. Zcela jistě narazíte na představení, které
Vás určitě zaujme.
ANIMÁTORSKÉ PROGRAMY - skupina animátorů na lodi má za úkol vás bavit během celého dne. Doporučujeme se účastnit
těchto akcí. Můžete se tak naučit kroky samby, salsy, zacvičit si, nebo zahrát bingo. Zejména doporučujeme večerní animační
programy za aktivní účasti klientů. Nejen, že se pobavíte, ale získáte i nové přátele a kamarády z řad klientů, ale i

….
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personálu lodi. Při posledním galavečeru vezměte do divadla kamery a fotoaparáty. Zpravidla po představení máte možnost se
vyfotit s vystupujícími umělci. Zcela jistě to bude pro Vás mimořádný zážitek. Rozhodně si tuto aktivitu nenechte ujít.
GALAVEČERY – během osmidenní plavby jsou pořádány dva galavečery. První galavačer je přivítání s kapitánem. Během prvního galavečera
Vás většinou před večeří kapitán pozve na skleničku sektu nebo martini. Po slavnostní galavečeři zpravidla čeká klienty audience s kapitánem,
kde se kapitán osobně pozdraví s každým účastníkem plavby a na památku je zhotovena fotografie, kterou si můžete následně zakoupit na
photo desk. Navštivte tento večer divadlo, kde Vám na začátku budou představeni všichni hlavní důstojníci lodi. Dalším zajímavým dnem je
Italský den na moři, kde se plavební společnost snaží prezentovat italskou kuchyni, vína, zvyky a tance. Účast na večeři v barvách italské
trikolory je opravdu vítána. Finálový galavečer bývá zpravidla den před ukončením plavby. Účinkující a vedení lodi se s Vámi přijdou rozloučit
do divadla a představení bude vrcholit slavnostním grandfinále.

Plavba na moři je jedna velká párty…
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SPORT A RELAX

Na všech lodích jsou k dispozici bazény a brouzdaliště pro děti. Nezřídka jsou tyto bazény obohaceny o doplňky, které vám chvíle
u nich strávené zpříjemní (např. vířivky, skluzavka, apod.). V některých částech jsou bazény a jiné vodní radovánky přizpůsobeny
mladším účastníkům plaveb. Pohlazením po těle a duši jsou lázně se saunou, hammam, masážní salóny, vířivky a další procedury.
Nechybí také kosmetický salón a kadeřnictví. Masáže a další lázeňské procedury jsou za poplatek a naleznete je v přední části
lodi. Lodě vyšších tříd - MSC FANTASIA, SPLENDIDA, DIVINA, PREZIOSA, MERAVIGLIA A SEASIDE mají mimo to venkovní bazén
opatřen zasunovací střechou, která se v případě nepříznivého počasí uzavře a vytvoří tak příjemnou atmosféru pro Váš
odpočinek a relax. Lodě mívají několik bazénů na horní palubě lodi. Bazény jsou napouštěny každý den čerstvou mořskou vodou.
Vířivky mají příjemnou teplotu 38°C a není zde povolen vstup malým dětem. Na horní palubě jsou k zapůjčení lehátka a osušky
zdarma. Některé lodi mají speciální sluneční paluby určené ke slunění apod. Lodě vyšších tříd mají u kajut třídy Fantastica a
Aurea speciální benefity určeny právě pro klienty těchto kajut. Jedná se o zvýhodněné vstupy do SPA, nebo oddělenenou část na
lodi pro relax a odpočinek.
SPORT – HRY – KULTURA - nabídka her a sportovních aktivit během dní na moři je velmi široká. Najdete tu např. běžeckou trasu,
multifunkční sportovní hřiště (basketbal, volejbal, malý fotbal), stolní tenis, aerobik, aqua aerobik, cvičení jógy, posilovna
(možnost osobního trenéra), dále lezeckou stěnu pro různě pokročilé lezce (možnost lezeckého kurzu) apod. Každá loď má jiné
vybavení (více info viz Lodě). Poklidnější chvíle vám připraví minigolfové hřiště.
MASÁŽE - SAUNY - FIT CENTRA - jsou na každé lodi, většinou v přední části lodi v horních palubách. Masáže, sauny a kadeřnictví
jsou za poplatek a většinou tyto služby jsou levnější, pokud loď kotví v přístavu. Využít lze pochopitelně i různých akčních balíčků.
Pokud se týká fitcentra, je zdarma. Každé fitcentrum má odborný personál. Do fitcentra je dovoleno vstupovat jen ve sportovní
obuvi. Při vstupu je nutné vyplnit a podepsat prohlášení, že tyto sportovní aktivity provozujete na vlastní nebezpečí. Vedle
fitcentra je většinou relaxační místnost.
MINIGOLF - TENIS - VOLEJBAL - některé lodě mají vybaveny horní paluby minigolfem, tenisovým nebo volejbalovým hřištěm.
Tenisové rakety, nebo míče je možné zapůjčit u animátorů, nebo na recepci. V takovém případě Vám pracovníci lodní
společnosti naúčtují zálohu k tíži vašeho účtu za zapůjčené nářadí a po navrácení ji pak odúčtují zpět. Každé ráno je možné
potkat spousty klientů při procházce na horní palubě.
MSC WELLNESS EXPERIENCE - BUDOUCNOST CESTOVÁNÍ?
Představte si dovolenou, na které, kromě poznání mnoha nádherných míst, uděláte i něco pro své tělo. Zdá se vám to nemožné?
Od dubna 2017 se nemožné stane možným. MSC Cruises totiž jako první plavební společnost na světě nabízí možnost wellness
plaveb, které budou dostupné na všech jejich lodích. Na lodi vám na míru sestaví kompletní cvičební plán, který spolu s mnoha
místy k cvičení na palubě zajistí vám i vašemu tělu možnost užít si zdravou dovolenou. Program wellness plaveb byl spuštěn
navázáním úzké spolupráce s firmou Technogym, světovou špičkou ve výrobě posilovacích strojů a zdravém životním stylu.
Kromě posilovacích strojů dodá firma i svoji mnoha cenami ozdobenou aplikaci mywellness, která podpoří osobní trénink hostů
na lodi. Aby jejich trénink nebyl přerušen, budou ji moci používat i po návratu z plavby. Pro zákazníky budou připraveny i
speciální výlety v přístavech. Mezi ty bude patřit například jogging v antické Olympii, jízda na kole v Kodani, lezení na horu
Floiena v Norsku, zábavný triatlon na Cozumelu zahrnující plavbu na kajaku, běh a potápění, nebo trénink přímo na pláži v Rio de
Janeiro.
MSC WELLNESS EXPERIENCE-STRAVOVÁNÍ PRO SPORTOVCE
Na plavbách bude také kladen velký důraz na stravování. Spolupráci s nutričními experty z Technogym přinese širokou nabídku chutné a zároveň
vyrovnané kuchyně pro sportovce. V bufetech pro ně bude otevřena nová část s velkým výběrem snídaní, obědů i večeří připravených s důrazem na
zdravý životní styl. Nové kajuty pro sportovce budou vybaveny minibarem se sportovními nápoji a bezplatným internetem pro využívání aplikace
mywellness. Na začátku plavby obdržíte zdarma uvítací balíček od Technogym se sportovním oblečením a ručníky. Svůj cvičební plán můžete konzultovat
osobně se svým trenérem. Wellness Experience objednávejte v naší cestovní kanceláři už nyní!

Novinka od MSC - nový projekt cestování…

Miroslav Švirák
Chlapeček
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VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ

VÝLETY V DESTINACÍCH

Opět je nutné si uvědomit, že jsme na plavbě. Nejsme na hotelu, kam může přijet taxi až před vchod recepce. Jsme na lodi a na obrovské lodi. Její zakotvení v přístavu není
jednoduchou záležitostí a tak je nutné počítat se skutečností, že v některých destinacích pokud se chceme dostat do města, to bude trochu složitější. Pokud nejste jazykově
zdatní a zcestovalí, rozhodně doporučujeme využít plaveb s dopravou a delegátem, kde Vám odpadne spousta starostí s přepravou v destinacích. Ale i tak je nutné počítat
s investicí do přepravy v některých přístavech.
TRANSFERY MSC CRUISES
V některých přístavech je nutné využít lodních transferů. Jsou to zejména přístavy, které jsou situovány dál od historického centra. Tyto transfery se dají zakoupit až na lodi a
není možné je zakoupit u cestovní kanceláře. Ceny těchto transferů jsou cca 8-18 eur/osoba. Děti mají na transfery slevu. Transfery zakoupíte na lodi na Excursion desk na
palubě 6 nebo 7. Z nejčastěji využívaných přístavů je vhodný transfer v Marseille, Salernu, Valencii, Barceloně, Mallorce, Ibize, Goteborgu, Brindisi, Kodani, Malaze a
Dubrovníku. V některých přístavech (Civitavecchia, La Spezia, Salerno) je zakázán pohyb po přístavu a od přijímací brány k lodi vás převeze přístavní transfer - shuttle bus. Tato
služba je zdarma. Pokud cestujete s dopravou a delegátem o zajištění lístků na transfery se postará Váš delegát.
TENDER
Během plavby jsou přístavy, kde naše loď zakotvit nemůže. Loď proto zůstane zakotvena na moři a na pevninu Vás plavební společnost přepraví zdarma tzv. tendrem. Tender je
přeprava z lodi na pevninu buď záchrannými čluny, nebo najatými čluny v přístavu. Zpravidla je při tendru ráno před vyloděním nutné si zabezpečit vyloďovací číslo - tender
tickets, který určuje pořadí a čas Vašeho vylodění z lodi. Pokud cestujete s dopravou a delegátem o zajištění lístků na tender se postará Váš delegát.
VÝLETY S MSC CRUISES
Užijte si úchvatné výlety za poznáním toho nejlepšího z každé pozoruhodné destinace. V každé destinaci nabízí plavební společnost MSC Cruises pestrou paletu zájezdů a výletů.
Využijte možnosti navštívit ta nejkrásnější místa na zemi v doprovodu průvodců. Výlety jsou v anglickém, německém, italském, španělském a francouzském jazyce. V některých
destinacích může být počet jazyků omezen. Ceny výletů se pohybují od 20 do cca 150 eur dle náročnosti výletu a doplňkových služeb. (oběd, vstupy…). Seznam výletů obdržíte
v odbavovacích pokynech, vše přeloženo do českého jazyka. Výlety si můžete zakoupit v předprodeji v naší cestovní kanceláři anebo na lodi. Zde však hrozí riziko, že Vámi
požadovaný výlet bude již vyprodán. Proto doporučujeme výlety zakoupit v předprodeji. Lodní společnost nabízí hostům ve všech přístavech pestrou škálu výletů – od
relaxačních, odpoledních s koktejlem v ruce na pláži, přes jízdu na Harleyi, výlety za historií a přírodou v doprovodu erudovaných průvodců až po adrenalinové zážitky.
Cestovatelé, kteří rádi objevují nová místa sami pro sebe, si však také přijdou na své. Seznam těchto výletů, jejich náplň a cenu vám pošleme na vyžádání po uzavření cestovní
smlouvy. Fakultativní výlety je možné zakoupit také přímo na lodi. Nákup těchto výletů na lodi pak bude připočten k tíži vašeho účtu. Doporučujeme vám zakoupení
fakultativních výletů v předprodeji, nebo ihned na začátku plavby. Výlety můžete zakoupit zpravidla na palubě 6 nebo 7 Excursion desk.
Cestovní kancelář RIVIERA TOUR připravuje pro své klienty podrobně zpracované pokyny k odjezdu, které obsahují až 90 listů informací. Součástí těchto informací jsou i
informace o přístavních destinacích většinou s mapkou přístavu a našimi osobními zkušenostmi co v dané destinaci navštívit, jaké zajímavosti můžete vidět, nebo na co si dát v
dané destinaci pozor. Tyto informace jsou našimi klienty velmi žádány a klientům lépe pomohou orientovat se v dané oblasti, přístavu, destinaci. Využít k prohlídce destinace je
možné i taxi, ale zde doporučujeme jazykovou zdatnost, nebo vyhlídkových autobusů. Důrazně upozorňujeme klienty, že výlety v destinacích zakoupené u MSC Cruises jsou
pořádány místními organizacemi. Veškeré reklamace výletů, pokud neodpovídají předepsanému programu je nutné reklamovat přímo na lodi na excursion desk, která
rozhodne o oprávněnosti reklamace a případném odškodnění. Cestovní kancelář nemá možnost jakýmkoliv způsobem program výletů měnit, nebo do něho
zasahovat. Reklamace výletů po návratu u cestovní kanceláře není možná.
VÝLETY S MSC CRUISES A DELEGÁTEM RIVIERA TOUR
V některých zajímavých destinacích organizuje RIVIERA TOUR v rámci plaveb s dopravou a delegátem fakultativní výlety MSC CRUISES s delegátem RIVIERA TOUR. (Panana,
Kostarica, Izrael, Dubaj…) Tyto výlety je nutné zakoupit při rezervaci zájezdu, není možné je zakoupit na lodi. Delegát Vás před výletem seznámí s návštěvním plánem výletu a
poté se přiřadíte ke skupině ostatních účastníků výletu MSC Cruises s anglicky mluvícím průvodcem. Upozorňujeme, že delegát na výletě je Vašim organizačním pomocníkem při
absolvování výletu. Delegát nesmí překládat výklad průvodce do českého jazyka.

….

9

Terezka Františáková
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V případě, že využijete poznávací plavby s dopravou a delegátem, poskytne vám technický doprovod v destinacích náš delegát. Je nutné upozornit, že se jedná o
služby technického delegáta a ne průvodce v destinacích. I tak je zejména pro klienty s jazykovou bariérou vítaným pomocníkem při návštěvě zajímavých míst.
VÝLETY S RIVIERA TOUR- v některých destinacích pořádá RIVIERA TOUR ve spolupráci s našimi partnery v zahraničí fakultativní výlety do zajímavých mís t a destinací.
Tyto výlety je nutné zakoupit při rezervaci zájezdu, není možné je zakoupit na lodi. Delegát je Vašim technickým pomocníkem při návštěvě těchto míst
NÁVŠTĚVA DESTINACÍ S DELEGÁTEM RIVIERA TOUR - v každé destinaci Vám delegát RIVIERA TOUR poradí jaká místa navštívit a bude Vašim pomocníkem při
návštěvě destinací během plavby. V těchto destinacích poskytne klientům cenné informace, jaká místa navštívit, jaké zajímavosti se k destinaci vztahují a bude Vašim
pomocníkem při organizaci a zajištění transferů plavební společnosti MSC Cruises, pokud je jich v dané destinaci zapotřebí. Upozorňujeme, že se jedná o funkci
technického delegáta-ne průvodce!

Poznávejte s námi nová místa, destinace, kultury…
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PLAVBY S DOPRAVOU A DELEGÁTEM

Máte problémy s komunikací, neumíte dobře komunikovat cizími jazyky, nebo nemáte odvahu cestovat sami
do přístavu? Nebo jen toužíte se posadit do autobusu a nechat se rozmazlovat službami cestovní kanceláře?
Tak právě zde jste našli to pravé ořechové. CK RIVIERA TOUR připravuje pro vás poznávací plavby s dopravou a
delegátem. Ano, právě u plaveb s dopravou a delegátem, zažijete úplně jinou dovolenou. Nechte se proto
rozmazlovat našimi delegáty. Stačí jen nastoupit do autobusu a už se o nic nemusíte starat. Delegáti se o vás
starají téměř 24 hodin denně.
Postačí se dostavit na nástupní místa v Ostravě, Olomouci, Brně…. a další starosti již ponechat na delegátovi
RIVIERA TOUR. Během přepravy busem do přístavu budete seznámeni s kompletními informacemi o lodích a
navštívených destinacích, dostanete svačinku a občerstvení na cestu a možná i drobné překvapení. V ranních
hodinách dorazíte do přístavu a za asistence delegáta se nalodíte na loď. Náš delegát je vám pomocnou rukou
během celé plavby, na lodi má RIVIERA TOUR vlastní HOSPITALITY DESK - místo, kde se pravidelně konají
informační schůzky během plavby. Náš delegát se vám bude věnovat i při prohlídce měst a destinací.
Některé plavby jsou tématicky zaměřeny na určitou činnost - například výuka společenského tance, výuka
angličtiny apod. Tyto aktivity jsou nadstandardem poskytovaných služeb a jsou zdarma. Je na vašem uvážení,
zda se těchto akcí chcete účastnit. Jako třešničku na dortíku u některých plaveb nabízíme možnost
fakultativních výletů s delegátem RIVIERA TOUR (Florencie, Pisa, Benátky, Řím, Fátima, Flaam, Madeira, St
Tropez, Monaco,…). U některých plaveb RIVIERA TOUR organizuje ve spolupráci s MSC CRUISES fakultativní
výlety za účasti našeho delegáta.
Plavby s dopravou a delegátem vždy garantované - znamená to, že vypsané plavby se uskuteční vždy. Tyto
produkty nejsou limitovány počtem klientů. Cenový rozdíl od běžných kajut není nijak výrazný a rozhodně tato
služba zpříjemní vaše chvíle strávené na lodi MSC CRUISES. Na víc zkušenosti našich delegátů pramení doslova v
posedlosti poznávacích plaveb. Plavby s dopravou a delegátem se u RIVIERA TOUR staly doslova fenoménem
poznávacích plaveb. Ročně vypravujeme na plavby MSC Cruises přes 60 organizovaných skupin s dopravou a
delegátem a v tomto oboru patří CK Riviera tour k absolutní špičce. Vše je pochopitelně dáno letitými
zkušenostmi našich delegátů na plavbách, osobních kontaktech a hlavně znalostech místního prostředí.
Delegáti RIVIERA TOUR-nejsme příznivci najímání levných delegátů, studentů a podobně. V první řadě musí
naše delegáty práce bavit, musí mít rádi lidi a počítat s tím, že jejich pracovní doba není jen 8 hodin denně. Naši
delegáti velmi dobře znají všechny lodě a navštívené destinace. I v dnešní době na plavby s dopravou a
delegátem stále jezdí majitel firmy, který taktéž pracuje i jako delegát na plavbách. Zpětná vazba našich klientů
je pro nás velmi důležitá a proto se na plavbách můžete potkat s kterýmkoli managerem naší cestovní
kanceláře nebo i s vedením společnosti.

Pavel ČÍŽ

Katka BAROŠOVÁ

Andrejka MACKOVÁ

Terezka FRANTIŠÁKOVÁ

Veronika MACHŮ

Garantujeme, že se vypsané zájezdy uskuteční

Dominik ČÍŽ

Dita HOLUBOVÁ
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NÁPOJOVÉ BALÍČKY A PAKETY

UŽIJTE SI SVOJI DOVOLENOU - Nepřemýšlejte nad tím, co kolik stojí a zda si můžete to, či ono na lodi dovolit. Zakupte si některý z nabízených nápojových balíčků při
objednání plavby a ušetříte tím 15% z ceny balíčku, který je k dostání ke koupi na lodi, ale již s přirážkou 15%. Zakoupením balíčku taktéž ušetříte cca 20% z ceny
nápojů. Počítejte proto s námi - zakoupením balíčku ušetříte cca 20% z cen nápojů a pokud si balíček zakoupíte při rezervaci plavby u naší CK RIVIERA TOUR ušetříte
dalších 15% - to znamená, že můžete ušetřit až 35% z cen nápojů, které byste nakupovali jednotlivě na baru nebo v restauracích, a to se rozhodně vyplatí.
Doporučujeme Vám zejména paket Allegrissimo a to především na 8denní plavby, který je výhodný a užijete si tak opravdu jinou dovolenou. Pakety je nutné objednat
při sepsání cestovní smlouvy.
Označení

Název

Obsah balíčku-paketu v restauracích

Obsah balíčku-paketu na barech

Cena od

Vyzvednutí
balíčků

431*

ALLEGRISSIMO
ALLEGRISSIMO
Děti 3-17 let

704*

CHEERS

Alkoholické a nealkoholické nápoje, koktejly z barového
lístku do 7 eur a zmrzlina v kornoutu nebo v šálku,
káva, čaj
Nealkoholické nápoje, džusy, minerální voda, teplé
nápoje, nealkoholické koktejly, smoothies, mléčné
koktejly, zmrzlina v kornoutu nebo v šálku
Není možno čerpat na barech, pouze v restauracích
v době vydávání strava cca 12.00-16.00 a 19.00-22.00

730,Kč/noc/osoba

432*

709*

CHEERS DĚTI

Neomezené množství minerální vody, nealkoholických nápojů, pivo a
víno na oběd a večeři. Restaurace: víno v láhvi v hlavní restauraci a
v bufetové restauraci (neplatí v A la cartových restauracích)
Neomezené množství minerální vody a nealkoholických nápojů na oběd
a na večeři v hlavní restauraci a bufetové restauraci (neplatí v A la
cartových restauracích)
Neomezené množství minerální vody, nealkoholických nápojů, pivo a
víno na oběd a večeři. Restaurace: víno v lahvi v hlavní restauraci a
v bufetové restauraci (neplatí v A la cartových restauracích)
Neomezené množství minerální vody a nealkoholických nápojů na oběd
a večeři

Není možno čerpat na barech, pouze v restauracích
v době vydávání strava cca 12.00-16.00 a 19.00-22.00

260,Kč/noc/osoba

512

NEALKO

Možno čerpat i na barech

960,-Kč

436

PIVNÍ

14 nealkoholických nápojů v plechovce /nebo ovocné džusy.
Platné v barech, restauracích a bufetových restauracích
14 místních piv v láhvi nebo v plechovkách 33 cl Platné v barech,
restauracích a bufetových restauracích
14 lahví minerální vody 100 cl.
Platné v barech, restauracích a bufetových restauracích
4 lahve vína vybrané naším someliérem (1 bílé + 2 červené + 1 rosé) + 7
lahví minerální vody 100cl. Platné pouze v hlavních restauracích (neplatí
v bufetových restauracích a v A la cartových restauracích a barech)
15 káv ESPRESO,CAPPUCCINO,LATTE

Možno čerpat i na barech

1660,-Kč

Možno čerpat i na barech

760,-Kč

Není možno čerpat na barech

1940,-Kč

Přímo na kartě
uveden
číslený kod
Přímo na kartě
uveden
číslený kod
Přímo na kartě
uveden
číslený kod
Přímo na kartě
uveden
číslený kod
Paket obdržíte
při nalodění
Paket obdržíte
při nalodění
Paket obdržíte
při nalodění
Obdržíte
v restauraci u
první večeře
Paket obdržíte
při nalodění
Objednejte si
na recepci
termín dodání
Obdržíte
v restauraci u
první večeře

340,Kč/noc/osoba
470,Kč/noc/osoba

514

VODNÍ

520

VINNÝ

435

KAVOVÝ

Možno čerpat i na barech

730,- Kč

501

ROMANTICKÝ

1 LÁHEV SEKTU Moet a Charndonbrut Champagner,2 MSC slekničky jako
dárek, 10 jahod v čokoládě, podáváno v kajutě

Není možno čerpat na barech

2130,-Kč

423

VINNÝ KLASIK

6 lahví vína + 7 lahví minerální vody 100cl. Platné pouze v
hlavních restauracích (neplatí v bufetových a v A la cartových
restauracích)

Není možno čerpat na barech

3340,-Kč

9

Josef Bařinka
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Pakety označené * - mohou být prodány pouze všem cestující dohromady v kajutě (nemohou být prodány pouze některým členům rodiny
nebo za den) a všem hostům, kteří chtějí mít společný stůl. Děti musí mít stejný paket inklusive. Předprodej je pouze v cestovní agentuře, ne
přímo na palubě. 15% poplatek není v předprodeji účtován. Upozorňujeme, že pakety slouží pouze pro jejich uživatele a není možno je
zneužívat nákupem pro jiné účastníky plavby.
Uvedené ceny jsou kalkulovány ke dni tisku katalogu a během sezony je možné, že plavební společnost ceny upraví. Vyhrazujeme si tímto
právo změny co do výše ceny a obsahu jednotlivých balíčků a paketů. Tyto balíčky jsou kalkulovány pro plavby v evropě. Pro exotické
destinace( Karibik, Brazílie, SAE,..) Vám dodáme aktuální ceník na Vaše vyžádání.

Užijte si opradovou dovolenou s balíčkem ALLEGRISSIMO

;
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VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ

SVĚT VÝHOD - NAKUPTE SI BALÍČKY SLUŽEB
BALÍČKY PRO RADOST
Kod

Název

Obsah

Cena

550

SNÍDANĚ
DELUXE pro 2 v
kajutě
ROMANTICKÝ
PAKET
DORT
STANDART
ČOKOLÁDOVÝ
PAKET
ROSE PETAL
BON VOYAGE

Teplý nápoj, čerstvý pomerančový džus, pečivo, marmeláda, med, máslo, výběr ze sýrů a šunky, míchaná vajíčka, müsli, jogurt, čerstvé ovoce

350 Kč

548
527
503
545
542
702
SVBZL

1 láhev Veuve Cliquot Champagner, 2 MSC sektové skleničky (dárek domů) a jahody s čokoládou v den nalodění, podáváno v kajutě s
uvítacím dopisem od kapitána, košík ovoce, pozvání na speciální VIP-Coctail
Dort (900 g), podáváno v restauraci. Objednejte si na restauraci termín dodání na Vaši večeři

350 Kč

10 jahod přelitých čokoládou, podáváno v kajutě Objednejte si na recepci termín dodání na Vaši kajutu

290 Kč

1 lahev „Vinno dell amore“ v luxusním balení, 2 MSC sektové skleničky (dárek domů) a výběr ochutnávkových dezertů, podáváno v kajutě
1 lahev suchého šumivého vína a výběr kanapek v den nalodění, podáváno v kajutě s uvítacím dopisem od kapitána, košík s ovocem, pozvání
na speciální VIP-Coctail
1 karafa (0,5litru) čerstvé pomerančové šťávy, 2 MSC sektové skleničky (dárek domů), čerstvé ovoce a výběr z krokantů, podáváno v kajutě

ROMANTIC
SUNRESE
SVATEBNÍ
BALÍČEK-ZLATÝ

2800 Kč

Poradenství s plánováním svatby a zvláštní přivítaní plánovačem MSC
Láhev sektu, dva dárkové skleněné poháry a sortiment jednohubek v kajutě v den nalodění, Svatební kytice s odpovídajícím boutonem
(většinou růže), Exkluzivní salonek s elegantní květinovou výzdobou a romantickým průchodem, Obřad za účasti lodních důstojníků s hudbou
z předem pořízeného záznamu (případně s živou hudbou, poplatky se hradí na palubě lodi), Symbolický oddací list a pamětní album
podepsané kapitánem, Láhev šampaňského Moet a Chandon podávaná se svatebním dortem po obřadu,Svatební dort st. Honoré s
vanilkovými a čokoládovými krémovými větrníky,Služby profesionálního fotografa při obřadu a jinde na lodi podle přání svatebního páru (po
dobu 1 hodiny)
Nejlepší fotografie 20 x 25 cm – 10 ks (v počtu zde stanoveném, fotografie navíc lze zakoupit),Luxusní snídaně v kajutě ráno po obřadu.
Upozorňujeme, že se nejedná se o oficiální svatební obřad

1100 Kč
1400 Kč
500 Kč
20 990 Kč

PHOTO PAKET
Kod

Název

F100

STUDIO
PORTRAIT

F110

ZLATY PH.
PAKET
DVD MOJE
PLAVBA
PAKET
NALODĚNÍ
PHOTO
INCLUSIVE

F120
F130
F140

Obsah

Cena

Balíček obsahuje 10 fotografií vysoké kvality 25x35 cm a CD s digitálním souborem fotografií. Lze uplatnit na
lodích: Meraviglia, Seaside, Preziosa, Divina, Splendida, Fantasia, Magnifica, Poesia, Orchestra, Musica, Opera,
Sinfonia, Armonia
Balíček obsahuje 3 DVD -Má plavba, Mé výlety, Moje loď. Lze uplatnit na lodích: Meraviglia, Seaside, Preziosa,
Divina, Splendida, Fantasia, Magnifica, Poesia, Orchestra, Musica, Opera, Sinfonia, Armonia
Balíček obsahuje DVD s důrazem na Vaši plavbu, délka cca 40 minut, Lze uplatnit na lodích: Meraviglia, Seaside,
Preziosa, Divina, Splendida, Fantasia, Magnifica, Poesia, Orchestra, Musica, Opera, Sinfonia, Armonia
Balíček obsahuje fotku, kterou získáte při naloďovacím procesu již v přístavu. Lze uplatnit na lodích: Meraviglia,
Seaside, Preziosa, Divina, Splendida, Fantasia, Magnifica, Poesia, Orchestra, Musica, Opera, Sinfonia, Armonia
Balíček obsahuje výběr fotek při nalodění, portrétové fotky, fotky u večeří, z událostí na lodi, z večírků, Fotky s
kapitánem a mnoho dalších fotek z průběhu celé plavby.
Lze uplatnit na lodích: Meraviglia, Seaside, Preziosa, Divina, Splendida, Fantasia, Magnifica, Poesia, Orchestra,
Musica, Opera, Sinfonia, Armonia. Maximálně: 100ks

1700 Kč

700 Kč
420 Kč
420 Kč
2500 Kč

SERVISNÍ TAXA
Kod

Název

STE7
STE11
STEX7
STEX11

SERVIS. TAXA 7
SERVIS.TAXA 11
SERVIS. TAXA 7
SERVIS.TAXA 11

Obsah

Cena

Souhrnná servisní taxa za osobu a evropskou plavbu na 7 nocí
Souhrnná servisní taxa za osobu a evropskou plavbu na 11 nocí
Souhrnná servisní taxa za osobu a plavbu na 7 nocí –EXOTIKA
Souhrnná servisní taxa za osobu a plavbu na 11 nocí - EXOTIKA

1960 Kč
3080 Kč
2300 Kč
3620 Kč

INTERNETOVÉ BALÍČKY
Název
SOCIAL

Plavba 1 noc

Plavba 7 nocí

Plavba 11 nocí

140 Kč
Neomezené
MB

560 Kč
Neomezené
MB

700 Kč
Neomezené
MB

Plavba nad 11 nocí

Obsah

1100 Kč
Neomezené
MB

Přístup k sociálním aplikacím, kontrola emailu, prohlížení
webu,audio a video chat,audio a video streaming,možnost
připojení 1 zařízení,standartní priorita,není k dipozici audio a
video,neomezené MB
SUPER
340 Kč
980 Kč
1400 Kč
1700 Kč
Přístup k sociálním aplikacím, kontrola emailu, prohlížení webu,
omezené
omezené
omezené
omezené
audio a video chat, audio a video streaming, možnost připojení 2
max 200 MB
max 600 MB
max 960 MB
max 1200 MB
zařízení, standartní priorita, není k dipozici audio a video,
omezené max. 1200MB
STREAMER
650 Kč
2000 Kč
2800 Kč
3100 Kč
Přístup k sociálním aplikacím, kontrola emailu, prohlížení webu,
omezené
omezené
omezené
omezené
audio a video chat, audio a video streaming, možnost připojení 4
max 410 MB
max 1600 MB
max 3000 MB
max 3000 MB
zařízení, nejvyšší priorita, omezené max.3000 MB
Upozorňujeme, že uvedené ceny jsou platné ke dni tisku katalogu a během roku se mohou průběžně menit. Aktuální ceny nalezmńete na www.rivieratour.cz

Balíčky předem - bezstarostná dovolená…
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DĚTI NA PLAVBU ROZHODNĚ PATŘÍ

….

9

22
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CK RIVIERA TOUR ve spolupráci se svými partnery vytvořila zajímavý program pro rodiny s dětmi. Pokud si
zakoupíte plavbu na moři u CK RIVIERA TOUR, máte možnost u vybraných plaveb uplatnit tzv. rodinný
balíček, kde s vámi mohou cestovat i děti. **Děti do 12 let mají u většiny vybraných plaveb plavbu
ZDARMA. Děti 12 - 17 let platí přístavní taxu a v prázdninových, nebo vybraných termínech hradí fixní
částku jen částečný poplatek za plavbu. (taxy jsou za plavbu)*. Podmínky a pravidla pro uplatnění
rodinného balíčku jsou dány volnou kapacitou rodinných kajut na lodi a společným ubytováním minimálně
dvou dospělých osob a dětí v jedné kajutě. Na plavbu s sebou můžete vzít dítě, které nemusí být v přímém
příbuzenském stavu. Nejčastěji dvě děti, pokud chcete vzít 3 děti je nutno kontaktovat CK za účelem vyžádání
takové kajuty. Ne všechny lodě mají kajuty, kde je možné ubytovat 5 osob. Děti (2-12let) platí poloviční
servisní poplatek, pokud není uvedeno jinak. U plaveb s dopravou a delegátem jsou do dětské sazby
naúčtovány poplatky výletů, transferů nebo jiných služeb cestovní kanceláře.
Všechny děti musí mít svůj vlastní pas. Pasy musí mít platnost minimálně 6 měsíců po ukončení plavby. Není
možné žádného klienta nalodit bez platného pasu, byť se plavba uskutečňuje v rámci EU. Lodě vplouvají
během plavby do mezinárodního pásma a musí dodržovat mezinárodní předpisy. Dále je třeba se řídit
platnými předpisy země, kterou navštěvujete. Zejména upozorňujeme, že je nutné při návštěvě Chorvatska,
Tunisu, Turecka, Egypta, Maroka, Ukrajiny i Ruska mít vždy pas s sebou i při vylodění.
Na lodi jsou dětské kluby zdarma. Vaše dítě je může navštívit třeba jen na pár minut, nebo kdykoli během
celé plavby. Do klubu děti vždy doprovázejí rodiče a taktéž si je musí vyzvednout. Plavba je koncipovaná jako
rodinná, pokud není uvedeno jinak. Proto jsou děti i na večerních estrádách vítány a všeobecně platí, že děti
na lodi jdou spát později. Dětem není umožněn přístup do kasina. Sleva se uplatňuje pouze na plavbu. Pokud
Vám na Vaši žádost RIVIERA TOUR zajistí dopravu do přístavu, hotel v přístavu, pojištění a další služby,
hradíte tyto služby dle kalkulací, které jsou vám zaslány před uzavřením smlouvy. Doporučujeme využívat
nabídky FIRST MINUTE, kde je možné si kajutu vybrat z volných kajut na lodi. V pozdější nabídce jsou kajuty
většinou na vyšší cenové hladině a kajuty s možností ubytování dětí jsou značně vyprodány. Zde už je poté
možnost výběru kajuty velmi omezena. Může se i stát a to zejména u nabídky LAST MINUTE, že je volná
kajuta na lodi, ale není možno děti ubytovat pro naplnění maximální povolené kvóty.
Pokud potřebujete vybrat konkrétní termín plavby a konkrétní plavbu, tak možnost LAST MINUTE
rozhodně nedoporučujeme. Lodní společnost preferuje tržní pružné ceny. Nejvýhodnější jsou ceny FIRST
MINUTE a akční ceny. Stává se běžně, že lodě jsou značnou dobu před vyplutím vyprodány, nebo téměř
vyprodány. Pokud je loď téměř vyprodaná, poslední kajuty se prodávají za maximální cenu - katalogovou
cenu. Doporučujeme vybrat z nabídky FIRST MINUTE. Na vaši žádost pro vás můžeme dle volných kapacit lodí
připravit rodinný balíček, kde je možné zejména u starších dětí zakoupit druhou kajutu se slevou. Tyto kajuty
jsou vedle sebe (tandem) a propojeny navzájem dveřmi, nebo jsou kajuty umístěny vedle sebe nebo naproti
sobě. Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme najít nejvhodnější řešení.
Pokud se týká dopravy do přístavu busem, menší děti většinou zvládají cestu lépe než jejich rodiče. Pro
plavby s dopravou a delegátem je stanovena hranice minimálního věku účastníka od 3 let. Při přepravě
autobusem musí mít děti vlastní autosedačku, kterou zabezpečuje klient sám a je plně odpovědný za toto
bezpečnostní opatření. V případě, že chcete přepravit busem kočárek, je nutné tuto skutečnost nahlásit a
zapsat do cestovní smlouvy. Pokud není kočárek nahlášen, má právo řidič odmítnout jeho přepravu.

Vaše radostná dovolená - děti na dovolené společně s Vámi…
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PROGRAMY PRO DĚTI A RODINY

Udělejte si výjimečnou dovolenou a užijte si Vaši plavbu s celou rodinou. Nabízíme Vám speciální balíčky, které uspokojí každou rodinu a to jak velkou,
tak i malou. Je pouze na vašem výběru, jak si Vaši vysněnou dovolenou užijete. Vybrat si můžete z několika variant. Kontaktujte nás, velmi rádi Vám
pomůžeme s tím nejlepším řešením, právě pro Vaši rodinu a to s ohledem na počet osob v rodině, nebo na Vašich finančních možnostech.
Upozorňujeme, že všechny níže uvedené nabídky jsou pouze na vyžádání dle možností a dostupností volných kajut.

SPOLEČNĚ V KAJUTĚ
2 DOSPĚLÝ A 2 DĚTI DO 18 LET

ŠŤASTNÁ RODINA
PROPOJENÉ KAJUTY VEDLE SEBE

TANDEM
EXTRA KAJUTA PRO DĚTI

JEDEN SE VŠEMI
1 DOSPĚLÝ A 1 DÍTĚ +až 2 děti

Rezervujte si kajutu společně se svými dětmi. Kajuty jsou dvoulůžkové a až dvě děti do 18 let spí na přistýlkách.
Přistýlky jsou řešeny dle druhu kajuty a to buď sklopným lůžkem nebo rozkládacím sófa. Podmínkou je úhrada
dvou dospělých osob na kajutě. Vaše děti tak cestují na většině plaveb do 12 let zdarma. Děti 12-17 let platí od
2.990 Kč a u vybraných plaveb zejména v termínech hlavní sezóny, prázdninách a o svátcích tyto starší děti
hradí taxu od cca 6.990 Kč. Dopravu do přístavu a další doplňkové služby již hradí všechny děti dle
předepsaných ceníků.
Už jsou Vaše děti trochu starší anebo si chcete užít exkluzivitu vlastní kajuty? Na vybraných lodích a na
vybraných okruzích Vám nabízíme možnost ubytování v sousedních kajutách spojenými dveřmi. Užívejte si
soukromí, ale mějte své děti pod kontrolou. Rodině ve dvou propojených kajutách se účtuje sleva z druhé
kajuty. Kontaktujte nás, najdeme Vám vhodné řešení.
Dopřejte svým starším dětem přepych vlastní kajuty za zvýhodněnou cenu. Rodiče zaplatí obvyklou cenu
(katalogovou), zatím co pro děti platí cena snížená. Tato nabídka platí pro kategorie Bella a Fantastica. Plavební
společnost nezaručuje, že se bude jednat o kajuty stejné kategorie a že kajuta bude umístěna vedle první
kajuty. Vhodné pro starší děti.
Nemůže Váš partner vycestovat s Vámi? Nevadí. Nabízíme Vám možnost užít si dovolenou s Vašimi dětmi ve
společné kajutě. Dospělý hradí katalogovou cenu a první dítě hradí 60% z této ceny. Ostatní děti hradí pouze
dětský paušál.
V naší nabídce naleznete i speciální plavby, kde děti u plaveb s dopravou a delegátem mají plavbu úplně
zdarma a hradí se pouze doprava do přístavu. U vybraných plaveb mají plavbu zdarma děti i junioři a to až do
17 let včetně (Dítě-věk do 11 let věku-nesmí do konce plavby přesáhnout věk 11 let, junior-věk od 12 do 17 let
věku-nesmí do konce plavby přesáhnout věk 17 let)

Spokojená rodina - základ lidského štěstí…
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SLEVY - AKCE
Spousta cestovních kanceláří a prodejců se snaží hosta nalákat na co nejnižší cenu, nebo nabídkou různých slev, akcí a doplňků. Z naší praxe
víme, že ve spoustě případů se jedná pouze o to, aby host uzavřel cestovní smlouvu. Následky a výsledný produkt však dost často bývá velmi
nejistý. Proto u nás nenajdete ceny skládané z několika položek, ale najdete jednoduchý přehled možností, které jsou uvedeny níže. Právě proto
jsme se rozhodli, že od letošního roku budou naše ceny kompletní a to včetně dopravy do přístavu, služeb delegáta, přístavních poplatků,
leteckých a palivových příplatků apod. Prostě jednotná cena. Nebudeme to mít na trhu lehké, víme to. Ale když jsme dokázali naše hosty
přesvědčit výhodou nákupem plaveb first minute, veříme, že budeme úspěšní i zde. Nás nezajímá, co dělají jiní.

Jdeme si vlastní cestou!
MSC KLUB
SLEVY NA PLAVBU DLE VAŠÍ KARTY

POUKAZ
SLEVY NA PLAVBU 2017-2018-2019

PŘI REZERVACI U RIVIERA TOUR

LÍBÁNKY NA LODI
10% SLEVA ZLATÁ A DIAMANTOVÁ

SVATBA + DORT NA LODI

NAROZENINY
NAROZENINOVÝ DORT NA LODI MSC

VÝROČÍ - OSLAVY
DORT NA LODI

FIREMNÍ BENEFITY
MIMOŘÁDNÉ CENY PRO FIRMY
PROGRAMY ŠITÉ NA MÍRU
ŠKOLENÍ, SEMINÁŘE…

24
19
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Při rezervaci plaveb AKČNÍCH CEN - KATALOGOVÝCH CEN můžete uplatnit slevu na plavbu MSC CLUB
dle Vaší bonity. Slevy se řídí aktuálním platným ceníkem slev společnosti MSC CRUISES. Tyto slevy lze
uplatnit na všechny plavby s vlastní dopravou. U plaveb s dopravou a delegátem lze požádat o
uplatnění slevy, avšak tato sleva může být zamítnuta pro skupinový nákup výhodné ceny. V takovém
případě uplatnění slevy není možné. Není možno použít pro akce FIRST MINUTE. Slevu lze uplatnit
pouze před podpisem smlouvy - ne dodatečně.

VIP klienti s poukazem na plavbu v roce 2017-2018-2019 mají možnost uplatnit svůj poukaz na další
lavbu na lodích MSC CRUISES. Podmínkou uplatnění poukazu je rezervace plavby výhradně přes
klientský portál na www.rivieratour.cz nebo výhradně prostřednictvím CK RIVIERA TOUR.
Kontaktujte nás prosím, rádi Vám pomůžeme. Poukazy jsou určeny výhradně na nově uzavřené
cestovní smlouvy.

Jste novomanželé? Máte výročí svatby? Chcete udělat radost? Sdělte nám tuto radostnou událost.
Pro klienty zlaté a diamantové svatby máme speciální slevu 10% z ceny plavby a během večeře
dostanete dort spojený s gratulací. A na víc od nás dostanete ještě příjemný dárek na Vaši plavbu.
Podmínkou je doložení oddacího listu a nákup plavby 6 měsíců před plavbou samotnou.

Máte-li narozeniny, i tato radostná událost stojí za informaci naší cestovní kanceláři. Během plavby
Vás bude čekat u večeře narozeninové překvapení ve formě dortu a příjemný dárek na Vaši plavbu.

Výročí, promoce, oslava životního jubilea, chcete oslavit významný den ve Vašem životě? I na takové
příležitosti myslíme. Pro váš úzký okruh přátel připravíme speciální nabídku plavby dle Vašich přání a
požadavků. Vydat se tak můžete na plavbu s celou rodinou a svými přáteli a užít si tak nejen plavbu,
ale i vlastní soukromou oslavu přímo na palubě lodi MSC Cruises.

Potřebujete odměnit Vaše zaměstnance? Potřebujete zvýšit prodej a chcete motivovat prodejce?
Chcete připravit pro Vaše zákazníky zajímavou soutěž o opravdu luxusní odměny? Jsme tady pro Vás.
Připravíme Vám speciální nabídku pro Vaši firmu dle Vašich požadavků a našich možností. Tento
rozrůstající se trend motivace je zárukou atraktivnosti a velmi dobré zpětné vazby spokojenosti
Vašich zaměstnanců, prodejců, zákazníků. Naše reference např. u firem jako NIVEA, KOOPERATIVA….

Nečekejte nejnižší cenu, nabízíme férovou cenu za skvělý servis
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CENOVÉ KALKULACE
Všechny ceny uvedené v tomto katalogu i na internetových stránkách cestovní kanceláře RIVIERA TOUR www.rivieratour.cz jsou ceny za osobu
ve vnitřní dvoulůžkové kajutě v optimální knihovací třídě. Ceny jsou uvedeny za plavbu. Minimální počet osob v kajutě jsou dvě osoby. V případě
zájmu o jednolůžkovou kajutu je příplatek 80-100%. Na vyžádání vám zašleme kalkulace v kajutách venkovních s oknem, balkonových kajutách či
apartmánech nebo speciální nabídku v YACHT CLUBU. Možnost uplatnění slev pro děti do 18 let jsou na vyžádání dle volných kapacit kajut
plavební společnosti. Vždy jsou podmíněny minimálně dvěma dospělými osobami na kajutě. Plavební společnosti využívají tržních cen. Cca rok
před plavbou je zveřejněn ceník s cenami FIRST MINUTE - VČASNÝ NÁKUP. Tyto ceny jsou z pravidla nejvýhodnější. Dále je stanovena cena
katalogová - to je nejvyšší možná cena. Během roku se ceny pohybují dle obsazenosti jednotlivých lodí. Zpravidla platí, že čím kratší čas
k odjezdu - tím vyšší cena. Dovolujeme si vás upozornit, že některé plavební okruhy bývají vyprodány i rok předem. Jednotlivé slevy není možné
sčítat dohromady. Níže uvedené slevy platí pro katalogové ceny. Aktuální prodejní ceny plaveb naleznete na www.rivieratour.cz. Nejsme
příznivci slevových portálů, naše nabídky na slevových portálech nenajdete. Taktéž nenabízíme slevy v %, nemáme zájem cenu zájezdu
nadhodnotit a pak ji dávat do slev. Cena je taková, jaká je stanovena a je na Vašem zvážení, zda se necháte zlákat obrovskou slevou, nebo
využijete přímé nabídky.
Jdeme si vlastní cestou.
Naše cena uváděná v katalogu a na našich webových stránkách u plaveb s dopravou a delegátem je vždy
kompletní a to včetně dopravy do přístavu a zpět i služeb našeho delegáta. Přesto, že v nabídkách jiných
prodejců můžete najít cenu rozdělenu za plavbu a dopravu, popř. i za služby delegáta, u nás je cena vždy
kompletní. Jsme tím znevýhodněni různými vyhledávači, kde je naše cena vždy vyšší. Jsme však pevně
přesvědčeni, že zákazník má znát finální cenu a ne si k ní muset dopočítávat další položky. Jdeme si vlastní
cestou.
Využijte včasné rezervace pro plavby s dopravou a delegátem a získáte tak plavbu za naši nejlepší cenu.
Tato nabídka je omezena pro prvních 12 rezervací z každého zájezdu a je i omezena časově do 30.6.2017.
Získáte tak možnost nejlevnější ceny zájezdu. Garantujeme Vám, že se všechny zájezdy uvedené v tomto
katalogu uskuteční bez ohledu na počet obsazených osob. Tyto ceny se potvrzují pouze v době rezervace
zájezdu. Zálohová platba 15.000,- Kč za rezervaci, u plaveb s leteckou přepravou 50% a doplatek 45 dnů
před odjezdem. Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme.
Pokud nejste dost rychlí a nevyužijete nabídku včasné rezervace, můžete získat výhodu díky akci nejlepší
cena dnes. Všechny uvedené ceny jsou uvedeny na internetových stránkách www.rivieratour.cz nebo nás
můžete kontaktovat telefonicky pro sdělení aktuální nejlepší ceny. Jelikož všechny plavby nakupujeme
s velkým časovým předstihem, po době first minute již není možné vkládat data bez poplatku. V praxi to
znamená, že všechny rezervace od termínu 1.8.2017 budou cenově vyšší minimálně o 1400 Kč/osoba.
Nenechávejte objednávku plavby na poslední chvíli, protože i akční cena dnes se postupně zvyšuje k ceně
katalogové, dle zájmu o danou plavbu a prodaných míst. Tyto ceny se potvrzují pouze v době rezervace
zájezdu. Zálohová platba 25.000,- Kč za rezervaci, u plaveb s leteckou přepravou cena letenky +15.000,-Kč,
doplatek 45 dnů před odjezdem.
Je to nejvyšší možná cena - plná cena platná pro každého hosta. S největší pravděpodobností ji zaplatíte,
pokud si budete nechávat všechny možnosti otevřené, nebo když odložíte rezervaci plavby na poslední
chvíli. Zálohová platba 50% za rezervaci, u plaveb s leteckou přepravou cena letenky +50% z ceny služeb,
doplatek 45 dnů před odjezdem.
Tyto ceny jsou u mimořádných nabídek během roku. Většinou se jedná o plavby, které se doplňují do
programu plaveb v rámci účasti kolektivů a skupin na plavbách k doplnění počtu míst ve skupině. Cena a
zálohová platba se stanovuje individuálně dle specifických požadavků plavby. Tyto nabídky jsou zasílány
emailem a jsou uvedeny na internetových stránkách www.rivieratour.cz. Na tuto skupinu není možno
uplatnit jakékoliv slevy.
Opravdu zcela mimořádná nabídka. Tyto nabídky jsou velmi omezeny. Jedná se většinou o kajuty, kde není
možnost výběru kajuty a služeb a i počet osob bývá omezen. Na tuto skupinu není možno uplatnit jakékoli
slevy.

Nejlepší cena? Po vydání katalogu.

KOMPLETNÍ CENA
U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY DO
PŘÍSTAVU A ZPĚT A SLUŽEB
DELEGÁTA CK RIVIERA TOUR

FIRST MINUTE
NEJVÝHODNĚJŠÍ CENA
ZÁLOHA JEN 15.000,-Kč
Pro prvních 12 rezervací nebo do 30.6.

AKČNÍ CENY DNES
VÝHODNÁ CENA
ZÁLOHA JEN 25.000,-Kč
Od 12-20 rezervaci, nebo do 1.8.

KATALOGOVÁ CENA
NEJVYŠŠÍ CENA
ZÁLOHA 50%
Dle prodejnosti plavby

SPECIAL
MIMOŘÁDNÁ CENA
ZÁLOHA 50%
Pouze při mimořádných akcích

LAST MINUTE
MIMOŘÁDNÁ CENA
ZÁLOHA 100%
Pouze při mimořádných akcích

Nejvyšší cena? Před odjezdem.
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UBYTOVÁNÍ NA LODI
Ačkoli se jednotlivé kategorie kajut liší, ve všech kajutách vás čeká jednotný standard: postel, WC a sprcha,
šatník, TV/Satelit, telefon. Na některých lodích je za poplatek možné připojení k internetu přímo z kajuty
(počítače v kajutách nejsou). O vaši pohodu se během plavby stará kajutový steward. Ubytování je možné v
následujících kategoriích:
vnitřní kajuty - kajuty s výše uvedeným vybavením, bez okna
vnější kajuty s oknem- kajuty s výše uvedeným vybavením, s oknem
vnější kajuty s balkonem - kajuty s výše uvedeným vybavením, s balkonem
suity - kajuty s výše uvedeným vybavením, některé mohou být velkoryseji zařízeny (např. vana v
koupelně), jedná se o rozlehlejší apartmány většinou s balkonem či rozlehlou terasou.
2
Rozloha kajut se pohybuje v rozmezí 13 – 15 m u standardních vnitřních a vnějších kajut, u standardních
2
2
2
vnějších kajut s balkonem 15 – 18 m (balkony 4 – 7 m ). Rozměry suit 25 – 48 m + balkon/terasa.
(Vzhledem k tomu, že CK RIVIERA TOUR nabízí širokou škálu plaveb, berte tyto údaje jako orientační
hodnoty.) Děti jsou ubytovány na přistýlkách. U vnitřních a kajut s oknem je přistýlka koncipována jako
sklopné lůžko, u balkonových kajut a suitů je přistýlka řešena samostatně (rozkládací sofa). V nabídce jsou i
kajuty pro tělesné postižené klienty s veškerým potřebným standardem. Všechny ceny vždy uvádíme za
vnitřní kajutu. Cenu venkovních a balkonových kajut vám zpracujeme na vyžádání. Je třeba brát v úvahu,
že jste ubytováni na lodi a loď je stroj. Proto je možné, že během plavby ucítíte ve vaší kajutě vibrace,
nebo hluk strojů a motorů a je možné, že během plavby se bude provádět servis a údržba lodi. Tuto
skutečnost, i když se vyskytuje v minimální míře, je třeba akceptovat a nelze požadovat výměnu kajuty,
nebo tuto skutečnost reklamovat, nebo se dožadovat změn, slev a podobně. Na všech kajutách a
balkonech je zakázáno kouření.

VNITŘNÍ KAJUTA

Vnitřní kajuta bez okna je
situovaná uvnitř lodi. Okno
je nahrazeno zrcadlem.
Doporučujeme
pro
začínající mořeplavce.
Výhody:
-cenově nejlevnější
Nevýhody:
-uzavřený prostor
Příslušenství:
Dvoulůžková postel
Interaktivní TV
Minibar - za poplatek
Lodní telefon
Šatník
Psací stůl a křeslo
Trezor
WC
Koupelna se sprchovým
koutem
WIFI - za poplatek
Okno - NE
Přistýlka pro děti: ANO
Sklopná lůžka viz obr.
Rozměry: 11-16m2
dle kategorie
Imitace okna může být
nahrazena zrcadlem
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VENKOVNÍ KAJUTA

Venkovní kajuta s oknem je
situovaná vně lodi a má pevné
okno, které nelze otevřít.
Doporučujeme pro středně
náročnou klientelu.
Výhody:
-cenově zajímavá
-částečný výhled z lodi
Nevýhody:
-některé kajuty mají před okny
záchranné čluny, výhled může
být omezen nebo zcela zakryt
záchranným člunem
Příslušenství:
Dvoulůžková postel
Interaktivní TV
Minibar - za poplatek
Lodní telefon
Šatník, psací stůl, křeslo
Trezor, WC
Koupelna se sprchovým koutem
WIFI - za poplatek
Okno - ANO
Přistýlka pro děti: ANO
Rozměry: 11-24m2
dle kategorie

BALKÓNOVÁ KAJUTA

Balkonové kajuty jsou umístěny
vně lodi a mají prostorný
balkón.
Doporučujeme pro náročnější
mořeplavce.
Výhody:
-otevřené kajuty s výhledem
na moře
-perfektní mořské klima
Nevýhody:
-nejsou známy
Příslušenství:
Dvoulůžková postel
Interaktivní TV
Minibar-za poplatek
Lodní telefon
Šatník
Psací stůl, křeslo, sedačka
Trezor
WC
Koupelna se sprchovým koutem
WIFI - za poplatek
Balkon - Ano
Přistýlka pro děti: ANO
Rozměry: 15-40m2
dle kategorie

Hanka ČÍŽOVÁ

APARTMÁ

Doporučujeme pro náročné
cestovatele, kteří si potrpí na
kvalitu ubytování.
Výhody:
-luxusní ubytování
-balkon
-prostorná kajuta
-luxusní interiér
Nevýhody:
-nejsou známy
Příslušenství:
Dvoulůžková postel
Interaktivní TV
Minibar-za poplatek
Lodní telefon
Šatník, psací stůl, křeslo
Trezor, pohovka, WC
Koupelna
se
sprchovým
koutem nebo vanou
WIFI - za poplatek
Balkon - Ano
Přistýlka pro děti: ANO
Rozměry: 26-43m2
dle kategorie

Vyberte si kajutu dle Vašich nároků i možností
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KATEGORIE KAJUT
9

Plavební společnost od roku 2014 přišla s novinkou v kategorizaci kajut. Systém není tak složitý a přináší pro naše klienty řadu výhod. Jak je již v úvodu katalogu
řečeno, lze využít kajuty vnitřní, venkovní s oknem a balkonové. V našem katalogu vždy uvádíme ceny za vnitřní kajutu v kategorii Bella. Pro náročnější klienty
doporučujeme apartmány, Suite a nebo opravdu luxusní služby Yacht Club. Upozorňujeme, že změna nebo výměna kajut na lodi není možná.
Balíček BELLA:
nejvýhodnější cena. Je určen pro typy kajut vnitřních, vnějších s oknem a balkonových. Tento balíček zahrnuje tyto služby:
*plavbu ve vámi vybrané kajutě (venkovní a balkonové za příplatek) základní kategorie, zpravidla nižší paluby a kajuty umístěné na přídi a zádi lodi.
*plnou penzi na palubě lodi, stravu v hlavní a samoobslužné restauraci-snídaně, obědy, svačinky, večeře, večerní svačinky. V případě výletů se náhrada stravy
neposkytuje.
*při servírovaných večeřích je možnost výběru sezení omezena volnými kapacitami. První sezení zpravidla kolem 18 hodiny, druhé sezení zpravidla kolem 21.
hodiny. Vaše sezení vždy rezervujeme jako první kolem 18. hodiny, v případě zájmu o druhé sezení, nás předem informujte při podpisu cestovní smlouvy.
*portýrské služby při nalodění, přeprava zavazadel k vaší kajutě při nalodění a vylodění
*služby kajutové stewarda, dvakrát denně úklid vaší kajuty
*dětský klub, junior klub, vše s programem během celé plavby
*všechny kulturní, společenské a sportovní akce na lodi během plavby (pokud není uvedeno jinak)
*relaxační zařízení ve volně přístupných prostorách na lodi - vířivky, fitness, bazény, lehátka, osušky apod.
*snídaně do kajuty na vyžádání za poplatek 3,5 eur, 24 Room servis za poplatek 3,5 eur/objednávka
Balíček FANTASTICA:
dobrá cena. Je určen pro typy kajut vnitřních, vnějších s oknem a balkonových. Tento balíček zahrnuje služby balíčku Bella + tyto služby:
*plavbu ve vámi vybrané kajutě (venkovní a balkonové za příplatek) základní kategorie, zpravidla vyšší paluby a kajuty umístěné uprostřed lodi.
*plnou penzi na palubě lodi, stravu v hlavní a samoobslužné restauraci-snídaně, obědy, svačinky, večeře, večerní svačinky. V případě výletů se náhrada stravy
neposkytuje.
*při servírovaných večeřích je možnost výběru sezení. První sezení zpravidla kolem 18. hodiny, druhé sezení zpravidla kolem 21. hodiny.
*zdarma snídaně do kajuty na vyžádání
*24 hodinový Room servis, donáška zdarma
*speciální zábavné akce pro děti, kuchařský či jazykový kurz apod. (Pozor, není v českém jazyku)
*mimořádná speciální sleva 50% na hodiny placeného fitness, joga apod., nebo hodiny s trenérem
*dárek na památku z plavby dle dostupnosti- 1 dárek na 1 kajutu
*možnost změny účastníka až 15 dnů před odjezdem (za poplatek)
*možnost změny plavby až do 35 dne před plavbou (za poplatek). Nová plavba musí začínat později než původní a musí být ve stejné oblasti jako původní. Není
možno u plaveb s dopravou a delegátem.
Baliček AUREA:
Je určen pro typy kajut balkonových a suite. Tento balíček zahrnuje služby balíčku Fantastica + tyto služby:
*plavbu ve vámi vybrané kajutě základní kategorie, zpravidla vyšší paluby a kajuty umístěné uprostřed lodi.
*neomezená konzumace nápojů dle balíčku ALLEGRISIMO
*přednostní nalodění
*individuální čas večeře ve vyhrazené části hlavní restaurace
*masáž BALI 30 minut
*solárium 10 minut
*uvítací koktejl
*sada Wellness kosmetiky na kajutě + župan + pantofle
Terezka Františáková
*přístup na vyhrazenou otevřenou palubu na opalování
*přístup do sauny/parních lázních po celou dobu plavby

Dopřejte si luxus - nechte se hýčkat balíčkem AUREA …
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YACHT CLUB - CESTOVÁNÍ PRO NÁROČNÉ
10

Dovolená s CK RIVIERA TOUR na lodích MSC Cruises vás zavede nejen na ta nejkrásnější místa planety, ale
uvede vás také do velice zvláštního světa, který vytvořila plavební společnost MSC Cruises na jejich lodích.
MSC Cruises získala řadu ocenění za design svých lodí, který je na světové úrovni a je tvořen unikátní
kombinací inovace a elegance. Interiér De JorioDesing International pomohl uskutečnit průkopnickou vizi nové
generace pro poznávací a zábavnou plavbu, kde se vysoce kvalitní design interiéru stal podnětným pro zábavu
a život na palubě.
Italský styl, vybraná kuchyně a elegantní design by neznamenali nic, bez prvotřídních služeb. Proto také
MSC Cruises věnuje zvláštní pozornost tomu, aby uspokojili přání všech našich hostů. Každá loď má k těmto
účelům určený palubní personál, jejímž posláním je zajistit, že budete vřele uvítáni, a že se vám po dobu vaší
plavby dostane nejvyšší možné úrovně pohostinnosti. Naši zdvořilí a zdatní členové posádky udělají vše, co je
v jejich silách, aby čas, který s nimi na lodi strávíte od začátku až do konce, byl naplněn jen samou radostí.
Rozsah a kvalita pravých italských specialit servírovaných na lodích MSC Cruises nemá obdoby. Od skvělých
krajových jídel připravovaných s pomocí nejvybranějších, naprosto čerstvých ingrediencí, až po lahodnou
ručně vyrobenou zmrzlinu a pravou kávu espresso. Restaurace na lodích MSC v mezinárodním stylu vám navíc
nabídnou svět na talíři, kde vás budou lákat na kulinářskou rozmanitost Středomoří a na říz a příchutě texasko
- mexické kuchyně, na aroma orientu a na rafinovanost francouzské haute cosine.
Volba exkluzivity MSC Yacht Club poskytne řadu zvláštních výsad, které oceníte.
MSC FANTASIA***** MSC SPLENDIDA*****
MSC MERALIGVIA*****+
MSC DIVINA***** MSC PREZIOSA*****
MSC SEASIDE*****+
*Přednostní přihlášení a speciální uvítání, přednostní odhlášení
*Osobní komorník a palubní personál jsou vám k dispozici 24 hodin denně
*Luxusní apartmány a vyhrazené prostory vybavené ve velkém stylu a komfortu
*Vybraná vína, exkluzivní delikatesy a možnost stravovaní v soukromí
*Přednostní rezervace jídel v restauracích a la carte, výletů, sedadel na představeních, možnost nakupovaní
*Vaše oblíbené mezinárodní noviny v jejich originálním provedení dodávané do vašeho apartmánu
*Škála dalších osobních služeb a zařízení, které najdete na palubě
Na MSC Cruises jsou hrdí na italské dědictví a jsou odhodláni nabídnout
hostům „la dolce vita“ (sladkého života)

Prostory, které jsou určeny pro YACHT CLUB, jsou odděleny od ostatních klientů lodi a přístup do prostor
YACHT CLUBU je umožněn pouze členům YACHT CLUBU. Tyto prostory jsou situovány v přední části lodi, mají
samostatnou recepci, bary, restauraci, své vlastní bazény, relaxační paluby apod. Kajuty jsou velmi prostorné a
luxusní a uspokojí i toho nejnáročnějšího zákazníka.
V katalogu není uvedena cenová nabídka pro tyto služby. Jelikož se jedná o individuální přístup ke každému
klientovi YACHT CLUBU, zpracujeme Vám speciální nabídku na vyžádání.
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POJIŠTĚNÍ NA PLAVBY
Doporučujeme se podrobně a pozorně zabývat následujícími informacemi. Naše zkušenosti se opírají o skutečně již realizované situace, kde jsme nečekaně museli na lodi řešit zdravotní
problémy a i záchranu života. Tehdy si až člověk uvědomí, jak je velmi důležité mít uzavřené nejen platné cestovní pojištění, ale především pojištění s vhodnými limity pojistného krytí. Je
potřeba si uvědomit, že Váš pobyt bude z 60% realizován na moři a každá lékařská pomoc obsahující letecký transfer z lodi je finančně obrovsky náročná. Bez platného pojištění
s příslušným limitem pojištění je to opravdu obrovský problém, někdy až život ohrožující. Plavební společnost důrazně apeluje na uzavření pojistné smlouvy. Lékařská služba na lodi je za
poplatek a jen vstupní vyšetření se účtuje od 60 eur. Vzhledem k destinacím a místům, doporučujeme všem klientů komplexní cestovní pojištění včetně storna zájezdu. CK RIVIERA TOUR
vám nabízí pojištění pojišťovny SLAVIA. Z našich zkušeností víme, že se Vám tato investice vyplatí. Pozor - Pojištění lze sjednat pouze při objednávce plavby-nelze sjednat dodatečně!
Dodatečně není možné komplexní pojištění provést. CK RIVIERA TOUR Vám nabízí speciální pojištění na plavby, které je upraveno i na situace a události, které mohou nastat s plavbou na
širém moři dál než 5 mořských mil od pobřeží, které standartní pojistky většinou neobsahují. Dále toto pojištění pamatuje i na možnost zmeškání nalodění. U osob nad 60 let požadujeme
doložení písemného potvrzení o pojištění, čísla pojistné smlouvy a kontakt na asistenční službu pojišťovny. U všech uzavřených smluv požadujeme kontakt na zpřízněnou osobu v době Vaší
účasti na plavbě. Případnou likvidaci storna zájezdu řeší pojišťovna vždy až po ukončení zájezdu.

NABÍDKA SPECIÁLNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY PLAVEB CK RIVIERA TOUR
A
stornopoplatek max 25.000,-Kč
Kč

EVROPA
7/11 nocí
390/590

Děti a junior do 17 let
Klienti 18-70 let
Klienti nad 70 let
Ambulantní ošetření včetně předepsaných léků, hospitalizace a lékařské ošetřování
během hospitalizace, přeprava do nejbližšího zdravotnického zařízení, přeprava zpět do
vlasti, přeprava tělesných ostatků, asistenční služby v zahraničí-24 hodinový servis
Akutní stomatologické vyšetření včetně extraxce nebo výplně
Nezbytné náklady na dopravu opatrovníka
Nezbytné náklady na ubytování opatrovníka
Pojištění odpovědnosti-majetková újma
Ujma způsobená člověku na zdraví a při usmrcení
Smrt následkem úrazu
Trvalé následky úrazu
Zničení, odcizení a ztráta zavazadel
Zpoždění zavazadel-nejnutnější výdaje
Odškodné za každý započatý den hospitalizace spadající do doby trvání zájezdu, pokud
je hospitalizace nad 24 hodin
Odškodné za každý nevyužitý den dovolené z důvodu úmrtí blízkých příbuzných
pojištěného a rovněž blízkých příbuzných jeho manžela/manželky.
Odškodné za každý započatý nevyužitý den dovolené z důvodu zmeškání odjezdu lodi
(zpoždění hromadného dopravního prostředku, nepojízdné vozidlo nebo dopravní
nehoda)
Storno zájezdu z důvodu vážného akutního onemocnění či úrazu pojištěného, úmrtí
pojištěného, náhlého úmrtí někoho z blízkých pojištěného, zničení, poškození či ztráty
majetku pojištěného
Upozorňujeme klienty na výluky z pojištění
1. Pojištovny neposkytují pojistné plnění za:a) úkony, které nebyly poskytnuté
zdravotnickým zařízením, zdravotnickým pracovníkem nebo lékařem,b) preventivní
prohlídky, očkování, kontrolní vyšetření a lékařské úkony, které nejsou potřebné pro
zjištění diagnózy, nadstandardní péči,c) léčení, které není vědecky nebo lékařsky
uznávané,d) zakoupení léků na léčbu onemocnění diagnostikovaných pojištěnému už
před nástupem na cestu do zahraničí a léků, které pojištěný začal užívat už před
nástupem na cestu do zahraničí,e) zakoupení výživných doplňků včetně vitaminových
přípravků dietetických potravin ke zvláštním lékařským účelům a kosmetických
výrobků, a to ani v případě, kdy jsou předepsané ošetřujícím lékařem, f) hormonální
terapii, předepsání antikoncepce, zjištění těhotenství nebo léčbu neplodnosti a
sterility, umělé oplodnění g) přepravu pojištěného v souladu s čl. 1, bodem 2, písm. d)
a čl. 1 bodem 3 této části pojistných podmínek bez předchozího souhlasu Slavie nebo
jeho partnera, h) chiropraktickou léčbu, léčbu akupunkturou, akupresurou,
homeopatií nebo jiným typem alternativní léčby, i) rehabilitaci, fyzioterapii, masáže,
lázeňskou léčbu, ozdravné pobyty, pobyty v sanatoriích, léčebnách. Dále pojištovny
nehradí léčebné náklady, které vznikly v důsledku smrti pojištěného, jeho úrazu nebo
onemocnění jestliže smrt, úraz nebo onemocnění vznikly v důsledku, nebo náklady
musely být vynaložené v důsledku: a) požití alkoholu, drog, omamných látek, léků,
které nebyly pojištěnému vydané na lékařský předpis, b) abstinenčních projevů při
závislosti na alkoholu, drogách nebo jiných omamných látkách, c) vědomého
nedodržení pokynů ošetřujícího lékaře, vědomého nepožití nebo nesprávného
požívání léků, které byly pojištěnému vydány na lékařský předpis, d) řízení
motorového vozidla bez řidičského oprávnění, e) onemocnění, která už existovala v
době uzavření pojištění, chronických nebo opakujících se onemocnění, s výjimkou
nákladů souvisejících s poskytnutím nutného a nebo neodkladného ošetření a s úkony,
které jsou nevyhnutelné k odvrácení bezprostředního ohrožení života nebo zdraví
pojištěného, f) psychických poruch, psychických onemocnění, psychologických
vyšetření, psychoterapie, včetně léčby depresivních stavů a psychóz, g) komplikací v
těhotenství, které vzniknou po 26. týdnu těhotenství, včetně porodu, h) umělého
přerušení těhotenství s výjimkou lékařsky indikovaného umělého přerušení
těhotenství:- ze zdravotních důvodů do ukončení 12. týdne těhotenství,- z genetických
důvodů do ukončení 24. týdne těhotenství,- z důvodu ohrožujícího život matky bez
ohledu na trvání těhotenství, i) nákazy přenosnými pohlavními onemocněními, j)
estetických a plastických operací, k) nepodrobení se povinnému očkování před
odjezdem do zahraničí, l) pokusu o sebevraždu a sebevraždou, m) vědomé účasti
pojištěného v jakékoli válce, vzpouře, povstání, n) působení jaderné energie nebo
vlivem radioaktivního materiálu, o) manipulace se střelnou zbraní nebo výbušninou.
Dále nehradí žádné náklady, které vzniknou po bezdůvodném odmítnutí přepravy
nebo odmítnutí způsobu přepravy postiženého zpět do vlasti, je-li tato přeprava
odsouhlasená ošetřujícím lékařem v zahraničí.

B
stornopoplatek max 50.000,-Kč

SVĚT
7/11 nocí
920/1290

C

D

stornopoplatek max 75.000,-Kč

stornopoplatek nad 25.000,-

EVROPA
7/11 nocí
590/890

SVĚT
7/11 nocí
1100/1590

EVROPA
7/11 nocí
individuální

SVĚT
7/11 nocí
Individuální

SVĚT
7/11 nocí
690/920

EVROPA
7/11 nocí
520/790

390/590

690/920

520/790

920/1290

690/890

1100/1590

Individuální

Individuální

590/720

890/1190

690/950

1090/1470

790/1090

1290/1790

individuální

individuální

7.000.000,- Kč

7.000.000,-Kč

7.000.000,-Kč

7.000.000

5000,-Kč
20.000,-Kč
10.000,-Kč
2.000.000,-Kč
1.000.000,-Kč
100.000,-Kč
200.000,-Kč
15.000,-Kč
5.000,-Kč
2.000,-Kč
Max. 20.000,-Kč
2.000,-Kč
Max 20.000,-Kč
2.000,-Kč
Max 20.000,-Kč

5000,-Kč
20.000,-Kč
10.000,-Kč
2.000.000,-Kč
1.000.000,-Kč
100.000,-Kč
200.000,-Kč
15.000,-Kč
5.000,-Kč
2.000,-Kč
Max. 20.000,-Kč
2.000,-Kč
Max 20.000,-Kč
2.000,-Kč
Max 20.000,-Kč

5000,-Kč
20.000,-Kč
10.000,-Kč
2.000.000,-Kč
1.000.000,-Kč
100.000,-Kč
200.000,-Kč
15.000,-Kč
5.000,-Kč
2.000,-Kč
Max. 20.000,-Kč
2.000,-Kč
Max 20.000,-Kč
2.000,-Kč
Max 20.000,-Kč

5000,-Kč
20.000,-Kč
10.000,-Kč
2.000.000,-Kč
1.000.000,-Kč
100.000,-Kč
200.000,-Kč
15.000,-Kč
5.000,-Kč
2.000,-Kč
Max. 20.000,-Kč
2.000,-Kč
Max 20.000,-Kč
2.000,-Kč
Max 20.000,-Kč

Až 80%
Stornopoplatku
Max 25.000,-Kč

Až 80%
Stornopoplatku
Max 50.000,-Kč

Až 80%
Stornopoplatku
Max 75.000,-Kč

Individuální nabídka

Důležité upozornění:
Dovolujeme si upozornit klienty při plavbách s dopravou a delegátem, že je vhodné konzultovat případné
zdravotní omezení s našimi operátory. Zejména při návštěvě některých destinací jsou některé výlety
náročnější na chůzi. Dále upozorňujeme, že plavba není vhodná pro osoby se stíženou orientací. Kontaktujte
nás rádi Vám poradíme. Od všech osob nad 75 let požadujeme potvrzení od lékaře, že jsou ze zdravotního
hlediska způsobilí plavbu absolvovat.

Pojištění na cesty- záruka klidné dovolené
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PŘED VYLODĚNÍM – SOUHRNNÉ INFORMACE
PŘED VYLODĚNÍM

VYLODĚNÍ

ZAVAZADLA
REKLAMACE

ODJEZD Z PLAVBY

REKLAMACE

Většinou dva dny před vyloděním budete pozváni na Gala večer, kde se s Vámi bude lodní personál pomalu loučit. Vezměte si do restaurace a divadla
fotoaparáty a kamery, bude Vás čekat příjemné překvapení. Poslední večer je již pohodový a neformální. Máte možnost si nakoupit dárky v obchůdcích anebo
fotografie z plavby, popř videa z plavby. Pokud máte zakoupen alkohol v obchodech na lodi, vezměte si účet od nákupu a alkohol vyzvedněte poslední večer
před vyloděním. Alkohol, který Vám byl zabaven během nalodění, Vám bude vrácen na Vaši kajutu. Pokud by se tak nestalo, urgujte záležitost na recepci spolu
s příslušným dokladem. Večer obdržíte na kajutu štítky na zavazadla, která si těmito štítky označíte a sbalená zavazadla umístíte před vaši kajutu do půlnoci,
pokud není v denním programu uvedeno jinak. Během noci většinou obdržíte na Vaši kajutu finální účet, který zaplatíte až ráno. Zpravidla účet není možné
uhradit večer.
Ráno uhradíte účet na recepci nebo accouting desk, zpravidla paluba 5. Doporučujeme si přivstát, dlouhé řady jsou standartem. Po úhradě účtu Vás čeká ještě
snídaně a opustění kajuty, v cca 7.00-8.00 hodin. Prosím zkontrolujte všechny Vaše osobní věci-na loď se po vylodění již nemůžete vrátit. Následuje vylodění dle
programu lodní společnosti, kde je pevně stanovené místo srazu a čas vylodění. Čas vylodění bývá proměnlivý a doporučujeme být na místě srazu vylodění dříve,
než je uvedeno v lodním programu. Pokud Vám byly během nalodění zabaveny z bezpečnostních důvodů různé předměry, vyzvedněte si je před vylodění z lodi u
bezpečnostní agentury-většinou u východu z lodi na základě dokladu o zadržení předmětů.
Po výstupu z lodi se dostavíte do velké haly, kde budou jednotlivé sektory ozačeny barvami. Dostavíte se do sektoru s barvou, kterou máte označeny Vaše
zavazadla. Pozor! Některé barvy jsou rozlišeny čísly 1-2-3. Vyzvedněte a zkontrolujte si Vaše zavazadla. Poškozená zavazadla na místě samém nahlaste
odpovědným pracovníkům a nechte si vystavit zápis o poškozeném zavazadle. Bez tohoto zápisu nelze reklamaci poškozeného zavazadla uznat. Dovolujeme si
upozornit, že zákazník může mít při přepravě na zájezd jedno hlavní zavazadlo v maximální hmotnosti 25 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 zámkem. V zavazadlech je výslovně zakázáno přepravovat cenné předměty, šperky, počítače, fotoaparáty, skleněné láhve, zbraně,
nože. Dále 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. V případě poškození zavazadla je stanoveno paušální odškodnění ve výši do max 800 Kč za plátěná zavazadla (mimo plastová a skořepinová) a
max. 1100 Kč za kožená. Při poškození zavazadel musí být vždy sepsán zápis při vylodění v přístavu. Bez tohoto zápisu nárok na odškodnění poškozeného
zavazadla zaniká. V případě ztráty zavazadla je stanoveno paušální odškodnění v maximální výši 15.900,-Kč za obsah jednoho zavazadla. 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.
Po vylodění následuje odjezd do svých domovů dle druhu dopravy. V případě zajištění transferů plavební společností se držte pokynů lodního personálu, který
Vás nasměruje do přistavených busů, které Vás odvezou na příslušná letiště. Cestující s dopravou a delegátem budou mít bus přistaven v přístavu. Cestující
automobilem vyzvednou klíče od vozu (Janov) a před odjezdem zkontrolují své vozidlo. Případné škody je nutné ihned řešit na místě samém a pořídit od všeho
zápis.
Veškeré reklamace služeb na lodi je nutné řešit přímo na palubě číslo pět-recepce. V případě, že se stížností neuspějete ani po urgencích, kontaktujte nás na tel
čísle 0042 0 603 225 383, budeme se snažit danou situaci s Vámi řešit a pomoci Vám. Upozorňujeme Vás, že zakupujete plavbu na moři a ne pobyt na odlehlém
hotelu v přírodě. CK upozorňuje na specifika lodních zájezdů. Loď je stroj, na kterém se během plavby, nebo v přístavu mohou na palubách, nebo v kajutách
tvořit vibrace, houpání, hluk z motorů, agregátů a pod. které se na lodi přenáší. Dále se může šířit hluk z kajut pasažérů, nebo hudebních produkcí. CK ani
plavební společnost nemůže tuto situaci změnit. Během přepravy je v nezbytné míře nutné provádět údržbu lodi. Takové stížnosti, nebo reklamace jsou
vyloučeny. Zákazník je povinen reklamovat u CK bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od ukončení zájezdu. Reklamace podané v pozdějším
termínu nebudou řešeny. Závady obsažené v reklamaci musí být potvrzeny zástupcem CK. CK neručí za úroveň cizích služeb, které si zákazník objedná na místě u
průvodce, hotelu či jiné organizace. CK neručí za program a průběh fakultativních zájezdů organizovaných místními kancelářemi, i přestože tyto mohou
spolupracovat s lodními společnostmi. Pořadatelem plavby je: MSC CRUISES S.A.,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva,Switzerland. V případě sporu vzniklého v
souvislosti se smlouvou (o zájezdu) má zákazník, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního
řešení sporu jsou uvedeny na www.coi.cz. Zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet, a je spotřebitelem, může k řešení vzniklého sporu využít platformu pro řešení sporů
online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.

ZMĚNY ITINERÁŘE

OMEZENÍ
ITINERÁŘE

SOUHRN

Miroslav Cunda
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Především v tomto případě je nutné si uvědomit, že zakoupením zájezdu si kupujete plavbu jako celek a ne výlet, nebo zájezd do jednotlivé destinace. Každý
týden se naloďuje přes 20.000 klientů na lodě MSC Cruises a procedury nalodění jsou velmi náročné na logistiku a zabezpečení všech potřebných služeb. V první
řadě je však nejdůležitější bezpečnost klientů. Upozorňujeme Vás, že cestovní kancelář RIVIERA TOUR i plavební společnost je oprávněna provádět operativně
změny programu a poskytovaných služeb před zájezdem a i v průběhu zájezdu, pokud není možné zabezpečit původně dohodnutý program a služby dodržet.
Při zájezdech do regionů, ve kterých si aktuální bezpečnostní situace může vyžádat úpravu trasy nebo plavby, nedochází k porušení smlouvy o zájezdu, dojdeli k odchylce v trase plavby nepřesahující 50 % původně plánované trasy plavby. Plavební společnost si vyhrazuje právo změny plavebního okruhu z důvodů
bezpečnosti. Do této kategorie se zahrnuje i vliv počasí, kde je z důvodů špatného počasí, změny bezpečnostní nebo politické situace nutno provést změnu
kurzu plavby, destinace a podobně. Rozhodující stanovisko je vždy rozhodnutí kapitana lodi. Zákazník bere na vědomí, že každá taková odchylka od původně
plánované trasy plavby je prováděna z důvodu zachování jeho bezpečnosti a že je zahrnuta v programu zájezdu. Tato ustanovení platí i na další na tuto situaci
navazující služby. V případě takové události není nárok na jakékoli odškodnění popř slevu, nebo zrušení zájezdu-plavby.
Účast na plavbách s dopravou busem je omezena věkem minimálně od tří let věku. Zejména při návštěvě některých destinací jsou některé výlety náročnější na
chůzi. Dále upozorňujeme, že plavba není vhodná pro osoby se stíženou orientací. Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme. Od všech osob nad 75 let požadujeme
potvrzení od lékaře, že jsou ze zdravotního hlediska způsobilí plavbu absolvovat a potvrzení o zdravotním pojištění. 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. Dopravce nemá na palubě lodi vhodné vybavení pro
porod. Společnost neakceptuje rezervaci žádné cestující, která by během plavby dosáhla 24. či vyššího týdne těhotenství.
Nákup plavby: Nejlevněji při vypsání plavby-cca 1,5 roku před vyplutím, nejlevnější prvních 12 rezervací z každého zájezdu, kde garantujeme nejnižší možnou
cenu ( mimo nabídky superlast minute způsobené stornem zájezdů některých klientů). Cena plavby vzrůstá tržně dle obsazenosti lodí.
Doklady: PAS musí mít všichni účastníci plavby - i děti! Žádný jiný doklad není přípustný. Pasy musí mít platnost 6 měsíců po ukončení plavby
Pojištění: Cestující je povinen uzavřít platné cestovní a zdravotní pojištění, které je adekvátní danému druhu cestování. Upozorňujeme Vás, že cestujete na moři
a případný záchranný transport většinou nepokryje pojištění u různých podpůrných produktů. Proto si ve vlastním zájmu ověřte, zda je Vaše pojištění
dostatečné. Na loď prosím vezměte kartičku pojištění
Nápojové pakety: Váš pobyt na lodi je s plnou penzí rozšířenou o nápoje z nápojových automatů. Ke snídani jsou zpravidla v provozu nápojové automaty na
kávu, čaj, kakao, juice, vodu, během oběda voda, odpolední svačinky voda, káva, čaj - během večeře voda v bufetové restauraci. V servírovaných restauracích je
nutné nápoje objednat a hradíte je k tíži Vašeho účtu. Plavební společnost pro Vás připravila možnost zakoupení balíčků nebo paketů. Tyto naleznete
v samostatné příloze. Doporučujeme Vám zakoupení balíčků, nebo paketů při podpisu cestovní smlouvy, můžete tím opravdu hodně ušetřit
Jak zaplatit zájezd: Platby zájezdu prosím proveďte dle splatnosti uvedené v cestovní smlouvě. Prosím berte na vědomí, že splatností se rozumí připsání
prostředků na účet CK RIVIERA TOUR. V případě, že je den vystavení dnem splatnosti, můžete provést úhradu následovně:
*vkladem na náš účet na jakékoli pobočce ČSOB, nebo převodem z účtu - pokud máte Váš účet veden u ČSOB. V případě, že máte účet zřízen u jiné banky než
ČSOB, můžete provést příkaz k úhradě. Je však nutné ihned zaslat potvrzení o provedené platbě na naši CK. Důrazně upozorňujeme, že potvrzení o provedené
platbě musí obsahovat prokazatelné odepsání prostředků z Vašeho účtu. Příkaz k úhradě není dokladem o zaplacení.
Platbu zájezdu proveďte na účet:
ČESKÁ REPUBLIKA
CZK 203 676 297 / 0300
IBAN: CZ2303000000000203676297 BIC (SWIFT): CEKOCZPP ČSOB VSETÍN
SLOVENSKO
EUR 401 117 78 89 / 7500
IBAN: SK7675000000004011177889 BIC (SWIFT): CEKOSKBX ČSOB TRENČÍN
Variabilní symbol platby: číslo vaší smlouvy. Každá cestovní smlouva má svůj variabilní symbol platby. Prosím neslučujte více plateb pod jeden variabilní symbol,
taková platba nebude zaúčtována.
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POPLATKY – ZMĚNY – STORNA - POJIŠTĚNÍ ÚPADKU
Je velmi důležité si uvědomit, že každý týden plavební společnost naloďuje cca 25.000 pasažérů. Je to obrovské číslo. Jen si
představte, že při letecké přepravě, kde se do letadla odbavuje cca 300 lidí, je nutné se odbavit dvě hodiny před odletem a hlavně
není možné změnit žádné údaje na letence. Proto je nutné respektovat skutečnost, že všechny údaje budeme chtít při sepsání
cestovní smlouvy. Každá změna cestovní smlouvy je zpoplatněna a poplatky za změnu nejsou
malé, protože se jedná o složitý proces mnoha operací.
Výše poplatků za
jednotlivou změnu

Do 47 dnů před odjezdem

46-15 dnů před odjezdem

14 dnů před odjezdem

Změna jména (za každé jméno)
2.100,-Kč
2900,-Kč
Parkování
250,-Kč
900,-Kč
Balíčky-výlety
zdarma
490,-Kč
Pasové udaje (za každé jméno)
zdarma
2900,-Kč
V případě nedodání pasových údajů do 47 dnů před plavbou je pozdní dodání zpoplatněno jako změna.

nelze
nelze
nelze
nelze

V případě, že dojde z jakýchkoliv důvodů k nutnosti zrušit zájezd, nabídneme Vám, pokud je to možné, změnu účastníka zájezdu.
Pokud si najdete náhradníky, kteří budou akceptovat vaši cestovní smlouvu v plném rozsahu, uhradíte pouze poplatek za změnu
jména. Tato možnost platí pro plavby s vlastní dopravou a zájezdy s dopravou a delegátem. V případě letecké dopravy není
změna jména možná a stornopoplatek zájezdu je tak ve výši 100%. Nemáte-li možnost náhrady a je nutné cestovní smlouvu
zrušit, postupuje se dle všeobecných obchodních podmínek, které uvádějí:
Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinností RIVIERA TOUR stanovené smlouvou nebo odstoupí-li
RIVIERA TOUR před zahájením čerpání služeb z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit RIVIERA
TOUR odstupné ve výši:Storno
Počet dnů před odjezdem na zájezd-plavbu
Výše stornopoplatku v % z celkové ceny zájezdu
Od sepsání smlouvy do 141 dnů před odjezdem
30% z celkové ceny zajezdu
140-120 dnů před odjezdem
40% z celkové ceny zajezdu
119-100 dnů před odjezdem
50% z celkové ceny zajezdu
99-80 dnů před odjezdem
60% z celkové ceny zajezdu
79-60 dnů před odjezdem
70% z celkové ceny zajezdu
59-50 dnů před odjezdem
80% z celkové ceny zajezdu
49-36 dnů před odjezdem
90% z celkové ceny zajezdu
méně jak 35
100% z celkové ceny zajezdu
Do celkové ceny zajezdu pro výpočet stornopoplatku se nezapočítává cena cestovního a zdravotního pojištění, pokud je klient
pojištěn prostřednictvím cestovní kanceláře. Cestovní a zdravotní pojištění nelze zrušit a je nutné jej vždy uhradit v plné výši.
Upozorňujeme, že u plaveb platí cestovní smlouva na celou kajutu. Není možné stornovat jednotlivou osobu na kajutě! Dále si
dovolujeme upozornit, že v případě storna zájezdu pojišťovna provádí likvidaci pojistné události až po ukončení zájezdu.e
Zájezdy s leteckou přepravou jsou zajišťovány linkovými leteckými spoji. Vaše letenky jsou zakoupeny v den podpisu cestovní
smlouvy a letenky není možné změnit, nebo stornovat. 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. Výše stornopoplatků není zanedbatelná. Je dána náročností
celého systému rezervací a i skutečností, že minimálně 45 dnů před odjezdem se tzv. uzavírají veškeré datové systémy a možnost
změn je velmi složitá. Proto všem klientům důrazně doporučujeme uzavřít komplexní pojištění včetně storna zájezdu. V případě,
že máte uhrazenu základní zálohovou platbu, která je nižší než výše stornopoplatku, je nutné tuto doplatit do plné výše
stornopoplatku. Nic méně pevně věříme, že tato situace nenastane a výše uvedené informace pro Vás budou mít pouze
informační charakter. Upozornění: Některé nabídky uvedené v tomto katalogu mají speciální podmínky pro storno zájezdu nad
rámec výše uvedených informaci (Plavba SAE). V takovém případě platí poplatky a storna uvedeny v konkrétní nabídce zájezdu.
Plavební společnost MSC Crociere S.A. ,12-14 Chemin Rieu,CH-1208 Genf je pojištěna u pojištovny GENERALI, číslo pojistné
smlouvy 110739, Kontakt: Europaische Reiseveersicherung,AG,Kratochjlestrasse 4, A-1220 Wien, Phone +43/1/31172500
Upozornění: Pořadatelem plavby je: MSC CRUISES S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40, Geneva, Switzerland. Cestovní kancelář RIVIERA TOUR a plavební
společnost je oprávněna provádět operativně změny programu a poskytovaných služeb před zájezdem a i v průběhu zájezdu, pokud není možné
zabezpečit původně dohodnutý program a služby dodržet. Při zájezdech do regionů, ve kterych si aktuální bezpečnostní situace může vyžádat úpravu
trasy nebo plavby, nedochazí k porušení smlouvy o zájezdu, dojde-li k odchylce v trase plavby nepřesahující 50 % původně plánované trasy plavby.
Zákazník bere na vědomí, že každá taková odchylka od původně plánované trasy plavby je prováděna z důvodu zachování jeho bezpečnosti a že je
zahrnuta v ceně zájezdu. Tato ustanovení platí i na další na tuto situaci navazující služby.

ZMĚNY
DATA PŘI SEPSÁNÍ SMLOUVY
ZMĚNY OPRAVDU VYJÍMEČNĚ

POPLATKY ZA ZMĚNY
JAKÁ JE VÝŠE POPLATKŮ
KDY LZE ZMĚNU PROVÉST

ZMĚNA ÚČASTNÍKŮ
KDY JE MOŽNÁ ZMĚNA JMEN
KOLIK ZAPLATÍM ZA ZMĚNU

STORNO ZÁJEZDU
JAK STORNOVAT ZÁJEZD
JAKÉ JSOU POPLATKY
DOPORUČUJEME VÁM:
UZAVŘETE SI KOMPLEXNÍ
POJIŠTĚNÍ

STORNOPOPLATEK
LETECKÉ ZÁJEZDY
SKUPINOVÉ ZÁJEZDY
KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ
PODMÍNKOU ZÁJEZDU

POJIŠTĚNÍ PROTI ÚPADKU
POJIŠTĚNÍ PROTI ÚPADKU
MSC Crociere
POJIŠTĚNÍ PROTI ÚPADKU
RIVIERA TOUR s.r.o

Cestovní kancelář RIVIERA TOUR s.r.o.,Lidečko 31,756 12 Horní Lideč, Okres Vsetín Ičo 259 117 41 je pojištěna proti úpadku u
SLAVIA POJIŠTOVNA,a.s. se sídlem Revoluční 1/655,110 00 Praha 1, číslo pojistné smlouvy 5900014138 pro uzemní rozsah celý
svět v limitu pojistného plnění ve výši 29 700 000 Kč pro tržby dle obratu účetní třídy 6 ve výši 70 400 000 Kč
Kontakt na pojišťovnu: Tel 0042 0 255 790 111 www.slavia-pojistovna.cz Ičo 601 975 01 Certifikát o pojištění k dispozici na
www.rivieratour.cz
Cestovní kancelář RIVIERA TOUR s.r.o.,
Provozní doba: Po-Pá 9.00 - 17.00
Lidečko 31,756 12 Horní Lideč, Okres Vsetín
Ičo 259 117 41 Dič: CZ 259 117 41
společnost vedená u Krajského soudu v Ostravě, vložka C 25251
s předmětem podnikání Provozování cestovní kanceláře, provozování cestovní agentury a silniční motorové přepravy
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech. Odpovědná osoba: Pavel ČÍŽ , TEL: 577 330 030

RIVIERA TOUR
KONTAKTNÍ ÚDAJE
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OMEZENÍ – NA CO SI DÁT POZOR
ZDRAVOTNÍ OMEZENÍ
Plavba na moři není pobyt na hotelu. Všechny služby na sebe časově navazují a v případě špatného vyhodnocení situace, zpoždění a podobně, může mít pro klienta nepříjemné
následky. Taky je nutné, jelikož se jedná o plavbu na moři, dodržovat určité zásady a nařízení, pro bezpečný průběh plavby.
STARŠÍ OSOBY A JEJICH ZDRAVOTNÍ STAV:
stává se, že si někteří starší cestující nedovedou reálně vyhodnotit svůj zdravotní stav. Plavba na moři má svá specifika a zdravotní způsobilost je zárukou pro Vaši bezpečnou
plavbu. Z těchto důvodů u všech osob ročníku 1942 a starších vyžadujeme potvrzení zdravotní způsobilosti na plavbě. Potvrzení na tiskopisu předkládáte svému obvodnímu
lékaři a zašlete na cestovní kancelář při podpisu smlouvy. Bez dodání potvrzení o zdravotní způsobilosti má právo cestovní kancelář zájezd - plavbu zrušit.
TĚHOTNÉ ŽENY:
Těhotné ženy musí mít vždy potvrzení od lékaře před vstupem na palubu lodi. Loď není adekvátně zařízená pro narození dítěte, nebo pro řešení komplikací během těhotenství.
Proto na loď není možné přijmout ženy od 24. týdne těhotenství. Vždy před nástupem na loď by měla těhotná žena konzultovat svůj stav se svým lékařem.
DĚTI NA PLAVBU S DOPRAVOU:
Při plavbě s dopravou autobusem CK RIVIERA TOUR se mohou plavby účastnit děti starší 3 let, a rodič je povinen si do autobusu zajistit pro dítě sedačku homologovanou pro
přepravu dětí. Děti do tří let věku nebudou k přepravě busem přijati. Při letecké přepravě do zámoří (USA,SAE,BRAZILIE,KUBA) se leteckého zájezdu mohou účastnit děti starší 5
let.
VOZÍČKÁŘI NA PLAVBÁCH
Společnost MSC a její zaměstnanci byli vždy pozorní k potřebám hostů a neustále se snaží nabídnout co nejlepší služby, které splňují mezinárodní standardy přístupnosti. Hosté s
různým handicapem mohou své zvláštní požadavky přednést společnosti vyplněním příslušného formuláře (Special Needs form). Tento formulář Vám poskytneme na vyžádání. Je
důležité, aby tyto požadavky byly vzneseny již při rezervaci, tak aby mohly být s předstihem zaregistrovány a připraveny. Není možno vyřídit dodatečně. Kajuty pro handicapované,
vybavené především pro hosty se zdravotním postižením nebo omezenou schopností pohybu a orientaci, jsou k dispozici na každé lodi. Těchto kajut je na lodi omezený počet.
Kajuty pro handicapované jsou větší a prostornější, poskytují více prostoru pro pohyb než běžné kajuty a mají také extra vybavení a zařízení uzpůsobené pro tyto hosty. U plaveb
s dopravou a delegátem s leteckou anebo autobusovou dopravou pouze na vyžádání za předpokladu schopnosti nástupu a výstupu z busu a samostatného přesunu na letištích.
Max 1 osoba ve skupině.
KLIENTI SE SNÍŽENOU POHYBLIVOSTÍ
Všechny paluby, veřejné prostory a tendry (záchranné čluny) jsou navrženy tak, aby byly co nejdostupnější pro hosty se sníženou pohyblivostí. Z bezpečnostních důvodů může být
klient s handicapem požádán o doprovod pečovatele (záleží na konkrétní trase). Invalidní vozíky jsou také k dispozici na všech lodích, pro použití hostů při nalodění a vylodění
nebo v případě nouze. U hostů, kteří vyžadují nepřetržité užívání invalidního vozíku je nutné, aby si jej i potřebné vybavení přivezli s sebou. U plaveb s dopravou a delegátem
s leteckou anebo autobusovou dopravou pouze na vyžádání za předpokladu schopnosti nástupu a výstupu z busu a samostatného přesunu na letištích. Max 1 osoba ve skupině.
NEVIDOMÍ KLIENTI
Pro nevidomé klienty jsou 5* lodě jako je Preziosa, Divina, Splendida a Fantasia vybaveny Braillovým písmem ve veřejných prostorách, výtazích a u vchodu do kajut pro jejich lepší
orientaci. Hosté s tímto handicapem mohou být požádáni také o doprovod pečovatele nebo vodícího psa, kvůli jejich bezpečnosti. Nevidomí klienti se nemohou účastnit plavby s
dopravou a delegátem, pouze plavby s vlastní dopravou.
SLUCHOVĚ POSTIŽENÍ
Klienti se sluchovým postižením musí cestovat vždy s doprovodem nebo pečovateli. Cestující s částečným sluchovým postižením mohou cestovat i sami, ale jen v případě, že
požádají o instalaci soupravy TDD ve své kajutě. Tato souprava je k dispozici v omezeném množství na všech lodích – obsahuje světlo a vibrační zařízení, textový telefon a
analogový budík. Pro tyto klienty jsou bezdrátové zesilovače a kontrolky k dispozici v divadle, na veřejných prostranstvích a ve výtazích. Sluchově postižení klienti se nemohou
účastnit plavby s dopravou a delegátem, pouze plavby s vlastní dopravou.
KLIENTI S ASISTENCÍ VODÍCÍHO PSA
Klienti, kteří vyžadují asistenci vodícího psa, mohou zažádat o kajutu na každé z lodí MSC. Vodící pes musí být vyškolený a mít certifikaci a také potřebné dokumenty pro vstup do
cizí země v průběhu plavby. Osoby s asistencí vodícího psa se nemohou účastnit plavby s dopravou a delegátem, pouze plavby s vlastní dopravou.
KLIENTI S DIALÝZOU
Hosté s dialýzou mohou cestovat jako běžní klienti, přináší si s sebou na palubu všechny léky a vybavení, které běžně ke svému stavu potřebují. Příslušná lékařská ošetření jsou
dostupná prostřednictvím zdravotnických zařízení. Tuto službu je vždy nutno zvlášť vyžádat. Osoby s dialýzou se nemohou účastnit plavby s dopravou a delegátem, pouze plavby
s vlastní dopravou.
KLIENTI SE SPECIÁLNÍ DIETOU
Klienti s potravinovou intolerancí nebo alergií jsou žádáni, aby tuto skutečnost uvedli již při rezervaci plavby prostřednictvím formuláře „Special Needs Form“ a poté, aby po
nalodění potvrdili své potřeby na recepci nebo s manažerem restaurace. Pokud tento požadavek vznesete již dopředu, palubní personál Vám ochotně pomůže při výběru pokrmů
tak, aby neobsahovali látky, které by Vám mohli způsobit alergickou reakci. Klienti s bezlepkovou dietou jistě ocení, že lodě MSC Preziosa, Splendida, Fantasia, Magnifica, Musica,
Orchestra, Poesia a Divina jsou certifikovány italskou asociací (AIC) pro přípravu a servírování bezlepkových jídel.
ZMĚNA ITINERÁŘE
Pořadatelem plavby je: MSC CRUISES S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40, Geneva, Switzerland. Cestovní kancelář RIVIERA TOUR a plavební společnost je oprávněna provádět
operativně změny programu a poskytovaných služeb před zájezdem a i v průběhu zájezdu, pokud není možné zabezpečit původně dohodnutý program a služby dodržet. Při
zájezdech do regionů, ve kterých si aktuální bezpečnostní situace může vyžádat úpravu trasy nebo plavby, nedochazí k porušení smlouvy o zájezdu, dojde-li k odchylce v trase
plavby nepřesahující 50 % původně plánované trasy plavby. Zákazník bere na vědomí, že každá taková odchylka od původně plánované trasy plavby je prováděna z důvodu
zachování jeho bezpečnosti a že je zahrnuta v ceně zájezdu. Tato ustanovení platí i na další na tuto situaci navazující služby.
LOĎ NENÍ HOTEL-LOĎ JE STROJ
Je třeba brát v úvahu, že jste ubytováni na lodi a loď je stroj. Proto je možné, že během plavby ucítíte ve vaší kajutě vibrace, nebo hluk strojů a motorů a je možné, že během
plavby se bude provádět servis a údržba lodi. Tuto skutečnost, i když se vyskytuje v minimální míře, je třeba akceptovat a nelze požadovat výměnu kajuty, nebo tuto skutečnost
reklamovat, nebo se dožadovat změn, slev a podobně.
NIKDO NA VÁS NEBUDE ČEKAT:
Dovolujeme si upozornit všechny klienty na skutečnost, že pro dovolenou na lodi platí jiná pravidla, než pro pobyt na hotelu. První a nejdůležitější pravidlo zní: Loď na Vás nikdy
nepočká! Je opravdu velmi nutné, abyste si vytvořili dostatečnou časouvou rezervu při nástupu na loď nebo návratu v jednotlivých destinacích. Důrazně dále upozorňujeme, že i
při výletech anebo organizaci plaveb s dopravou a delegátem je nutné respektovat pokyny delegáta. Pokud se nedostavíte na smluvené místo ve stanovený čas, delegát musí
v zájmu celé skupiny pokračovat v plánovaném programu bez Vás - nemůže na Vás vyčkávat! Pokud zmeškáte loď pozdním příchodem, nebo nerespektováním pokynů delegáta,
loď, bus nebo letadlo bude pokračovat dle původních plánů. V takovém případě cestovní kancelář a ani plavební společnost nenese jakoukoliv odpovědnost za tuto situaci a
jakákoliv stížnost, uplatnění reklamace a náhrady škody je v takovém případě vyloučena.
KOUŘENÍ NA LODI
Je třeba brát v úvahu, že vznik požáru je pro loď velmi nebezpečnou situací. Taktéž na lodi je spousta klientů, které by kouření obtěžovalo. Proto jsou na lodi vyhrazeny místa pro
kuřáky a to zpravidla na palubě 6-7, kde se nachází Cigar Room. Dále je možné kouřit ve vyhrazených prostorách paluby Pool (bazény), na zadním baru Lounge a také bývá
vyhrazen prostor pro kouření u diskotéky. Každá loď má své vyhrazené prostory a není možné tyto prostory jasně specifikovat. Důrazně upozorňujeme, že je přísně zakázáno
kouření mimo vyhrazené prostory a to zejména na kajutách a balkonech. Za kouření na balkoně můžete dostat vysokou pokutu (nad 350 eur) anebo dokonce můžete být
vyloučeni z plavby. Jedná se o výrazné porušení bezpečnostních předpisů.
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MSC VOYAGERS CLUB - OBJEVTE SVĚT VÝHOD

8

Staňte se členy klubu MSC a objevujte svět jedinečných výhod středomořského způsobu života. Jakmile vstoupíte na palubu lodí, setkáte se nejen s vřelým přivítáním, ale i s pocitem
sounáležitosti, který klub svým klientům nabízí. Členství v klubu je bezplatné a registrovat se můžete přímo v naší cestovní kanceláři po ukončení první plavby. Za každou noc strávenou na
palubě lodi a za každých 200 eur zaplacených na lodi se Vám načítají bonusové body a podle výše těchto bonusových bodů, tak získáváte patřičné výhody a slevy na lodích MSC. Členstvím
získáte nejen slevy, ale i například možnost výběru destinací určených výhradně pro členy klubu MSC Cruises, exkluzivní nabídky na palubě lodi, jako první se dozvíte o novinkách,
speciálních nabídkách a akcích. Členství v klubu se rozhodně vyplatí, proto si nenechte ujít výhody nového členství v klubu.
*5% sleva na další plavbu pro všechny plavby během celého roku – platí pro všechny druhy karet
*nebo 5 až 15% sleva u vybraných plaveb MSC - tyto vybrané plavby uveřejníme na našich www.rivieratour.cz nebo pro držitele stříbrných až černých karet až 50 USD/EUR kredit na
lodním účtu
*obě výše uvedené slevy nelze kombinovat
*katalog se speciální nabídkou a kupony pro služby a obchody na palubě lodi
*pokud dosáhnete nové úrovně členství, obdržíte dárek na lodi.
*nová privilegia určena výhradně pro členy klubu MSC a mnohem více
*nyní můžete získat další body v závislosti na rezervovaných službách a balíčcích během plavby.
WELCOME

CLASSIC

Sleva na plavbu pro všechny na
kajutě*
Sleva na vybrané plavby MSC**
Kredit na palubě
Speciální nabídky pro členy
MSC CLUB
Karta MSC VOYAGERS CLUB
MSC CLUB zavazadlové štítky
Přednostní odbavení
Přivítací coctail
Speciální nabídky na lodi
Dárky
Ovoce na kajutu
Sauny-1 hodina
Priority vylodění během plavby
Klubové foto z výletů
Narozeninový dort
1 večeře ve speciální restauraci
bez nápojů
Sekt a jahody v čokoládě na
kajutu
Priority vylodění na konci
plavby
Župan a pantofle na kajutě
Taneční kurzy
Večírek pro členy black
MSC čokolády
Možnost pozdního opuštění
kajuty-vylodění
Privátní prostory pro klub
Newsletter

ANO

SILVER

GOLD

BLACK

5%

5%

5%

5%

5-15%

ANO

5-15%
nebo
50 EUR/USD
ANO

5-15%
nebo
50 EUR/USD
ANO

5-15%
nebo
50EUR/USD
ANO

ANO
ANO

ANO
ANO

ANO
ANO

ANO
ANO

ANO
ANO
ANO
ANO

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

ANO
ANO

ANO
ANO

ANO
ANO

ANO
ANO

ANO
ANO

Naše doporučení: Karta po nalodění musí být označena barvou Vaší bonity. Pokud tak tomu není, kontaktujte první večer recepci, nebo desk MSC VOYAGERS CLUB k sjednání nápravy pro řádné čerpání výhod

Za věrnost slevy a výhody pro Vás
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MSC MERAVIGLIA*****+
31
85

Meraviglia, neboli „Zázračná“ v italštině, je pocit, který ve Vás vyvolá pohled na něco nového, výjimečného a nepředstavitelného. Přesně to
je nová vlajková loď společnosti MSC, MSC Meraviglia. Meraviglia se stala kombinací dokonalé technologie, designu, komfortu a praktičnosti a
v neposlední řadě láskou k moři. Loď MSC Meraviglia je ve srovnání prozatím největší evropskou výletní lodí. Stavba byla zahájena v roce
2015 ve francouzském přístavu St. Nazaire. Na moře poprvé vypluje v červnu roku 2017. Na Meraviglii naleznete rozsáhlou promenádu,
rozloženou přes 2 otevřená patra. Okouzlí Vás svými obchůdky, butiky, bary a speciálními restauracemi. Nejzajímavější částí celé promenády
bude však dokonalý strop, tvořený kopulí s LED displejem, který zobrazí nádherné pohledy na oblohu přímo nad Vaší hlavu, která bude ve
skutečnosti přenášena na LED obrazovku. Na kopuli se budou kromě skutečného nebe promítat různé obrázky, průhledy či speciální efekty
vizuální show. Velikost kopule je 480 m2. Tato loď je vybavena pro náročné klienty YACHT CLUBem s opravdu velmi kvalitními službami a
samostatným oddělením pro náročné klienty.

KAJUTY
Vnitřní kajuty:
vnitřní kajuta bez okna (13m2), WC/sprcha, TV/SAT,
rádio,
klimatizace,
telefon,
připojení
k internetu (nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor,
fén, velká manželská postel, která jde změnit na 2 postele
pro jednu osobu.
Vnitřní kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně
Vnitřní kajuta Fantastica – lepší poloha kajut
Vnější kajuty:
kajuta s oknem (výhled na moře, 13m2), WC/sprcha,
TV/SAT, rádio, klimatizace, telefon, připojení k internetu
(nutný vl. PC, za poplatek), minibar, trezor, fén, velká
manželská postel, která jde změnit na 2 postele pro jednu
osobu.
Vnější kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně, kajuta
má omezený výhled záchrannými čluny
Vnější kajuta Fantastica – lepší poloha kajut, více služeb v
ceně
Suite kajuty:
kajuta s balkonem (výhled na moře, 27 m2) – soukromý
balkon, koupelna s vanou, TV/SAT, rádio, klimatizace,
telefon, prostorná šatní skříň, připojení k internetu (nutný
vl. PC, za poplatek), minibar, trezor, fén, velká manželská
postel, která jde změnit na 2 postele pro jednu osobu.
Suite s balkonem Fantastica – lepší poloha kajut, více
služeb v ceně
Suite s balkonem Aurea – nejlepší poloha kajut, nejvíce
služeb v ceně
Na této lodi je několik vnitřních kajut přizpůsobených pro
osoby se sníženou pohyblivostí a na vozíčku.
Kajuta s balkonem
Vybavenost kajuty: Velká šatní skříň, koupelna se
sprchou nebo vanou, interaktivní TV, telefon.
Velikost kajuty: 62 m2
Rodinná kajuta s balkonem
Rodinná kajuta je složena z 2 kajut, 1 kajuta s balkonem a
1 kajuta vnitřní. Každá kajuta má svoji koupelnu. Kajuta je
vhodná až pro 6 osob.
Super Rodinná kajuta s balkonem
Super Rodinná kajuta se skládá z 2 kajut. Obě kajuty mají
svůj vlastní balkon. V každé kajutě je vlastní koupelna.
Super Rodinná kajuta s balkonem PLUS
Kajuta se skládá z 3 oddělených kajut. Kajuta je jedna
vnitřní a dvě balkonové. Každá kajuta má vlastní
koupelnu. Kajuta je vhodná až pro 10 osob.
Super Rodinná kajuta s oknem PLUS
Kajuta se skládá z 3 oddělených kajut. Kajuta je jedna
vnitřní a dvě kajuty jsou s oknem. Každá kajuta má vlastní
koupelnu. Kajuta je vhodná až pro 10 osob
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VYBAVENÍ LODI
Zábavné parky a Aquapark
Přes volné odpoledne se budete moci zabavit v nové zóně lodi,
a to v dvoupatrovém krytém zábavném parku MSC Meraviglia.
Tato zóna Vám nabízí velký prostor pro Vaše zábavné aktivity a
také basketbalové hřiště. Pro milovníky vodních radovánek je
zde Aquapark nebo osvěžující bazén na horní palubě.
Exkluzivní přehlídková místnost
Kapacita této místnosti bude pro 450 osob a nabídne večerní
představení „Cirque du Soleil“. V této místnosti se bude konat
program s nadzemními přestaveními. Společnost MSC
uzavřela exkluzivní partnerství s kanadským cirkusovým
souborem. Bude nabízen pouze na 4 lodích typu Meraviglia.
Program obsahuje 2 představení za noc 6 dnů v týdnu.
Projekt MSC Vista
Mezi novými použitými technologiemi na lodi jsou RFID
náramky. Tyto náramky umožní platby ve všech prostranstvích
lodě, rezervaci služeb a samozřejmě i vstup do kajut. Náramky
by měly zcela nahradit plavební karty. Nová technologie
umožní také rodičům snadno a rychle najít jejich děti na lodi.
Možnosti ubytování MSC Yacht Club
Královské apartmá
Výhody ubytování v tomto apartmá spočívají hlavně
v prostornosti kajuty, služby portýra. Dále rozlehlou koupelnu
s luxusní vanou a sprchou. Kajuta zahrnuje interaktivní TV,
telefon, trezor, klimatizaci. Kajuta má velikost 212m2 a balkon
125m2, kde je umístěn jídelní stůl a privátní vířivá vana.
Deluxe Suite
Apartmá spadá do Yacht clubu, má služby portýra, rozlehlou
šatnu, koupelnu se sprchovým koutem.
Kajuta je vybavena Interaktivní TV, telefonem, klimatizací.
Kajuta má velikost 91m2 s balkonem.
Yacht club – Vnitřní kajuta
Kajuta bez balkonu, s rozlehlou šatnou a koupelnou se
sprchovým koutem. Kajuta je vybavena interaktivní TV,
telefonem, klimatizací. Velikost kajuty je 52 m 2.
Mimo Yacht club
Duplex Suite
Kajuta rozdělená na 2 patra. První patro je vybaveno obývacím
pokojem s pohovkou, která se dá rozložit na lůžko. V patře nad
kajutou se nachází ložnice s postelí. Kajuta je vybavena 2
šatními skříněmi, 2 koupelnami (1 má sprchu, 2. Obsahuje
vanu), interaktivní TV, 2 telefony. Velikost kajuty je 170 m2.
Suite s větším balkonem
Vybavenost kajuty: klimatizace, rozlehlá šatní skříň, koupelna
se sprchovým koutem, interaktivní TV, telefon. Velký balkon u
kajuty je vybaven privátní vířivou vanou. Velikost kajuty je 91
m2.

Uvedené obrázky jsou projektovou studií

Název lodi
Kategorie
Rejdařství
Délka lodi v m
Šířka lodi v m
Výška
Kapacita cestující
Rychlost v uzlech
Výtlak

MERAVIGLIA
*****+
MSC CRUISES
315,83
43
65
5714
22,7
167.000 t
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MSC SEASIDE*****+

Jedná se o novou generaci výletních lodí s revoluční architekturou a špičkovou technologií. MSC Seaside se bude celoročně plavit v Karibiku
a první vyplutí lodi z přístavu v Benátkách je plánováno na prosinec 2017. Druhá loď této třídy bude dodána v květnu 2018, třetí loď by měla
být vyrobena do roku 2021. Přístav Miami a MSC Cruises podepsali smlouvu, ve které se dohodli spolupracovat na nově zrekonstruovaném a
rozšířeném přístavu a terminálu v Miami, který tak bude sloužit MSC Seaside jako domovský přístav. Zlepšení zařízení terminálu je součástí
závazku MSC Cruises a přístavu v Miami zlepšit hostům zážitek od začátku až do konce dovolené. Tato loď je vybavena pro náročné klienty
YACHT CLUBem s velmi kvalitními službami a samostatným oddělením pro náročné klienty.

KAJUTY

VYBAVENÍ LODI

SUPER FAMILY PLUS
Zahrnuje tři propojené kajuty se 3 koupelnami a 3
balkony, Ubytuje se zde až 10 osob
SUPER FAMILY
Zahrnuje dvě propojené kajuty se 2 koupelnami a 2
balkony. Ubytuje se zde až 6 osob
KAJUTA GRAND
Postel (dvojlůžko nebo jednolůžko – na vyžádání),
prostorná šatní skříň, Koupelna s vanou
Interaktivní TV, telefon, Wifi připojení (za poplatek)
Minibar, trezor. Kajuta je klimatizována. Ubytuje se zde až
5 osob. Rozloha kajuty 189 m2. Rozloha balkonu 68 m2
APARTMÁN S VÍŘIVOU VANOU
Postel (dvojlůžko nebo jednolůžko – na vyžádání), velká
šatní skříň. Koupelna s vanou, Interaktivní TV, telefon,
Wifi připojení (za poplatek), Minibar, trezor. Kajuta je
klimatizována. Apartmán s vlastní vířivou vanou na
balkon. Ubytuje se zde až 5 ososb. Rozloha kajuty s
balkonem 114 m2
APARTMÁN
Postel (dvojlůžko nebo jednolůžko – na vyžádání), velká
šatní skříň, Koupelna s vanou, Interaktivní TV, telefon,
Wifi připojení (za poplatek), Minibar, trezor, Kajuta je
klimatizována. Rozloha kajuty od 91,5 m2 do 107, 5 m2
BALKÓN
Postel (dvojlůžko nebo jednolůžko – na vyžádání),
prostorná šatní skříň, Koupelna se sprchou nebo vanou
Interaktivní TV, telefon, Wifi připojení (za poplatek)
Mini bar, trezor, Kajuta je klimatizována, Rozloha kajuty
od 45,5 m2
POHLED NA OCEÁN
Postel (dvojlůžko nebo jednolůžko – na vyžádání),
prostorná šatní skříň
Koupelna se sprchovým koutem
Interaktivní TV, telefon, Wifi připojení (za poplatek)
Minibar, trezor
Kajuta je klimatizována
Rozloha kajuty od 52 m2
VNITŘNÍ KAJUTA
Postel (dvojlůžko nebo jednolůžko – na vyžádání),
prostorná šatní skříň
Koupelna se sprchovým koutem
Interaktivní TV, telefon, Wifi připojení (za poplatek)
Minibar, trezor
Kajuta je klimatizována
Rozloha kajuty od 39 m2

MSC Cruises ve spolupráci s italskou loděnicí Fincactieri
navrhlo nejmodernější loď s unikátními vlastnostmi, jako jsou
třeba promenády kolem lodi, které nabízejí celou řadu míst,
kde nakupovat, jíst, nebo se opalovat. Společnost zařadila do
své nabídky o 72% víc balkonových kajut, 20 barů a 9
restaurací, mnoho obchodů, vylepšený MSC Yacht Club,
panoramatické výtahy s výhledem na moře a spoustu jiných
vysoko technologických zdokonalení.
Kromě toho MSC
Seaside nabídne jedno z největších a nejvíce interaktivních
Aquaparku na moři, kde budete mít k dispozici 5 skluzavek
s atrakcemi pro každý věk. MSC Seaside bude první výletní loď
se Slideboarding technologií, která kombinuje 112 metrů
dlouhé vodní skluzavky s interaktivní hrou a tím zajistí zábavu
pro celou rodinu. Pro děti bude k dispozici dešťový palmový
svět s vodopády. Celkově se společnost zaměřila na to, aby
zde bylo více otevřeného prostranství. Budete chtít být na
„lodi, která následuje slunce“.

Název lodi
Kategorie
Rejdařství
Délka lodi v m
Šířka lodi v m
Posádka
Kapacita cestující
Rychlost v uzlech
Výtlak

SEASIDE
*****+
MSC CRUISES
321
41
1413
5179
21,3
154.000 t

MSC YACHT CLUB KAJUTA ROYAL
Manželská postel, prostorná šatní skříň
Koupelna s vanou a sprchovým koutem
Interaktivní TV, telefon, trezor, Wifi připojení (za poplatek)
Lednice, minibar
Kajuta je klimatizována
Rozloha kajuty 186 m2
Rozloha balkonu, jídelní stůl, vlastní vířívaná vana 101,5 m2
MSC YACHT CLUB DELUXE
Postel (dvojlůžko nebo jednolůžko – na vyžádání), prostorná
šatní skříň
Koupelna s velkým sprchovým koutem
Interaktivní TV, telefon, Wifi připojení (za poplatek)
Minibar
Kajuta je klimatizována
Rozloha kajuty s balkonem 68 m2
MSC YACHT CLUB VNITŘNÍ KAJUTA
Postel (dvojlůžko nebo jednolůžko – na vyžádání), prostorná
šatní skříň
Koupelna se sprchovým koutem
Interaktivní TV, telefon, Wifi připojení (za poplatek)
Minibar
Kajuta je klimatizována
Rozloha kajuty 68 m2

Uvedené obrázky jsou projektovou studií
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Jedna z lodí MSC CRUISES pokřtěná v roce 2013 v italském Janově. MSC Preziosa nabízí luxusní komfort a služby v
elegantním prostředí. Současně na této lodi najdete i několik novinek, například Doremi Castle Aqvapark s nejdelším
tobogánem na lodi, nebo exkluzivní lázeňský areál Top 18, který je určený pouze pro dospělé, dále také úžasné MSC Aurea
Spa nabízející wellness procedury a exkluzivní apartmá MSC Yacht Club. Tato loď je vybavena pro náročné klienty YACHT
CLUB s opravdu velmi kvalitními službami a samostatným oddělením. Samozřejmostí je zasouvací střecha na horní palubě,
která zpříjemní pobyt v případě špatného počasí.

KAJUTY

VYBAVENÍ LODI

Vnitřní kajuty:
vnitřní kajuta bez okna (13 - 16m2) WC/sprcha, TV/SAT,
radio,
klimatizace,
telefon,
připojení
k internetu (nutný vl. PC, za poplatek), minibar, trezor,
fén, velká manželská postel, která jde změnit na 2 postele
pro jednu osobu.
Vnitřní kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně
Vnitřní kajuta Fantastica – lepší poloha kajut
Vnější kajuty:
kajuta s oknem (výhled na moře, 12 - 20m2), WC/sprcha,
TV/SAT, rádio, klimatizace, telefon, připojení k internetu
(nutný vl. PC, za poplatek), minibar, trezor, fén, velká
manželská postel, která jde změnit na 2 postele pro jednu
osobu. kajuta může mít omezený výhled záchrannými
čluny
Vnější kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně,
kajuta má omezený výhled záchrannými čluny
Vnější kajuta Fantastica – lepší poloha kajut, více služeb v
ceně
Balkónové kajuty:
kajuta s balkonem (výhled na moře, 17 – 23m2),
WC/sprcha, TV/SAT, rádio, klimatizace, telefon, připojení
k internetu (nutný vl. PC, za poplatek), minibar, trezor,
fén, velká
manželská
postel, která jde změnit na 2 postele
Miroslav
Cunda
pro jednu osobu.
Balkónová kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně,
několik kajut má místo balkónu francouzská okna
Balkónová kajuta Fantastica – lepší poloha kajut, více
služeb v ceně
Rodinná balkónová kajuta Fantastica – 2 propojené
balkonové kajuty pro max. 6 osob, lepší poloha kajut,
větší kajuty, více služeb v ceně
Balkónová kajuta Aurea – nejlepší poloha kajut, nejvíce
služeb v ceně
Suite kajuty:
kajuta s balkonem (výhled na moře, 21 - 47m2) –
soukromý balkon, koupelna s vanou, TV/SAT, rádio,
klimatizace, telefon, prostorná šatní skříň, připojení k
internetu (nutný vl. PC, za poplatek), minibar, trezor, fén,
velká manželská postel, která jde změnit na 2 postele pro
jednu osobu.
Suite s panoramatickým oknem Aurea – nejlepší poloha
kajut, nejvíce služeb v ceně
Suite s balkonem Aurea – nejlepší poloha kajut, nejvíce
služeb v ceně

RESTAURACE, BARY
Golden Lobster – hlavní restaurace pro snídaně, obědy a
večeře
La Palmeraie
L'Arabesque Eataly
Ristorante Italia
2 samoobslužné bufety - Maya, Inca
20 barů včetně baru Diamond s knihovnou, klavírní bar El
Dorado, café bar Il Cappuccino, vinárna La Locanda, bar s
živou hudbou Preziosa, sport bar, Jazz bar Green Sax, Park bar
Saphir Aqua, bar na zádi u bazénu Garden, zmrzlinový bar
Turquoise aqua park
Pokojový servis – Bezplatný 24 hodinový pokojový servis
zahrnující studený lehký snack
ZÁBAVA
Divadlo Platinum
Kasino Millennium Star
Galaxy diskotéka
Knihovna
Internetová kavárna
4D kino
Bowling
Virtuální svět
Dětský klub
Teen club
Galerie výtvarného umění
Obchody
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Na této lodi je několik vnitřních, vnějších i balkónových
kajut přizpůsobených pro osoby se sníženou pohyblivostí
a na vozíčku. Tyto kajuty jsou ve většině případů větší,
než standardní kajuty.
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SPORT & WELLNESS
4 bazény - Aqua park
La Play Preciosa
Bazén Garden
Bazén Vertigo se 120m tobogánem
10 vířivek, masáže, solárium, bar, jóga, turecké lázně, termální
koupel Sauna, Kosmetika, Kadeřnictví
Solárium, Lázně AURERA SPA
YACHT Club kajuty:
soukromý balkon, koupelna s vanou, TV/SAT, rádio,
klimatizace, telefon, prostorná šatní skříň, připojení k
internetu (nutný vl. PC, za poplatek), minibar, trezor, fén,
velká manželská postel, která jde změnit na 2 postele pro
jednu osobu.
V ceně kajuty je balíček exkluzivních služeb Yacht Club a
přístup do části lodi vyhrazených pouze klientům této
kategorie (venkovní paluba s bazénem, bar/lobby, restaurace)
Yacht Club Deluxe Suite s balkonem – kategorie YC1, 26 32m2
Yacht Club Family and Executive Suite s prosklenou čelní
stěnou – kategorie YC2, 45 - 53m2
Yacht Club Royal Suite s balkonem – kategorie YC3, 52m2

Název lodi
Kategorie
Rejdařství
Délka lodi v m
Šířka lodi v m
Posádka
Kapacita cestující
Rychlost v uzlech
Počet palub

MSC
*****
MSC CRUISES
333
38
1370
3959
23,7
18
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MSC DIVINA*****

Inspirována Sofií Loren, MSC Divina přináší veškerou eleganci a půvab zlatého věku plaveb v součinnosti s ekologií. Na palubě najdete
veškerý moderní komfort, širokou škálu sportovních, rekreačních a relaxačních zařízení včetně zábavy pro děti a juniory. Vychutnat můžete
pizzu z opravdové kamenné pece, projít se po elegantním Swarovském schodišti, navštívit divado Pantheon a další. Zajímavostí je i
nekonečný bazén na zádi lodi, který se rozšiřuje hladce do moře. Divina je prostě okouzlující. Křest lodi se konal ve francouzské Marseille.
Tato loď je vybavena pro náročné klienty YACHT CLUB s opravdu velmi kvalitními službami a samostatným oddělením. Samozřejmostí je
zasouvací střecha na horní palubě, která zpříjemní pobyt v případě špatného počasí. Velké možství masáží a wellness procedur čeká právě
na Vás v lákavé MSC AUREA SPA.

KAJUTY

VYBAVENÍ LODI

Vnitřní kajuty:
vnitřní kajuta bez okna (13 - 16m2) WC/sprcha, TV/SAT,
radio,
klimatizace,
telefon,
připojení
k internetu (nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor,
fén, velká manželská postel, která jde změnit na 2
postele pro jednu osobu.
Vnitřní kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně
Vnitřní kajuta Fantastica – lepší poloha kajut
Vnější kajuty:
kajuta s oknem (výhled na moře, 12 - 20m2), WC/sprcha,
TV/SAT, rádio, klimatizace, telefon, připojení k internetu
(nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor, fén, velká
manželská postel, která jde změnit na 2 postele pro
jednu osobu, kajuta může mít omezený výhled
záchrannými čluny

RESTAURACE
Black Crab – hlavní restaurace
Galaxie - panoramatická restaurace s disko
Villa Rossa restaurace
Sacramento Tex Mex – neformální restaurace
La Cantina di Bacco – restaurace a vinárna
Le Muse - restaurace vyhrazená pro hosty v kajutách MSC
Yacht club
15 kaváren / barů včetně Piazza del Doge, kavárna Caffe Italia,
Golden Jazz bar, piano bar La Luna, bar Garden, bar Divina, bar
Tritone, bar Posidon, sport bar s bowlingem, kuřácký salonek,
bar pro MSC Yacht club
Pokojový servis – Bezplatný 24 hodinový pokojový servis
zahrnující studený lehký snack

Vnější kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně,
kajuta má omezený výhled záchrannými čluny
Vnější kajuta Fantastica – lepší poloha kajut, více služeb
v ceně
Balkónové kajuty:
kajuta s balkonem (výhled na moře, 17 – 26 m2),
WC/sprcha, TV/SAT, rádio, klimatizace, telefon, připojení
k internetu (nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor,
fén, velká manželská postel, která jde změnit na 2
postele pro jednu osobu.
Balkónová kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně
Balkónová kajuta Fantastica – lepší poloha kajut, více
služeb v ceně
Balkónová kajuta Fantastica - rodinná – 2 propojené
balkonové kajuty pro max. 6 osob, lepší poloha kajut,
větší kajuty, více služeb v ceně
Balkónová kajuta Aurea – nejlepší poloha kajut, nejvíce
služeb v ceně
Suite kajuty:
kajuta s oknem/balkonem (výhled na moře, 21 – 47m2) –
soukromý balkon, koupelna s vanou, TV/SAT, rádio,
klimatizace, telefon, prostorná šatní skříň, připojení k
internetu (nutný vl. PC, za poplatek), minibar, trezor, fén,
velká manželská postel, která jde změnit na 2 postele pro
jednu osobu, soukromý balkon.
Suite panoramatickým oknem Aurea – nejlepší poloha
kajut, nejvíce služeb v ceně
Suite s balkonem Aurea – nejlepší poloha kajut, nejvíce
služeb v ceně
postele pro jednu osobu.
Yacht Club Deluxe Suite s balkonem – kategorie YC1, 26
- 32m2
Yacht Club Family and Executive Suite s prosklenou
čelní stěnou – kategorie YC2, 45 - 53m2
Yacht Club Royal Suite s balkonem – kategorie YC3,
52m2
Na této lodi je několik vnitřních, vnějších i balkónových
kajut přizpůsobených pro osoby se sníženou pohyblivostí
a na vozíčku. Tyto kajuty jsou ve většině případů větší,
než standardní kajuty.

Název lodi
Kategorie
Rejdařství
Délka lodi v m
Šířka lodi v m
Posádka
Kapacita cestující
Rychlost v uzlech
Počet palub

DIVINA
*****
MSC CRUISES
333
38
1325
3959
21,6
18

ZÁBAVA
Divadlo Pantheon
Kasino Veneziano
Disco Galaxy
Cybercafe
4D kino
F1 simulátor
Knihovna
Virtuální svět
Dětská herna
Obchody
Obchodní centrum
Zdravotnické centrum
SPORT & WELLNESS
Shuffleboard
2 bazény – bazén Garden, krytý bazén Le Sirene
Aquapark
9 vířivek
Posilovna
Spa
Beauty salon
Sauna
Turecká lázeň Spa (MSC Yacht club)
Jeden bazén (MSC Yacht club)
2 vířivky (MSC Yacht club)
Běžecká dráha na promenádní palubě
Yacht Club kajuty:
soukromý balkon, koupelna s vanou, TV/SAT, rádio,
klimatizace, telefon, prostorná šatní skříň, připojení k
internetu (nutný vl. PC, za poplatek), minibar, trezor, fén,
velká manželská postel, která jde změnit na 2 postele pro
jednu osobu. V ceně kajuty je balíček exkluzivních služeb Yacht
Club a přístup do části lodi vyrahzených pouze klientům této
kategorie (venkovní paluba s bazénem, bar/lobby, restaurace)
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Opravdu luxusní loď, která Vás překvapí nejen svou velikostí, ale i dokonalým interiérem a vybavením. Horní paluba lodi je v přídi opatřena
zasunovací střechou, která se za nepříznivého počasí zasouvá a zpříjemní klientům koupání v bazénech. Loď nabízí opravdu velkou nabídku
volnočasových aktivit, tenisové kurty, běžecké dráhy, trenažer formule 1, spoustu barů a podobně.
Tato loď je vybavena pro náročné klienty YACHT CLUB s opravdu velmi kvalitními službami a samostatným oddělením. K dispozici je široká
škála desingových tematických barů a restaurací, sportovních zařízení, čtyř bazénů, běžecké dráhy, ultramoderní posilovny, saun y a
odpočinout si můžete v MSC AUREA SPA. Můžete se opalovat v soukromí v top 18 sluneční terase s nádherným výhledem na moře. Loď je
vhodná pro klienty všech věkových kategorií.

KAJUTY

VYBAVENÍ LODI

Vnitřní kajuty:
vnitřní kajuta bez okna (16m2) WC/sprcha, TV/SAT, radio,
klimatizace,
telefon,
připojení
k internetu (nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor, fén,
velká manželská postel, která jde změnit na 2 postele pro
jednu osobu.
Vnitřní kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně
Vnitřní kajuta Fantastica – lepší poloha kajut
Vnější kajuty:
kajuta s oknem (výhled na moře, 17 - 20m2), WC/sprcha,
TV/SAT, rádio, klimatizace, telefon, připojení k internetu
(nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor, fén, velká
manželská postel, která jde změnit na 2 postele pro jednu
osobu, výhled z kajuty může být omezen čluny
Vnější kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně, kajuta má
omezený výhled záchrannými čluny
Vnější kajuta Fantastica – lepší poloha kajut, více služeb v
ceně
Balkónové kajuty:
kajuta s balkonem (výhled na moře, 22 – 26m2), WC/sprcha,
TV/SAT, rádio, klimatizace, telefon, připojení k internetu
(nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor, fén, velká
manželská postel, která jde změnit na 2 postele pro jednu
osobu.
Balkónová kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně
Balkónová kajuta Fantastica – lepší poloha kajut, více služeb v
ceně
Balkónová kajuta Aurea – nejlepší poloha kajut, nejvíce služeb
v ceně
Suite kajuty:
kajuta s balkonem (výhled na moře, 21 - 47m2) – soukromý
balkon, koupelna s vanou, TV/SAT, rádio, klimatizace, telefon,
prostorná šatní skříň, připojení k internetu (nutný vl. PC, za
poplatek), minibar, trezor, fén, velká manželská postel, která
jde změnit na 2 postele pro jednu osobu.
Suite s panoramatickým oknem Aurea – lepší poloha kajut,
více služeb v ceně
Suite s balkonem Aurea – nejlepší poloha kajut, nejvíce služeb
v ceně
Yacht Club kajuty:
soukromý balkon, koupelna s vanou, TV/SAT, rádio,
klimatizace, telefon, prostorná šatní skříň, připojení k
internetu (nutný vl. PC, za poplatek), minibar, trezor, fén, velká
manželská postel, která jde změnit na 2 postele pro jednu
osobu.
V ceně kajuty je balíček exkluzivních služeb Yacht Club a
přístup do časti lodi vyrahzených pouze klientům této
kategorie (venkovní paluba s bazénem, bar/lobby, restaurace)
Yacht Club Deluxe Suite s balkonem – kategorie YC1, 26 32m2
Yacht Club Family and Executive Suite s prosklenou čelní
stěnou – kategorie YC2, 45 - 53m2
Yacht Club Royal Suite s balkonem – kategorie YC3, 52m2
Na této lodi je několik vnitřních, vnějších i balkónových kajut
přizpůsobených pro osoby se sníženou pohyblivostí a na
vozíčku. Tyto kajuty jsou ve většině případů větší, než
standardní kajuty.

RESTAURACE, BARY
La Reggia Restaurant – hlavní restaurace pro snídaně, obědy a
večeře, 2 patra
Villa Verde – panoramatická restaurace
Santa Fe Tex Mex – mexická restaurace
Bora Bora – kafetérie, pizzerie
Pago Pago – kafetérie
L´Olivo Mediterranean Restaurant – restaurace s středomořskou
kuchyní
L´Aperitivo Bar
Splendida Bar – hlavní bar
La Piazzetta – „náměstíčko“ s cukrárnou
La Prua – piano bar
L´Enoteca – bar s výběrem vín
The Cigar Lounge – bar pro kuřáky doutníků
The Aft Lounge – show, živá hudba, bar
L´Espresso – café bar
The Purple – jazz bar
Sports Bar – sport bar
Movida Bar – bar u bazénu
Tartaruga bar – bar u aqua parku
Bar del Riccio – bar u aqua parku nabízející výběr ze zmrzlin
Top Sail Lounge – lounge výhradně pro hosty Yacht Clubu
Pokojový servis – Bezplatný 24 hodinový pokojový servis zahrnující
studený lehký snack
ZÁBAVA
Divadlo The Strand
Royal Palm Casino – kasino
Club 33 - diskotéka
MSC Arena – venkovní kino
4D kino
Centrum virtuální reality
Duty Free obchody
Pasáž s obchody
Foto galerie, galerie umění
Poker Room – místnost pro karetní a stolní hry
Knihovna
Dětský klub, dětské hřiště, dětské disko
SPORT & WELLNESS
Běžecká dráha
Shuffleboard
Tenis,Squash,Sportoviště - basketbal
Aqua park, Dětský tobogán
5 bazénů,vířivky,Sauna, pára, Relaxační zóna
Salón krásy
Lázně AURERA SPA – masáže, solárium, bar, jóga, turecké lázně,
termální koupel
Fitness Centrum
Loď Splendida disponuje konferenčním prostorem s kapacitou
1.603 sedadel a také business centrem vhodným k uspořádání
různých přednášek a setkání (36 sedadel, 47m2)
Loď je vybavena zvukovými a světelnými systémy, video projekcí,
počítačem ovládaná „plazmová zeď“. Moderní technologie umožní
prezentování, nebo promítání na vnitřním okruhu lodi. Prezentace,
video, či zobrazované informace tak mohou být přenášeny do všech
prostor lodi, nebo jen do vybraných místností.
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Název lodi
Kategorie
Rejdařství
Délka lodi v m
ířka lodi v m
Posádka
Kapacita cestující
Rychlost v uzlech
Počet palub

MSC SPLENDIDA
*****
MSC CRUISES
333
38
1332
3274
23
18
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MSC FANTASIA*****

MSC FANTASIA je stylovou lodí ze které vyzařuje italský styl, teplo a pohoda středomořského života v návaznosti na špičkový design interiérů
lodi. Tato loď je vybavena pro náročné klienty YACHT CLUB s opravdu velmi kvalitními službami a samostatným oddělením. K dispozici je
široká škála desingovýcg tematických barů a restaurací, sportovních zařízení, čtyř bazénů, běžecké dráhy, ultramoderní posilo vny, sauny a
odpočinout si můžete v MSC AUREA SPA. Můžete se opalovat v soukromí v top 18 sluneční terase s nádherným výhledem na moře. Loď je
vhodná pro klienty všech věkových kategorií. Tato loď je starší sestrou lodi MSC SPLENDIDA. Užijete si zde metropolitní atmosférů společně
s gurmánskými a kulinařskými zážitky na palubě lodi. Využít můžete i obrovskou škálu sportovních zařízení od tenisového kurtu přes
běžeckou dráhu, posilovnu, saunu a podobně. Samozřejmostí je zasouvací střecha na horní palubě, která zpříjemní pobyt v případě špatného
počasí.

KAJUTY
Vnitřní kajuty:
vnitřní kajuta bez okna (16m2) WC/sprcha, TV/SAT, radio,
klimatizace,
telefon,
připojení
k internetu (nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor,
fén, velká manželská postel, která jde změnit na 2 postele
pro jednu osobu.
Vnitřní kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně
Vnitřní kajuta Fantastica – lepší poloha kajut
Vnější kajuty:
kajuta s oknem (výhled na moře, 17 - 20m2), WC/sprcha,
TV/SAT, rádio, klimatizace, telefon, připojení k internetu
(nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor, fén, velká
manželská postel, která jde změnit na 2 postele pro jednu
osobu,kajuta může mít omezený výhled záchrannými
čluny
Vnější kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně, kajuta
má omezený výhled záchrannými čluny
Vnější kajuta Fantastica – lepší poloha kajut, více služeb v
ceně
Balkónové kajuty:
kajuta s balkonem (výhled na moře, 22 – 26 m2),
WC/sprcha, TV/SAT, rádio, klimatizace, telefon, připojení
k internetu (nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor,
fén, velká manželská postel, která jde změnit na 2 postele
pro jednu osobu.
Balkónová kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně
Balkónová kajuta Fantastica – lepší poloha kajut, více
služeb v ceně
Balkónová kajuta Fantastica - rodinná – 2 propojené
balkonové kajuty pro max. 6 osob, lepší poloha kajut, větší
kajuty, více služeb v ceně
Balkónová kajuta Aurea – nejlepší poloha kajut, nejvíce
služeb v ceně
Suite kajuty:
kajuta s oknem/balkonem (výhled na moře, 21 – 47m2) –
soukromý balkon, koupelna s vanou, TV/SAT, rádio,
klimatizace, telefon, prostorná šatní skříň, připojení k
internetu (nutný vl. PC, za poplatek), minibar, trezor, fén,
velká manželská postel, která jde změnit na 2 postele pro
jednu osobu, soukromý balkon.
Suite panoramatickým oknem Aurea – nejlepší poloha
kajut, nejvíce služeb v ceně
Suite s balkonem Aurea – nejlepší poloha kajut, nejvíce
služeb v ceně
Yacht Club kajuty:
soukromý balkon, koupelna s vanou, TV/SAT, rádio,
klimatizace, telefon, prostorná šatní skříň, připojení k
internetu (nutný vl. PC, za poplatek), minibar, trezor, fén,
velká manželská postel, která jde změnit na 2 postele pro
jednu osobu.
V ceně kajuty je balíček exkluzivních služeb Yacht Club a
přístup do části lodi vyrahzených pouze klientům této
kategorie (venkovní paluba s bazénem, bar/lobby,
restaurace)
Yacht Club Family and Executive Suite s prosklenou čelní
stěnou – kategorie YC2, 45 - 53m2
Yacht Club Royal Suite s balkonem – kategorie YC3, 52m2
Na této lodi je několik vnitřních, vnějších i balkónových
kajut přizpůsobených pro osoby se sníženou pohyblivostí
a na vozíčku. Tyto kajuty jsou ve většině případů větší, než

30
8

Název lodi
Kategorie
Rejdařství
Délka lodi v m
Šířka lodi v m
Posádka
Kapacita cestující
Rychlost v uzlech
Počet palub

FANTASIA
*****
MSC CRUISES
333
38
1332
3274
23
18

VYBAVENÍ LODI
RESTAURACE, BARY
Red Velvet Restaurant – hlavní restaurace pro snídaně, obědy
a večeře
II Cerchio d ´Oro Restaurant – panoramatická restaurace
Tex Mex El Sombrero Restaurant – mexická restaurace
Zanzibar Cafeteria – kafetérie, pizzerie
L´Africana – kafetérie
L´Etoile Restaurant – francouzská restaurace a la carte
Le Vele Bar – hlavní bar
Pizza San Giorgia – „náměstíčko“ s cukrárnou
II Transatlantico – piano bar
La Cantina Toscana – bar s výběrem vín
The Cigar Lounge – bar pro milovníky doutníků a koňaku
Fantasia Bar - lobby bar
L ´Insolito Lounge – show, živá hudba, bar
II Cappuccino – café bar, Manhattan Bar – jazz bar
Sports Bar – sport bar,Gaudi Bar – bar u bazénu
The Glass bar – bar u aqua parku
Bar delle Fontane – bar u aqua parku nabízející výběr ze
zmrzlin
Top Sail Lounge – lounge určen pro hosty Yacht Clubu
Pokojový servis – Bezplatný 24 hodinový pokojový servis
zahrnující studený lehký snack
Card Room
ZÁBAVA
Divadlo L´Avanguardia
Casino delle Palma – kasino
Liquid Disko - diskotéka
4D kino, Led Wall – venkovní hry, open-air divadlo
Centrum virtuální reality
Duty Free obchody, Pasáž s obchody
Foto galerie
The Poker Room – místnost pro karetní a stolní hry
Knihovna, Dětský klub, dětské hřiště, dětské disko
F1 Simulator
SPORT & WELLNESS
Běžecká dráha,Shuffleboard
Tenis,Squash,Sportoviště - basketbal
Aqua park, Dětský tobogán, bazény, vířivky, Sauna, pára
Salón krásy
Lázně AURERA SPA – masáže, solárium, relaxační zóna,
turecké lázně, termální koupel, thalasoterapie
Fitness Centrum
Loď Fantasia disponuje konferenčním prostorem s kapacitou
1.603 sedadel a také business centrem vhodným k
uspořádání různých přednášek a setkání (36 sedadel, 47m2)
Loď je vybavena zvukovými a světelnými systémy, video
projekcí, počítačem ovládaná „plazmová zeď“. Moderní
technologie umožní prezentování, nebo promítání na vnitřním
okruhu lodi. Prezentace, video, či zobrazované informace tak
mohou být přenášeny do všech prostor lodi, nebo jen do
vybraných místností.

39

;
NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE

VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ

MSC MAGNIFICA****+

MSC MAGNIFICA mistrně kombinuje uvolněnou vytříbenost této třídy lodí a přináší cestujícím to nejlepší ke strávení příjemné dovolené.
Tato loď je příjemným kompromisem mezi ***** loďmi, ze kterých čiší luxusní design a úžasnou pohodovou až rodinnou atmosférou lodí
***. Samozřejmostí u této lodě je zasouvací střecha na horní palubě, která zpříjemní pobyt v případě špatného počasí. Těšit se můžete na
pět gurmánských restaurací podávající pokrmy z celého světa. Ve dvanácti desingových barech si můžete užít plavbu klidně společně i se
svými dětmi a novými přáteli. Zcela jistě oceníte pohodu a relax v MSC AUREA SPA, využít lze sportovní aktivity, kadeřníka, sauny a další
nabízené služby. MSC MAGNIFICA- velkolepá, si své jméno zcela jistě zaslouží.

KAJUTY
Vnitřní kajuty:
vnitřní kajuta bez okna (13m2) WC/sprcha, TV/SAT, radio,
klimatizace,
telefon,
připojení
k internetu (nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor,
fén, velká manželská postel, která jde změnit na 2 postele
pro jednu osobu.
Vnitřní kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně
Vnitřní kajuta Fantastica – lepší poloha kajut
Vnější kajuty:
kajuta s oknem (výhled na moře, 16m2), WC/sprcha,
TV/SAT, rádio, klimatizace, telefon, připojení k internetu
(nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor, fén, velká
manželská postel, která jde změnit na 2 postele pro jednu
osobu, kajuta může mít omezený výhled záchrannými
čluny
Vnější kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně,
kajuta má omezený výhled záchrannými čluny
Vnější kajuta Fantastica – lepší poloha kajut, více služeb
v ceně
Balkónové kajuty:
kajuta s balkonem (výhled na moře, 17 – 23 m2),
WC/sprcha, TV/SAT, rádio, klimatizace, telefon, připojení
k internetu (nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor,
fén, velká manželská postel, která jde změnit na 2 postele
pro jednu osobu.
Balkónová kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně
Balkónová kajuta Fantastica – lepší poloha kajut, více
služeb v ceně
Balkónová kajuta Aurea – nejlepší poloha kajut, nejvíce
služeb v ceně
Suite kajuty:
kajuta s balkonem (výhled na moře, 27 - 31m2) –
soukromý balkon, koupelna s vanou, TV/SAT, rádio,
klimatizace, telefon, prostorná šatní skříň, připojení k
internetu (nutný vl. PC, za poplatek), minibar, trezor, fén,
velká manželská postel, která jde změnit na 2 postele pro
jednu osobu.
Suite s balkonem Aurea – nejlepší poloha kajut, nejvíce
služeb v ceně
Na této lodi je několik vnitřních, vnějších i balkónových
kajut přizpůsobených pro osoby se sníženou pohyblivostí
a na vozíčku. Tyto kajuty jsou ve většině případů větší,
než standardní kajuty.
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VYBAVENÍ LODI
RESTAURACE, BARY
Quattro Venti Restaurant – restaurace pro snídaně, obědy a
večeře
L´Edera Restaurant - restaurace pro snídaně, obědy a večeře
Sahara – kafetérie
L´Oasi – restaurace a la carte
L´Olimpiade – sport bar
Cuba Lounge Cigar Room – bar pro milovníky doutníků a
koňaku
Cyber Café
La Gocce Bar – bar na recepci
Sequoia bar – aperitiv bar
Ruby Bar – aperitiv bar
Topazio Bar – kavárna
La Barchetta Bar
La Conchiglia Bar – bar u bazénu
Bar del Sole – venkovní bar
Tiger Bar – hudba a tanec
L´Ametista Lounge – show, živá hudba a tanec
Pokojový servis – Bezplatný 24 hodinový pokojový servis
zahrnující studený lehký snack
ZÁBAVA
Divadlo Royal
Atlantic City – kasino
T32 - disko
Centrum virtuální reality
Duty Free Shop
Pasáž s obchody Orientál Plaza
Foto galerie, galerie umění
Card Room – místnost pro karetní a stolní hry
Knihovna
Wi-Fi – na vybraných místech na lodi
Dětský klub, dětské hřiště
Podvodní svět
Video hry
SPORT & WELLNESS
Běžecká dráha,Shuffleboard,Bowling,Billiard
Víceúčelové sportoviště - basketbal, tenis
bazény, vířivky, Sauna, pára
Minigolf, Relaxační zóna
Salón krásy
Lázně AURERA SPA – masáže, solárium, jóga, turecké lázně,
termální koupel
Fitness Centrum.
Loď je vybavena zvukovými a světelnými systémy, video
projekcí, počítačem ovládanou „plazmovou stěnou“. Moderní
technologie umožní prezentování nebo promítání na vnitřním
okruhu lodi. Prezentace, video, či zobrazované informace tak
mohou být přenášeny do všech prostor lodi, nebo jen do
vybraných místností

Název lodi
Kategorie
Rejdařství
Délka lodi v m
Šířka lodi v m
Posádka
Kapacita cestující
Rychlost v uzlech
Počet palub

MAGNIFICA
****+
MSC CRUISES
294
32
1027
2518
23
16
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MSC MUSICA****

MSC MUSICA odstartovala novou třídu ekologických výletních lodí v souladu s prostorně koncipovanými vnitřními prostorami lodě ladných
linií obohacených o jemné přírodní materiály, kde se pozornost věnuje především detailům. Život na palubě je krásný od okamži ku, kdy
vstoupíte na palubu lodě. Váš zrak zcela jistě zaujme třívrstvý vodopád umístěný v pátem patře na recepci lodě, krásně a ladně řešený interiér
hlavní recepce, restaurací a barů. Příjemně pestrá kuchyně na této nádherné lodi doslova vyniká, vše je připraveno tradičním způsobem
s čerstvých primárních surovin. Právě na MSC MUSICA máte možnost si vyzkoušet kouzko středomořského způsobu života plnými doušky.
Pochopitelně na lodi můžete zažít kouzený svět plný tepla, hudby a skvělých nápojů, které dělají každou minutu Vaší plavby
nezapomenutelným zážitkem a vytvoří Vám tak pocit …

KAJUTY
Vnitřní kajuty:
vnitřní kajuta bez okna (13m2) WC/sprcha, TV/SAT, radio,
klimatizace,
telefon,
připojení
k internetu (nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor,
fén, velká manželská postel, která jde změnit na 2 postele
pro jednu osobu.
Vnitřní kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně
Vnitřní kajuta Fantastica – lepší poloha kajut
Vnější kajuty:
kajuta s oknem (výhled na moře, 16m2), WC/sprcha,
TV/SAT, rádio, klimatizace, telefon, připojení k internetu
(nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor, fén, velká
manželská postel, která jde změnit na 2 postele pro jednu
osobu, kajuta může mít omezený výhled záchrannými
čluny
Vnější kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně, kajuta
má omezený výhled záchrannými čluny
Vnější kajuta Fantastica – lepší poloha kajut, více služeb
v ceně
Balkónové
kajuty: Cunda
Miroslav
kajuta s balkonem (výhled na moře, 17 – 23 m2),
WC/sprcha, TV/SAT, rádio, klimatizace, telefon, připojení
k internetu (nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor,
fén, velká manželská postel, která jde změnit na 2 postele
pro jednu osobu.
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Balkónová kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně
Balkónová kajuta Fantastica – lepší poloha kajut, více
služeb v ceně
Balkónová kajuta Aurea – nejlepší poloha kajut, nejvíce
služeb v ceně
Suite kajuty:
kajuta s balkonem (výhled na moře, 31 m2) – soukromý
balkon, koupelna s vanou, TV/SAT, rádio, klimatizace,
telefon, prostorná šatní skříň, připojení k internetu (nutný
vl. PC, za poplatek), minibar, trezor, fén, velká manželská
postel, která jde změnit na 2 postele pro jednu osobu.
Suite s balkonem Aurea – nejlepší poloha kajut, nejvíce
služeb v ceně
Na této lodi je několik vnitřních, vnějších i balkónových
kajut přizpůsobených pro osoby se sníženou pohyblivostí
a na vozíčku. Tyto kajuty jsou ve většině případů větší, než
standardní kajuty.

Název lodi
Kategorie
Rejdařství
Délka lodi v m
Šířka lodi v m
Posádka
Kapacita cestující
Rychlost v uzlech
Počet palub

MUSICA
****
MSC CRUISES
294
32
987
2550
23
16

VYBAVENÍ LODI
RESTAURACE, BARY
Le Maxim ´s Restaurant – restaurace pro snídaně a večeře
L ´Oleandro Restaurant - restaurace pro snídaně a večeře
Gli Archi Cafeteria – bufetová restaurace, pro snídaně, obědy
a večeře nabízející těstoviny, pizzu
i mezinárodní kuchyni
Kaito Sushi Bar – speciální restaurace rezervační poplatek 25
€/osoba
II Giardino – restaurace a la carte rezervační poplatek 25
€/osoba
Blue Marlin Bar – bar u bazénu, občerstvení a stravování
během dne
Laguna Bar – bar u bazénu, občerstvení a stravování během
dne
Bar della Cascata – bar u recepce, občerstvení během dne
Blue Velvet Bar
Cyber Café
Havana Club Cigar Room – bar pro milovníky doutníků a
koňaku
Crystal Lounge – bar, show, hudba a tanec
L´Enoteca Wine Bar – bar s výběrem vín
The Diamond Bar – aperitiv bar
The Golden Bar – aperitiv bar
II Tucano Lounge – bar, s tanečním parketem
Pokojový servis – Bezplatný 24 hodinový pokojový servis
zahrnující studený lehký snack (zdarma je pouze donáška na
kajutu, objednané jídlo a pití se platí)
ZÁBAVA
Divadlo La Scala
Sanremo – kasino
Q32 - diskotéka
Centrum virtuální reality
Duty Free Shop ,Pasáž s obchody
Foto galerie, Galerie umění
The Card Room – místnost pro karetní a stolní hry
Knihovna,Virtuální hry
Wi-Fi – na vybraných místech na lodi
Dětský klub, dětské hřiště, dětský bazén
SPORT & WELLNESS
Běžecká dráha,Shuffleboard,Tenis,Sportoviště,2 bazény, 4
vířivky, Sauna, pára,Minigolf,Golf simulátor, Salón krásy
Solárium,
MSC AURERA SPA – thalasoterapie, joga, relaxační zóna
Fitness Centrum - aerobik
Loď Musica disponuje konferenčním prostorem s kapacitou
1.240 sedadel a také salonkem vhodným k uspořádání různých
přednášek a setkání (Sala Viola 26 sedadel, 35m2)
Vybavení:
projektory, obrazovky s dimenzí 7x4 a 2x1, DVD, VHS, MD,
závěsný projektor, bílá tabule, mikrofon, bezdrátový mikrofon,
připojení k internetu, přípojka na telefon, audio systém, video
systém
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MSC POESIA****

Inovovaná výletní loď MSC POESIA je lodí s elegantním stylem, který přináší tradiční řemeslné zpracování a kreativní návrhy. Při každém
krůčku po palubě lodě budete vstupovat do rafinovaného světa pohodlí, relaxu, skvělé gastronomie, drinků a nápojů a nekonečné nabídky
služeb plavební společnosti MSC CRUISES. Doslova gurmánská kuchyně na palubě lodi Vám přináší speciality, nejen ze středomoří, ale i
z celého světa. Šťavnaté jídlo připravené z nejlepších a nejčerstvějších surovin s odbornou a láskyplnou péčí kuchaře ve Vás zanechá opravdu
vyjímečný pocit příjemně strávené dovolené. Ať už rodinnou dovolenou anebo dovolenou se svými přáteli si na této lodi můžete užít plnými
doušky. Tuto loď doporučujeme pro její příjemnou rodinnou až domácí atmosféru, kvalitní služby a příjemný usměvavý personál, který Vám
zcela jistě vytvoří pocit úplně jiné dovolené….

KAJUTY

VYBAVENÍ LODI

Vnitřní kajuty:
vnitřní kajuta bez okna (13m2) WC/sprcha, TV/SAT, radio,
klimatizace,
telefon,
připojení
k internetu (nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor,
fén, velká manželská postel, která jde změnit na 2
postele pro jednu osobu.
Vnitřní kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně
Vnitřní kajuta Fantastica – lepší poloha kajut

RESTAURACE, BARY
II Paladio Ristorante – restaurace pro snídaně, obědy a večeře
Le Fontane Ristorante - restaurace pro snídaně, obědy a
večeře
Villa Pompeiana Cafeteria – venkovní gril restaurace nabízející
těstoviny a pizzu
Kaito Sushi Bar
L ´Obelisco Ristorante – restaurace a la cart
Piraňa Bar – bar u bazénu
Mojito Bar – bar u bazénu
Le Rendez – Vous Bar – bar u recepce
Bar Dei Poeti – piano bar
Cyber Café
The Hitchcock Lounge Cigar Room – bar pro kuřáky doutníků
Pigalle Lounge – bar, show, hudba a tanec
II Grappolo d ´Oro Wine Bar – bar s výběrem vín
Giada Bar – aperitiv bar
Smeraldo Bar – aperitiv bar
The Zebra Bar – bar, tanec
Pokojový servis – Bezplatný 24 hodinový pokojový servis
zahrnující studený lehký snack

Vnější kajuty:
kajuta s oknem (výhled na moře, 16m2), WC/sprcha,
TV/SAT, rádio, klimatizace, telefon, připojení k internetu
(nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor, fén, velká
manželská postel, která jde změnit na 2 postele pro
jednu osobu, kajuta může mít omezený výhled
záchrannými čluny

Vnější kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně,
kajuta má omezený výhled záchrannými čluny
Vnější kajuta Fantastica – lepší poloha kajut, více služeb
v ceně
Balkónové kajuty:
kajuta s balkonem (výhled na moře, 17 – 23m2),
WC/sprcha, TV/SAT, rádio, klimatizace, telefon, připojení
k internetu (nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor,
fén, velká manželská postel, která jde změnit na 2
postele pro jednu osobu.
Balkónová kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně
Balkónová kajuta Fantastica – lepší poloha kajut, více
služeb v ceně
Balkónová kajuta Aurea – nejlepší poloha kajut, nejvíce
služeb v ceně
Suite kajuty:
kajuta s balkonem (výhled na moře, 31m2) – soukromý
balkon, koupelna s vanou, TV/SAT, rádio, klimatizace,
telefon, prostorná šatní skříň, připojení k internetu
(nutný vl. PC, za poplatek), minibar, trezor, fén, velká
manželská postel, která jde změnit na 2 postele pro
jednu osobu.
Suite s balkonem Aurea – nejlepší poloha kajut, nejvíce
služeb v ceně
Na této lodi je několik vnitřních, vnějších i
balkónových kajut přizpůsobených pro osoby se
sníženou pohyblivostí a na vozíčku. Tyto kajuty
jsou ve většině případů větší, než standardní
kajuty
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ZÁBAVA
Divadlo Carlo Felice
Casino Royal – kasino
S32 - diskotéka
Venkovní kino, Centrum virtuální reality
Duty Free Shop, Pasáž s obchody
Foto galerie,The Poker Room
The Card Room – místnost pro karetní a stolní hry
Knihovna
Wi-Fi – na vybraných místech na lodi
Dětský klub, dětské hřiště
SPORT & WELLNESS
Běžecká dráha,Shuffleboard,Tenis, Sportoviště, 2 bazény,
4 vířivky, Sauna, pára, Minigolf
Relaxační zóna, Salón krásy
Solárium
MSC AURERA SPA – masáže, solárium, bar, jóga, kadeřnictví,
turecké lázně, termální koupel
Fitness Centrum
Loď Poesia disponuje několika prostory vhodnými pro
pořádání konferencí (největší s kapacitou 1.249 sedadel) a
taktéž Poesia Meeting Centrem (26 sedadel, 35m22)
Vybavení:
projektory, obrazovky s dimenzí 7x4 a 2x1, DVD, VHS, MD,
závěsné projektory, bílá tabule, mikrofony, bezdrátové
mikrofony, připojení k internetu, přípojka na telefon, audio
systém, video systém

Název lodi
Kategorie
Rejdařství
Délka lodi v m
Šířka lodi v m
Posádka
Kapacita cestující
Rychlost v uzlech
Počet palub

POESIA
****
MSC CRUISES
294
32
987
2550
23
16

;
NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE

VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ

MSC ORCHESTRA****

Pokud relaxace a odpočinek je Vašim cílem, MSC ORCHESTRA je tou správnou lodí s dostatkem volného prostoru na palubách určených
k odpočinku a pobytu na slunci. Odpočinout si můžete ve velmi krásném MSC AUREA SPA, kde se můžete nechat rozmazlovat v tureckých
lazních, sauně a můžete si vybrat nesčetné množství masáží. Aktivní cestující mohou využít sportovní centrum s posilovnou, běžeckou
dráhou, která umožňuje dodržovat konstantní tempo při sportu na čerstvém mořském vánku. MSC ORCHESTRA Vás vezme na vzrušující
kulinářské cesty, kde můžete vyzkoušet jídla v čínské restauraci Shanghai s autentickými specialitami anebo můžete vyzkoušet nejlepší
italskou pizzu v La Piazzatta a zažít tak úžasný gurmánský kulinářský zážitek provoněné Itálie. Večer můžete zavítat za živou hudbou do baru
Savannach Bar, nebo zkusit štěstí v Palm Beach kasínu.

KAJUTY
Vnitřní kajuty:
vnitřní kajuta bez okna (13m2) WC/sprcha, TV/SAT, radio,
klimatizace,
telefon,
připojení
k internetu (nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor,
fén, velká manželská postel, která jde změnit na 2 postele
pro jednu osobu.
Vnitřní kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně
Vnitřní kajuta Fantastica – lepší poloha kajut
Vnější kajuty:
kajuta s oknem (výhled na moře, 16m2), WC/sprcha,
TV/SAT, rádio, klimatizace, telefon, připojení k internetu
(nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor, fén, velká
manželská postel, která jde změnit na 2 postele pro jednu
osobu, kajuta může mít omezený výhled záchrannými
čluny
Vnější kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně, kajuta
má omezený výhled záchrannými čluny
Vnější kajuta Fantastica – lepší poloha kajut, více služeb
v ceně
Balkónové
kajuty: Cunda
Miroslav
kajuta s balkonem (výhled na moře, 17 – 23m2),
WC/sprcha, TV/SAT, rádio, klimatizace, telefon, připojení
k internetu (nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor,
fén, velká manželská postel, která jde změnit na 2 postele
pro jednu osobu.
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Balkónová kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně
Balkónová kajuta Fantastica – lepší poloha kajut, více
služeb v ceně
Balkónová kajuta Aurea – nejlepší poloha kajut, nejvíce
služeb v ceně
Suite kajuty:
kajuta s balkonem (výhled na moře, 31m2) – soukromý
balkon, koupelna s vanou, TV/SAT, rádio, klimatizace,
telefon, prostorná šatní skříň, připojení k internetu (nutný
vl. PC, za poplatek), minibar, trezor, fén, velká manželská
postel, která jde změnit na 2 postele pro jednu osobu.
Suite s balkonem Aurea – nejlepší poloha kajut, nejvíce
služeb v ceně
Na této lodi je několik vnitřních, vnějších i balkónových
kajut přizpůsobených pro osoby se sníženou pohyblivostí
a na vozíčku. Tyto kajuty jsou ve většině případů větší, než
standardní kajuty.

Název lodi
Kategorie
Rejdařství
Délka lodi v m
Šířka lodi v m
Posádka
Kapacita cestující
Rychlost v uzlech
Počet palub

ORCHESTRA
****
MSC CRUISES
294
32
987
2550
23
16

VYBAVENÍ LODI
RESTAURACE, BARY
L´Ibiscus Restaurant – restaurace pro snídaně, obědy a večeře
Villa Borghese Restaurant - restaurace pro snídaně, obědy a
večeře
La Piazzetta – venkovní gril restaurace nabízející také
těstoviny a pizzu
Shanghai – čínská restaurace
4 Seasons – restaurace a la cart
Barracuda Bar – bar u bazénu
El Sombrero Bar – bar u bazénu
L´Incontro Bar – bar u recepce
The Amber Bar – nabízí kávu a několik druhů čokolády
Internet Café
La Cubana Cigar Room – bar pro milovníky koňaku a doutníků
The Shaker Lounge – bar, show, hudba a tanec
La Cantinella – bar s výběrem vín
Zaffiro Bar – aperitiv bar
The Purple Bar – aperitiv bar
The Savannah Bar – bar, tanec
Pokojový servis – Bezplatný 24 hodinový pokojový servis
zahrnující studený lehký snack
ZÁBAVA
Divadlo Covent Garden
Palm Beach – kasino
R32 - diskotéka
Centrum virtuální reality
Duty Free Shop
Pasáž s obchody
Foto galerie
The Card Room – místnost pro karetní a stolní hry
Knihovna
Wi-Fi – na vybraných místech na lodi
Dětský klub, dětské hřiště
SPORT & WELLNESS
Běžecká dráha
Shuffleboard
Tenis, Sportoviště, 2 bazény, 4 vířivky
Sauna, pára,Minigolf,Relaxační zóna
Salón krásy
Solárium
MSC AURERA SPA - masáže, solárium, bar, jóga, kadeřnictví,
turecké lázně, termální koupel
Fitness Centrum
Loď Orchestra disponuje konferenčním prostorem s kapacitou
1.240 sedadel a také salonkem vhodným k uspořádání různých
přednášek a setkání (Orchestra Sala Riunioni 26 sedadel,
35m2)
Vybavení:
projektory, obrazovky s dimenzí 7x4 a 2x1, DVD, VHS, MD,
závěsný projektor, bílá tabule, mikrofon, bezdrátový mikrofon,
připojení k internetu, přípojka na telefon, audio systém, video
systém
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;
NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE

VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ

MSC OPERA****

Lodě střední třídy 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. Loď MSC OPERA postupně prošla rekonstrukcí. Na MSC OPERA jsou vloženy nové segmenty, které zvýší
kapacitu lodě a především její standart kvality. MSC OPERA Vám nabízí nové prostory především pro děti s pomocí renomovaných partnerů
jako CHICO-LEGO-NAMCO, byly vytvořeny nová hřiště, stříkající zábavný vodní park a pro dospělé nabídne k relaxu a odpočinku své prostory
MSC AUREA SPA. MSC OPERA Vám může nabídnout spoustu nových zážitků a užívat si pohodu sladkého života na palubě lodi.

KAJUTY

VYBAVENÍ LODI

Vnitřní kajuty:
vnitřní kajuta bez okna (13m2) WC/sprcha, TV/SAT, radio,
klimatizace, telefon, připojení
k internetu (nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor,
fén, velká manželská postel, která jde změnit na 2
postele pro jednu osobu.

RESTAURACE, BARY
La Caravella Restaurant – restaurace pro snídaně, obědy a
večeře
L´Approdo Restaurant - restaurace pro snídaně, obědy a
večeře
II Pation open restaurant – venkovní gril restaurace nabízející
také těstoviny a pizzu
La Velle Cafeteria – snídaně a obědy formou bufetu
Lo Spinnaker Bar – bar u bazénu
Sotto Vento Pub – hospoda s příjemnou klidnou atmosférou
Aroma Coffee Bar - kavárna
Cyber Café
La Cabala – piano bar
Caruso Lounge – tanec, karaoke bar
Ice Cream Bar
Beer Bar
Cotton Club – show a živá hudba
Pokojový servis – Bezplatný 24 hodinový pokojový servis
zahrnující studený lehký snack

Vnitřní kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně
Vnitřní kajuta Fantastica – lepší poloha kajut
Vnější kajuty:
kajuta s oknem (výhled na moře, 13m2), WC/sprcha,
TV/SAT, rádio, klimatizace, telefon, připojení k internetu
(nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor, fén, velká
manželská postel, která jde změnit na 2 postele pro
jednu osobu,kajuta může mít omezený výhled
záchrannými čluny

Vnější kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně,
kajuta má omezený výhled záchrannými čluny
Vnější kajuta Fantastica – lepší poloha kajut, více služeb
v ceně
Balkónové kajuty:
kajuta s balkonem (výhled na moře, 16m2), WC/sprcha,
TV/SAT, rádio, klimatizace, telefon, připojení k internetu
(nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor, fén, velká
manželská postel, která jde změnit na 2 postele pro
jednu osobu.
Balkónová kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně
Balkónová kajuta Fantastica – lepší poloha kajut, více
služeb v ceně
Balkónová kajuta Aurea – nejlepší poloha kajut, nejvíce
služeb v ceně

Suite kajuty:
kajuta s balkonem (výhled na moře, 27m2) – soukromý
balkon, koupelna s vanou, TV/SAT, rádio, klimatizace,
telefon, prostorná šatní skříň, připojení k internetu
(nutný vl. PC, za poplatek), minibar, trezor, fén, velká
manželská postel, která jde změnit na 2 postele pro
jednu osobu.
Suite s balkonem Aurea – nejlepší poloha kajut, nejvíce
služeb v ceně
Na této lodi je několik vnitřních kajut přizpůsobených pro
osoby se sníženou pohyblivostí a na vozíčku. Tyto kajuty
jsou ve většině případů větší, než standardní kajuty.
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ZÁBAVA
Divadlo Dell ´Opera
Montecarlo – kasino
Byblos - diskotéka
Centrum virtuální reality
Duty Free Shop
Via Condotti - Pasáž s obchody
Foto galerie
The Card Room – místnost pro karetní a stolní hry
Knihovna
Wi-Fi – na vybraných místech na lodi
Dětský klub, dětské hřiště
SPORT & WELLNESS
Běžecká dráha
Shuffleboard,2 bazény
2 vířivky, Sauna, pára
Minigolf, Terasa na slunění
Relaxační zóna
Salón krásy
MSC AURERA SPA - masáže, solárium, bar, jóga, kadeřnictví,
turecké lázně, termální koupel
Fitness Centrum
Loď Opera disponuje konferenčním prostorem s kapacitou
713 sedadel
Vybavení:
projektory, DVD, VHS, MD, závěsný projektor, bílá tabule,
mikrofon, bezdrátový mikrofon, PPT , připojení k internetu,
přípojka na telefon, audio systém, video systém

Název lodi
Kategorie
Rejdařství
Délka lodi v m
Šířka lodi v m
Posádka
Kapacita cestující
Rychlost v uzlech
Počet palub

OPERA
***
MSC CRUISES
251
29
740
1712
21
13

;
NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE

VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ

MSC SINFONIA***+

V roce 2015 započala velká obnova vozového parku lodí MSC Cruises nižších tříd a i MSC SINFONIA putovala do doku, kde proběhla její
kompletní rekonstrukce. Byly vloženy nové segmenty, které zvýšily kapacitu lodí a především jejich standart kvality. Loď má nové vybavení a
může tak ještě lépe uspokojit všechny potřeby klientů. Byly přidány nové kajuty s balkonem, zvětšily se restaurace, bufety a například pro
tanec a zábavu lze využít až 319 m2 volné plochy. Stejně jako na MSC ARMONIA i na této lodi byly vybudovány nové prostory především pro
děti s pomocí renomovaných partnerů jako CHICO-LEGO-NAMCO, byla vytvořena nová hřiště, stříkající zábavný vodní park a pro dospělé
nabídne k relaxu a odpočinku své prostory MSC AUREA SPA. To je jen malá ochutnávka toho, co může MSC SINFONIA nabídnout.

KAJUTY
Vnitřní kajuty:
vnitřní kajuta bez okna (13m2) WC/sprcha, TV/SAT, radio,
klimatizace, telefon,
připojení k internetu (nutný vl. PC, za poplatek),
mini bar, trezor, fén, velká manželská postel,
která jde změnit na 2 postele pro jednu osobu.
Vnitřní kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně
Vnitřní kajuta Fantastica – lepší poloha kajut
Vnější kajuty:
kajuta s oknem (výhled na moře, 13m2), WC/sprcha,
TV/SAT, rádio, klimatizace, telefon, připojení k internetu
(nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor, fén, velká
manželská postel, která jde změnit na 2 postele pro
jednu osobu, kajuta může mít omezený výhled
záchrannými čluny

Vnější kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně,
kajuta má omezený výhled záchrannými čluny
Vnější kajuta Fantastica – lepší poloha kajut, více služeb
Miroslav Cunda
v ceně, kajuta může mít omezený výhled záchrannými
čluny

Suite kajuty:
kajuta s balkonem (výhled na moře, 27m2) – soukromý
balkon, koupelna s vanou, TV/SAT, rádio, klimatizace,
telefon, prostorná šatní skříň, připojení k internetu
(nutný vl. PC, za poplatek), minibar, trezor, fén, velká
manželská postel, která jde změnit na 2 postele pro
jednu osobu.
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Suite s balkonem Fantastica – lepší poloha kajut, více
služeb v ceně
Suite s balkonem Aurea – nejlepší poloha kajut, nejvíce
služeb v ceně
Na této lodi je několik vnitřních kajut přizpůsobených
pro osoby se sníženou pohyblivostí a na vozíčku

Název lodi
Kategorie
Rejdařství
Délka lodi v m
Šířka lodi v m
Posádka
Kapacita cestující
Rychlost v uzlech
Počet palub

SINFONIA
***
MSC CRUISES
251
29
700
1554
21
13

VYBAVENÍ LODI
RESTAURACE, BARY
II Galone Restaurant - restaurace pro snídaně, obědy a večeře
II Covo Restaurant - restaurace pro snídaně, obědy a večeře
Café del Mare - gril restaurace a pizzeria
La Terazza Buffet – snídaně a obědy formou bufetu
Manhattan Bar – koktejl bar
Shelagh´s House Irish Pub – irská hospoda s příjemnou
atmosférou
Café La Baroque - kavárna
Buddha Bar – koktejl a piano bar
Capri Bar – venkovní bar u bazénu
Sinfonia Lounge – latinskoamerické rytmy
Ice Cream Bar
Beer Bar
Sinfonia@ café
Ambasador Cigar Room – místnost kuřáků doutníků
Pokojový servis – Bezplatný 24 hodinový pokojový servis
zahrnující studený lehký snack
ZÁBAVA
Divadlo San Carlo
Sanremo – kasino
Pasha Club - disko
Centrum virtuální reality
Duty Free Shop
Pasáž s obchody 5th Avenue a Galleria Mazzini
Foto galerie
The Card Room – místnost pro karetní a stolní hry>
Knihovna
Wi-Fi – na vybraných místech na lodi
Dětský klub, dětské hřiště
SPORT & WELLNESS
Běžecká dráha
Shuffleboard
Sportoviště pro basketbal a volejbal
Tenis
2 bazény, 2 vířivky, Sauna, pára
Minigolf,Golf simulátor
Terasa na slunění
Relaxační zóna
Salón krásy
Lázně AURERA SPA – masáže, solárium, bar, jóga, kadeřnictví,
turecké lázně, termální koupel
Fitness Centrum
Loď disponuje konferenčním centrem s kapacitou 193 sedadel.
Business centrum je vybaveno mikrofony, projektory,
obrazovkami, tabulemi ( s papírovými archy) a TV studiem.
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NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE

VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ

MSC ARMONIA***+

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 započala velká obnova vozového parku lodí MSC Cruises nižších tříd. Lodě MSC ARMONIA, LIRICA, SINFONIA a
OPERA postupně během roku 2014 a 2015, 2016 potovaly do doku, kde proběhla jejich kompletní přestavba. Byly vloženy nové segmenty,
které zvýšily kapacitu lodí a především jejich standart kvality. Na lodi MSC ARMONIA jsou již přidány nové balkonové kajuty
s panoramatickým výhledem, zvětšily se restaurace a bufet s nabídkou mnoha kulinářských specialit. Skvělé pro rodiny s dětmi pro nově
vybudované prostory jako CHICO-LEGO-NAMCO, překvapí Vás i nová hřiště a vodní park pro děti.

KAJUTY
Vnitřní kajuty:
vnitřní kajuta bez okna (13m2) WC/sprcha, TV/SAT, rádio,
klimatizace, telefon, připojení
k internetu (nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor,
fén, velká manželská postel, která jde změnit na 2 postele
pro jednu osobu.
Vnitřní kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně

Vnitřní kajuta Fantastica – lepší poloha kajut

Vnější kajuty:
kajuta s oknem (výhled na moře, 13m2), WC/sprcha,
TV/SAT, rádio, klimatizace, telefon, připojení k internetu
(nutný vl. PC, za poplatek), mini bar, trezor, fén, velká
manželská postel, která jde změnit na 2 postele pro jednu
osobu.

Vnější kajuta Bella – základní balíček služeb v ceně, kajuta
má omezený výhled záchrannými čluny

Vnější kajuta Fantastica – lepší poloha kajut, více služeb
v ceně, , kajuta může mít omezený výhled záchrannými
čluny

Suite kajuty:
kajuta s balkonem (výhled na moře, 27 m2) – soukromý
balkon, koupelna s vanou, TV/SAT, rádio, klimatizace,
telefon, prostorná šatní skříň, připojení k internetu (nutný
vl. PC, za poplatek), minibar, trezor, fén, velká manželská
postel, která jde změnit na 2 postele pro jednu osobu.

Suite s balkonem Fantastica – lepší poloha kajut, více
služeb v ceně

Suite s balkonem Aurea – nejlepší poloha kajut, nejvíce
služeb v ceně
Na této lodi je několik vnitřních kajut přizpůsobených pro
osoby se sníženou pohyblivostí a na vozíčku.
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VYBAVENÍ LODI
RESTAURACE, BARY
Marco Polo Restaurant – restaurace pro snídaně, obědy a
večeře
La Pergola Restaurant - restaurace pro snídaně, obědy a
večeře
II Girasole – venkovní grill restaurace a pizzeria
La Brasserie Cafeteria – snídaně a obědy formou bufetu
Bar del Duomo
The White Lion English Pub – hospoda v anglickém stylu s
příjemnou atmosférou
Caffé San Marco – kavárna
The Red Bar
II Lido Bar - venkovní bar u bazénu
Armonia Lounge - latinskoamerické rytmy
Ice Cream Bar
Beer Bar
Internet Café
Cigar room – salonek pro milovníky doutníků a koňaku
Pokojový servis – Bezplatný 24 hodinový pokojový servis
zahrnující studený lehký snack
ZÁBAVA
Divadlo La Fenice
Palm Beach – kasino
Starlight Disco
Star Galaxy - centrum virtuální reality
Duty Free Shop
Pasáž s obchody Via della Spiga a San Marco
Foto galerie
The Card Room – místnost pro karetní a stolní hry
Knihovna
Wi-Fi – na vybraných místech na lodi
Dětský klub, dětské hřiště
SPORT & WELLNESS
Běžecká dráha
Shuffleboard
Sportoviště pro basketbal a volejbal
2 bazény
2 vířivky
Terasa na slunění
Sauna, pára
Minigolf
MSC AURERA SPA – relaxační zóna, termal suite, jóga, masáže
Salón krásy
Fitness Centrum
Loď disponuje konferenčním centrem s kapacitou 190 sedadel.
Business centrum je vybaveno mikrofony, projektory,
obrazovkami, tabulemi (s papírovými archy) a TV studiem.

Název lodi
Kategorie
Rejdařství
Délka lodi v m
Šířka lodi v m
Posádka
Kapacita cestující
Rychlost v uzlech
Počet palub

ARMONIA
***
MSC CRUISES
251
29
720
2087
21
13
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NOVINKY ZE SVĚTA PLAVEB MSC CRUISES
MŮŽETE SE TĚŠIT NA NOVÉ LODĚ MSC CRUISES
Meraviglia, Bellissima, Seaside, Seaview – to jsou jména čtyř nových lodí flotily MSC Cruises. Stavba prvních dvou už probíhá ve
francouzském Saint-Nazaire, další dvě jsou stavěny v italském Monfalcone. Všechny lodě mají svá NEJ a zároveň má každá své
osobité kouzlo.
MSC MERAVIGLIA-Práce pokračují i na stavbě MSC Meraviglia. Na začátku září byla přemístěna ze suchého doku B do vedlejšího
„mokrého“ doku C. Tím byli ukončeny práce na vnější konstrukci lodě a práce se přesunuly především do vnitřních prostor. Srdcem
lodi se pomalu stává Středomořská promenáda s mnoha bary, restauracemi a obchody. To vše pod největší LED obrazovkou na moři.
Dalším krokem stavby budou testy plavby na moři. První plavba Biskajským zálivem je plánována v březnu 2017. Druhý test v dubnu
po sérii testů pod dohledem budoucího majitele, tedy MSC Cruises, rozhodne, zda společnost novou loď nakonec opravdu
převezme. Jestli se to podaří, vyrazí opět do suchých doků pro poslední nátěr lodního trupu. Předání do rukou společnosti MSC
potom proběhne na konci května a nakonec bude loď 3. června 2017 pokřtěna ve francouzském Le Havre.
MSC SEASIDE-V italském Monfalcone byla poprvé spuštěna na vodu loď MSC Seaside. Tzv. „float-out“ proběhl 25. listopadu a byla
tak přesunuta ze suchého doku, aby uvolnila místo pro stavbu MSC Seaview. Na novém stanovišti probíhá dovybavení vnitřních
prostor a dostavba lodi. Po svém dokončení bude Seaside plout průzračnými vodami Karibského moře. Křest lodi je plánován na
prosinec 2017 v Miami. Ze zatím známých informací víme, že MSC Seaside bude mít hned několik NEJ:1)bude lodí s NEJVĚTŠÍM
PODÍLEM VENKOVNÍCH PROSTOR vůbec, 2) jednou z NEJVYŠŠÍCH LODÍ na světě, 3) NEJDELŠÍ LANOVÁ DRÁHA na moři (120 m)
MSC BELLISSIMA-Mezi lodě ve stavbě se nově přidala MSC Bellissima jako třetí z jedenácti nových lodí, které budou spuštěny
v následujících deseti letech. Stavba byla zahájena 30.listopadu 2016 ve francouzském Saint-Nazaire tradičním slavnosti „řezání
oceli“(steel-cutting), při které byl v loděnicích STX France připraven první ocelový plát tvořící trup lodi. Události se zúčastnil i
výkonný předseda MSC Cruises Pierfrancesco Vago se ženou. Mimo jiné řekl: „MSC Cruises a STX France ušli společně od stavby MSC
Lirica v roce 2003 dlouhou cestu. Naše současná flotila byla postavena ve zdejších loděnicích a právě nyní vytváříme budoucnost
dvěma novými prototypy od STX France. Těšíme se tedy z toho, že můžeme během stavby MSC Meraviglia zároveň zahájit i stavbu
MSC Bellissima.“Jak už její jméno napovídá, MSC Bellissima bude ztělesňovat krásu a vznešenost nových lodí. S tonáží 167.600 tun a
kapacitou více než 5.700 hostů se stane společně s MSC Meraviglia největší lodí flotily MSC. Do flotily MSC se loď zařadí v roce 2019.
MSC SEAVIEW-bude sesterskou lodí MSC Seaside a do služeb MSC Cruises vstoupí v květnu 2018. Jeden z jejich prvních dílů byl
právě před několika dny přivezen do loděnic Fincanteri v Monfalcone z ligurského Janova. Na rozdíl od své starší sestry bude
Seaview plout hlavně ve Středomoří a jejími domovskými přístavy budou Barcelona, Marseille a Janov.
Závěrem pro přehlednost dodáváme seznam dodání nových lodí MSC v období 2017-2026: květen 2017: MSC Meraviglia, prosinec
2017: MSC Seaside, květen 2018: MSC Seaview, duben 2019: MSC Bellissima, říjen 2019: „Meraviglia-Plus 1“ (jméno zatím
neoznámeno), září 2020: „Meraviglia-Plus 2“ (jméno zatím neoznámeno), 2021: „Seaside 3“ (jméno zatím neoznámeno), 2022:
World-Class 1, 2024: World-Class 2, 2025: World-Class 3, 2026: World-Class 4

NOVÝ TERMINÁL MSC CRUISES V MIAMI
Minulý měsíc započala stavba nového přístavního terminálu ve floridském Miami. Budova ponese označení Terminal F a její základní
kameny společně položili Jorge Munilla, prezident stavební společnosti MCM, starosta Miami-Dade Carlos Gimenez, ředitel
miamského přístavu Juan Kuryla a prezident MSC Cruises ve Spojených státech Roberto Fusaro. Počáteční fáze projektu začne
renovací původního třípatrového terminálu. V druhé fázi bude k té původní přistavena nová třípatrová budova jižně od té stávající.
Funkcí nové budovy bude zajištění nalodění cestujících, bude tedy obsahovat čekárny, toalety, či podpůrné kanceláře. Ve fázi 3 bude
postaven třípatrový průchozí spojovací koridor spojující exitující terminál s nově postaveným. Renovace zvýší celkovou kapacitu
terminálu F a umožní tak obsloužit větší lodě než doposud, zejména ty od MSC Cruises, jako jsou MSC Seaside a MSC Divina. Celá
rekonstrukce bude stát 37,5 mil $ (975 mil. Kč), po ní je očekáván růst 3 mil. $ (75 mil. Kč).

MINCOVNÍ SLAVNOST MSC SEAVIEW
Stavba nové lodi MSC Seaview byla zahájena. Jedná se už o druhou loď třídy Seaside a je dalším krokem v naplnění investičního
plánu MSC Cruises do roku 2026 v hodnotě 243 miliard Kč. Práce na stavbě byly započaty 2. února 2017 mincovní slavností v dok u
loděnice Fincantieri a Riviera Tour byla při tom. Známe to všichni. Při každém zahájení stavby významných budov je nejdříve
slavnostně poklepán základní kámen. Je to znakem toho, že práce na staveništi jsou započaty a konstrukci budovy už nic nestojí v
cestě. Bohaté námořní tradice nám nabízejí podobný zvyk. Stavby lodí jsou už od nepaměti zahajovány vložením mincí do trupu lodi.
Námořníci věří, že tím lodi poskytnou štěstí a požehnání do její služby. Tradice velí, aby se dva dlouholetí zaměstnanci reprezentující
loděnici a vlastníka lodi, ujali role kmotrů slavnosti a umístili dvě mince do jednoho z bloků trupu nové lodi. Kmotrami nové lodi MSC
Seaview se stala Michela Bullo za loděnice Fincantieri a Loredana Giammusso za MSC Cruises. Po proslovech šéfů svých společností
byly mince uloženy do ocelového pouzdra na dílu trupu, který pak byl za zvuků evropské hymny Óda na radost přenesen obrovskými
jeřáby na své místo v suchém doku loděnice, který ještě před necelými třemi měsíci hostil stavbu MSC Seaside. Plavidlo samotné
bude mít délku 323 metrů a výtlak 154 000 námořních tun. Maximální kapacita bude 5 179 hostů. Mottem pro celou generaci
Seaside (MSC Seaside a Seaview ) je „The ship that follows the sun“, tedy „Loď následující slunce“. Její význam osvětluje Gianni
Onorato, výkonný ředitel společnosti MSC Cruises:
„MSC Seaview přenese moře až ke svým hostům, a to zejména díky průkopnickému konceptu beach condo a dalším unikátním
designovým a produktovým elementům, které jim umožní užívat si co možná nejvíce teplého počasí. S jedním z největších podílu
venkovních prostor na moři si hosté budou moci užívat zvýšeného počtu balkónových kabin, výhledů na moře a venkovních veřejných
prostor, které jsou navrženy tak, aby jim nabízeli co nejvíce moře a slunečního svitu. Nová loď se představí v červnu 2018 v
destinacích západního Středomoří. Od září 2018 bude sloužit u břehů Jižní Ameriky v Brazílii. O MSC Seaview a dalším vývoji hovořil
výkonný předseda správní rady Pierfrancesco Vago: „(MSC Seaside) bude také odrážet naši jedinečnou a trvalou snahu přinášet na
trh tak inovativně koncipované lodě jako jsou ty z generace Seaside – jíž je MSC Seaview součástí - ve které se představí ještě další
převratný prototyp.“ Program byl zahájen už 1. února prohlídkou sesterské lodi MSC Seaside, právě dokončované na protější straně
loděnice. Lodě generace Seaside jsou téměř totožné, takto bude jednou vypadat i MSC Seaview. Mincovní slavnost byla zahájena
dopoledne 2. února. Odehrávala se zčásti ve velkém průhledném stanu vedle suchého doku, kde před necelou stovku novinářů a
fotografů z celého světa předstoupil Giuseppe Bono, ředitel loděnic Fincantieri (na fotce u řečnického pultíku vpravo) a
Pierfrancesco Vago, předseda správní rady MSC Cruises (vlevo). Celému dílu nakonec požehnal i kaplan zdejší loděnice Don Lorenzo
Boscarol.
Další a podrobnější informace naleznete na stránkách www.rivieratour.cz

„For stronger partnership – Pro pevnější spolupráci“. Ředitel
CK Riviera Tour Pavel Číž a Werner Fankhauser, ředitel MSC
Kreuzfahrten (rakouská pobočka MSC Cruises), u ocelového
pouzdra, do které budou následující den vloženy mince během
Mincovní slavnosti MSC Seaview.
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PLAVBY S DOPRAVOU A DELEGÁTEM
PLAVBA S DELEGÁTEM
Možná přemýšlíte, zda se vypravit na plavbu s dopravou a delegátem anebo si plavbu naplánujete a zorganizujete sami.
Jaké jsou výhody a nevýhody plaveb s dopravou a delegátem? A proč se vydat na plavbu s dopravou a delegátem právě
s RIVIERA TOUR? Na tyto otázky se Vám pokusíme odpovědět právě zde. CK RIVIERA TOUR vypravuje ročně na plavby cca
60 organizovaných skupin s dopravou a delegátem. Pokud se nad touto skutečností zamyslíte, zjistíte, že jsme opravdu na
lodích MSC celý rok od jara do zimy a všechny plavby uskutečňujeme výhradně na lodích MSC. To je skutečnost, kterou
ocení naši klienti většinou až během plavby při našem servisu poskytovaných služeb, které nás odlišují od konkurence.

NEVÝHODY PLAVBY S DELEGÁTEM
Asi jedinou nevýhodou plavby s dopravou a delegátem je nutná organizovanost při nalodění a vylodění. Tuto
organizovanost ale naopak oceníte, když zjistíte, jak máme proces nalodění a vylodění zorganizován. Během plavby je
delegát pro Vás naopak velmi příjemným společníkem a pomocníkem. Jak jsme již uvedli, naše delegátky pracují výhradně
pro naši společnost a naším krédem je osobní přístup ke každému klientovi. Pro nás není klient jen jméno na seznamu osob,
pro nás jsou naši klienti kamarádi, přátelé, mořeplavci a z našich plaveb se utužila mnohá opravdová přátelství.

VÝHODY PLAVBY S DELEGÁTEM
Služby naší cestovní kanceláře poznáte již při zaslaných pokynech k odjezdu. Snažíme se pokyny zasílat cca měsíc před
odjezdem, abyste měli dostatek času na prostudování všech materiálů. Naše pokyny k odjezdu obsahují informace o
procedurách na lodích, přeložené jídelní lístky, informace o navštívených destinacích a další nutné informace k plavbě. Asi
týden před odjezdem Vás kontaktuje přímo Váš delegát, který se bude účastnit plavby a upřesní si veškeré podrobnosti
k plavbě. Zde můžete přímo s delegátem konzultovat poslední detaily ohledně plavby a podobně. Nás delegát Vás bude
očekávat již v buse, kde Vám sdělí veškeré podrobnosti a detaily o plavbě a navštívených destinacích. Během plavby je Vám
delegát asistentem a pomocníkem. Pomůže zajistit vaše požadavky na lodi, účastní se s Vámi společných večeří a každý den
bude mít s Vámi informační schůzku, kde Vám upřesní informace o programu na další den, nalodění a vylodění
v destinacích, změnách a podobně. Každý den, pokud je to možné, obdržíte od delegáta přeložený denní program a delegát
bude Vaším pomocníkem i v navštívených destinacích.

TÉMATICKÉ PLAVBY A VÝLETY S DELEGÁTEM NA PLAVBĚ
Některé plavby jsou tématicky zaměřeny na určitou činnost - například výuka společenského tance, výuka angličtiny apod.
Tyto aktivity jsou nadstandardem poskytovaných služeb a jsou zdarma. Je na vašem uvážení, zda se těchto akcí chcete
účastnit. Jako třešničku na dortíku u některých plaveb nabízíme možnost fakultativních výletů s delegátem RIVIERA TOUR
(Florencie, Pisa, Benátky, Řím, Fátima, Flaam, Madeira, St Tropez, Monaco,…). U některých plaveb RIVIERA TOUR organizuje
ve spolupráci s MSC CRUISES fakultativní výlety za účasti našeho delegáta.
Plavby s dopravou a delegátem vždy garantované - znamená to, že vypsané plavby se uskuteční vždy. Tyto produkty
nejsou limitovány počtem klientů. Cenový rozdíl od běžných kajut není nijak výrazný a rozhodně tato služba zpříjemní vaše
chvíle strávené na lodi MSC CRUISES. Na víc zkušenosti našich delegátů pramení doslova v posedlosti poznávacích plaveb.
Vše je pochopitelně dáno letitými zkušenostmi našich delegátů na plavbách, osobních kontaktech a hlavně znalostech
místního prostředí.
Delegáti RIVIERA TOUR-nejsme příznivci najímání levných delegátů, studentů a podobně. V první řadě musí naše delegáty
práce bavit, musí mít rádi lidi a počítat s tím, že jejich pracovní doba není jen 8 hodin denně. Naši delegáti velmi dobře znají
všechny lodě a navštívené destinace. I v dnešní době na plavby s dopravou a delegátem stále jezdí majitel firmy, který
taktéž pracuje i jako delegát na plavbách. Zpětná vazba našich klientů je pro nás velmi důležitá a proto se na plavbách
můžete potkat s kterýmkoli managerem naší cestovní kanceláře nebo i s vedením společnosti.

UPOZORNĚNÍ
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Plavba není pobyt na hotelu, a proto plavby nesou určitá specifika, která je nutné respektovat a brát v úvahu. Přesto, že je
v našem zájmu připravit pro Vás co nejlepší služby, jsou určité předpisy a nařízení, které naši práci omezují a je třeba je
dodržet. Dovolujeme si Vás upozornit, že v destinacích je funkce delegáta jako technický doprovod - ne průvodce. Delegát
Vás dle programu doprovodí z přístavu a doporučí Vám zajímavá místa, která byste měli v destinaci navštívit, popř. Vám na
palubě lodi poradí, jakých výletů plavební společnosti MSC využít a pomůže Vám s jejich nákupem. Ještě jednou
upozorňujeme, že delegát není průvodce v jednotlivých destinacích, přesto jeho přítomnost v destinacích zcela jistě
oceníte. V případě, že se delegát se skupinou účastní fakultativního výletu plavební společnosti MSC, delegát nesmí
překládat výklad odborného průvodce do českého jazyka. Delegát je pouze vaším technicko-organizačním pomocníkem na
výletech. V případě objednání plavby s dopravou a delegátem, je Vaše účast skupinovou záležitostí. Každý klient plavby s
dopravou a delegátem je povinen respektovat pokyny delegáta skupiny. Je to velmi důležité pro hladký a pohodový
průběh všech nutných procedur. Důrazně upozorňujeme, že pokud klient nedodrží pokyny delegáta, nedostaví se na
určené místo řádně a včas, delegát bude pokračovat v daném programu se skupinou dle daného plánu, bez ohledu na
neúčast klienta. V případě, že klient nerespektuje pokyny delegáta, nebo určené místo a čas nedodrží, není cestovní
kancelář odpovědna za takové počínání klienta a veškeré nároky na reklamaci, náhrady škody či újmy jsou v takovém
případě nepřípustné a cestovní kancelář nenese jakoukoliv odpovědnost za ztráty, škody či újmy klientům vzniklé. Dále
upozorňujeme, že delegát má právo vyloučit ze skupiny osoby, které narušují zdárný průběh plavby, zájezdu anebo
nedodržují pravidla slušného chování, popřípadě osoby podnapilé. V případě hrubého porušení zásad slušného chování,
slovního napadání anebo urážek jiných osob, či alkoholismu má právo delegát, nebo kapitán lodi plavbu - zájezd
klientovi zrušit na místě samém, bez nároku na jakoukoliv škodní újmu, náhradu škody, nebo kompenzaci. Těchto
opatření se využívá opravdu velmi zřídka a ve výjimečných případech. Ale právě pro tyto případy a pro nepřizpůsobilé
klienty je toto upozornění nutné uvést a zdůraznit.
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ZÁPADNÍ STŘEDOMOŘÍ PŘES MALTU
920

JANOV – CIVITAVECCHIA – PALERMO – MALTA – BARCELONA - MARSEILLE

OV –

BARCELONA – CASABLANCA – SANTA CRUZ DE TENERIFE – FUNCHAL – MALAGA - CIVITAVECHIA

Během této plavby poznáte rozmanitost západního středomoří, protože každá destinace má své kouzlo a úplně
jiný styl a způsob života. Další výhodou je i fakt, že poplujete na nejnovější a nejluxusnější lodi MSC
MERAVIGLIA*****+ . Zažijte úplně jinou dovolenou….

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

EVROPSKÉ PLAVBY

1.den: Odjezd z ČR
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek 890kč
na trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno

2.den: 08.00-18.00 Itálie – Janov
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura 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 zůstane
ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory

FIRST MINUTE CENA

14.990 Kč

pro prvních 12 rezervací

Katalogová cena
Cena za dítě 3-11 let
Cena za juniora 12-17let
Číslo plavby
Počet nocí/dnů
Loď MSC*****+
Termín odjezdu
Termín příjezdu

24.990 Kč
3.490 Kč
7.590 Kč
920
7/9
MERAVIGLIA
13.1.2018
22.1.2018

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY

3.den: 08.00-18.00 Itálie – Civitavecchia-Řím
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 (viz str. 82). Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. Počet míst je omezen kapacitou busu.

4.den: 10.00-17.00 Itálie – Palermo-Sicílie
Nádherná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při
návštěvě tohoto krásného města. Nezapomeňte si koupit místní skvělou pistáciovou zmrzlinu, zavítat na rybí trhy a do místní katedrály.

5.den: 10.00-18.00 Itálie – Valletta-Malta
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 světských
potěšení

6.den: Plavba na moři
Dnes opravdu nikdo nebude vystupovat z lodi. Užijeme si driků, bazénů, vířivek, her a tanců s animátory anebo pokud máte rádi klid a soukromí, můžete
se věnovat opalování, relaxu anebo četbě knížky. Pokud malinko investujete, lze si zajistit příjemnou masáž, saunu anebo cvičení se zkušeným trenérem.

7.den: 09.00-18.00 Španělsko – Barcelona
Od sochy Kryštofa Kolomba procházka turistickou třídou 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. Před návštěvou Barcelony doporučujeme nastudovat život a dílo Antonia Gaudího, nebo se zájmem poslouchat výklad našeho
delegáta. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*.

8.den: 08.00-17.00 Francie – Marseille
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně 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. Uvidíte ostrov If, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav s pevností a další zajímavosti.
Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je opravdu nutný.

9.den: 08.00 Itálie – Janov
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.

10.den: Příjezd do ČR
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.30 hod, Brno cca 01.00 hod, Olomouc 02.45, Ostrava 03.45, Hradec 03.30, Praha 04.30

Cena zájezdu zahrnuje:
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění
*každodenní úklid kajuty
*kapitanský gala večer a gala cocktail
*pojištění proti úpadku CK
*animační a zabavné programy na lodi
*divadla, bazény, viřivky, pool servis
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi
Cena zájezdu nezahrnuje:
*fakultativní výlety plavební společnosti
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za
příplatek (sauny, masáže, 4D kino….)
*transfery plavební společnosti v přístavech
Za příplatek Vám nabízíme:
*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os (str.29)
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21)
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28)
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20)
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21)
*rezervace míst v buse - příplatek 100 Kč/os
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno 890.-Kč
*fakultativní výlet BUS MSC do Říma
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83)
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NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE

VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ

ZÁPADNÍ STŘEDOMOŘÍ PŘES ŘÍM A PALERMO
921 JANOV-MARSEILLE-BARCELONA-MALTA-KORFU-OLYMPIA-ATHÉNY-KRÉTA-ŘÍM
OV – BARCELONA – CASABLANCA – SANTA CRUZ DE TENERIFE – FUNCHAL – MALAGA - CIVITAVECHIA

FIRST MINUTE CENA

20.990 Kč

pro prvních 12 rezervací

Katalogová cena
Cena za dítě 3-11 let
Cena za juniora 12-17let
Číslo plavby
Počet nocí/dnů
Loď MSC****
Termín odjezdu
Termín příjezdu

31.990 Kč
3.990 Kč
7.990 Kč
921
11/13
ORCHESTRA
18.1.2018
31.1.2018

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY
+ VÝLET BUSEM DO ŘÍMA
Cena zájezdu zahrnuje:
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění
*každodenní úklid kajuty
*kapitanský gala večer a gala cocktail
*pojištění proti úpadku CK
*animační a zabavné programy na lodi
*divadla, bazény, viřivky, pool servis
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi
*fakultativní výlet BUS do Říma (v hodnotě 1590,-Kč)
Cena zájezdu nezahrnuje:
*fakultativní výlety plavební společnosti
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za
příplatek (sauny, masáže, 4D kino….)
*transfery plavební společnosti v přístavech
Za příplatek Vám nabízíme:
*cestovní a zdravotní pojištění od 590,-Kč/os (str.29)
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21)
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28)
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20)
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21)
*rezervace míst v buse - příplatek 100 Kč/os
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno 890.-Kč
*fakultativní výlet BUS MSC do Olympie
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83)

Tato plavbě má opravdu skvěle navrhnutý itinerář plavby. Máte tak možnost poznat užasné destinace západního a
východního středomoří v jedné plavbě a ještě si u toho užít několik volných dnů při plavbě na moři, kde můžete
relaxovat, odpočívat, číst knížku, nebo si zajistit skvělou masáž a saunu ve SPA centru.

Program zájezdu na luxusní lodi MSC ORCHESTRA****

EVROPSKÉ PLAVBY

1.den: Odjezd z ČR
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek na
trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno

2.den: 09.00-17.00 Itálie – Janov
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura 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 zůstane
ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory

3.den: 08.00-18.00 Francie-Marseille
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně 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. Uvidíte ostrov If, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav i jeho pevnosti a další zajímavosti.
Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je opravdu nutný.

4.den: 09.00-18.00 Španělsko-Barcelona
Od sochy Kryštofa Kolomba procházka turistickou třídou 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. Před návštěvou Barcelony doporučujeme nastudovat život a dílo Antonia Gaudího, nebo se zájmem poslouchat výklad našeho
delegáta. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*.

5.den: Plavba na moři
6.den: 08.00-16.00 Malta-Valletta
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 světských potěšení

7.den: 14.00-20.00 Řecko-Korfu
Velmi krásná destinace, která rozhodně stojí za prohlídku. Při návštěvě historického centra je třeba si rozhodně udělat čas na nákupy suvenýrů, koření,
oblečení a vůbec všeho kolem skvělé řecké gastronomie. Vystoupat můžete i na místní pevnost, odkud jsou krásné rozhledy na celou Kerkyru, kterou
s naším delegátem máte možnost navštívit. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*

8.den: 09.00-16.00 Řecko – Katakolon-Olympia
Místo, kde se zapalovaly olympijské ohně, byl zde první stadion. Samotná vesnička je velmi příjemná na nákupy suvenýrů a relaxaci při kafíčku. Nicméně
to, co je v této destinaci především zajímavé je Olympia, vzdálena asi 40 km od přístavu. CK Riviera tour má pro Vás připravený výlet do 40km vzdálené
Olympie, do místa, kde se zrodil počátek olympijských her. Máte možnost navštívit toto jedinečné místo, kde na vás historie doslova sálá na každém kroku.
Kdo může říci, že měl možnost se projít po stadionu, kde se rodily první olympijské hry. Tento výlet je fakultativní za příplatek. Delegát se v této destinaci
účastní fakultativního výletu. Delegát se nemůže účastnit prohlídky v historickém objektu Olympie. Cena nezahrnuje vstup cca 9,5 eur/osoba.

9.den: 08.00-18.00 Řecko-Heraklion-Kréta
Krásná a pohodová procházka starým přístavem s návštěvou místní tržnice a pravoslavného kostela.

10.den: 07.30-16.30 Řecko-Piraeus-Athény
Řecko nás v ranních hodinách uvítá v přístavu. Opět úžasná historie po tisíciletí zpět nás láká na návštěvu centra Akropole. Vzdálenost od přístavu cca 35
km, doprava složitější. Připravili jsme pro Vás výlet busem na Akropoli, Olympijský stadion, Prezidentský palác a dle časových dispozic i do Plaky. Tento
výlet je fakultativní za příplatek. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu.

11.den: Plavba na moři
12.den: 09.00-16.00 Civitavecchia –Řím
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. Výlet je
v ceně zájedu.

13.den: 09.00 Itálie –Janov
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.

14.den: Příjezd do ČR
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.30 hod, Brno cca 01.00 hod, Olomouc 02.45, Ostrava 03.45, Hradec 03.30, Praha 04.30
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NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE

VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ

CASABLANCA - MADEIRA - KANÁRY
922 JANOV-MARSEILLE-BARCELONA-CASABLANCA-S.CRUZ-FUNCHAL-MALAGA-CIVITAVECCHIA
OV – BARCELONA – CASABLANCA – SANTA CRUZ DE TENERIFE – FUNCHAL – MALAGA - CIVITAVECHIA

Jen si to představte. U nás zimní počasí, plískanice, chřipky my máme tu úžasnou možnost vydat se načerpat
energii, nasát sluníčka a ještě přitom poznat místa a destinace, do kterých bychom si jen tak nevyrazili. Plavba
západním středomořím má své kouzlo a již několikrát jsme zažili teploty i okolo 25 stupňů.

Program zájezdu na luxusní lodi MSC ORCHESTRA****

EVROPSKÉ PLAVBY

1.den: Odjezd z ČR
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek na
trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno

2.den: 09.00-17.00 Itálie – Janov
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura 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
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory

FIRST MINUTE CENA

26.590 Kč

pro prvních 12 rezervací

Katalogová cena
Cena za dítě 3-11 let
Cena za juniora 12-17let
Číslo plavby
Počet nocí/dnů
Loď MSC****
Termín odjezdu
Termín příjezdu

36.990 Kč
5.790 Kč
9.990 Kč
922
12/14
ORCHESTRA
29.1.2018
12.2.2018

3.den: 09.00-18.00 Francie-Marseille
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně 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. Uvidíte ostrov If, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav s jeho pevností a další zajímavosti.
Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je opravdu nutný.

4.den: 09.00-18.00 Španělsko-Barcelona
Od sochy Kryštofa Kolomba procházka turistickou třídou 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. Před návštěvou Barcelony doporučujeme nastudovat život a dílo Antonia Gaudího anebo se zájmem poslouchat výklad našeho
delegáta. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*.

5.den: Plavba na moři
Dnes opravdu nikdo nebude vystupovat z lodi. Užijeme si driků, bazénů, vířivek, her a tanců s animátory anebo četbě knížky. Pokud malinko investujete,
lze si zajistit příjemnou masáž, saunu anebo cvičení se zkušeným trenérem.

6.den: 07.00-22 Maroco-Casablanca
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 Marrakech. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je opravdu
nutný.

7.den: Plavba na moři
8.den: 09.00-16.00 Tenerife – Santa Cruz
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.

9.den: 08.00-18.00 Madeira- Funchal
Hlavní město ostrova Madeira. Hned u přístavu vás zaujme pevnost z 16. století, dále se můžete vydat na prohlídku města nebo tržnice. My Vám však
nabízíme fakultativní výlet s místní průvodkyní v českém jazyce, kde se dozvíte spoustu zajímavých informací o této destinaci, navštívíte místní vinotéku
s možností ochutnání madeirských vín a užijí si i milovníci adrenalinu a krásných výhledů při výletu lanovkou a sjezdem na místních saních, což je
opravdová místní turistická atrakce. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu.

10.den: 09.00-16.00 Plavba na moři
11.den: 08.00-14.00 Špalnělsko-Malaga
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. Také se projdete v příbřežní kolonádě za vůně pomerančovníků. Tři opravdové pecky rozhodně stojí za zhlédnutí – Staré
divadlo, nádherná katedrála a místo, kde působil světoznámý malíř.

12.den: Plavba na moři
Užijeme si driků, bazénů, vířivek, her a tanců s animátory anebo pokud máte rádi klid a soukromí, můžete se věnovat opalování, relaxu, nebo četbě

13.den: 09.00-19.00 Civitavecchia-Řím

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY
Cena zájezdu zahrnuje:
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění
*každodenní úklid kajuty
*kapitanský gala večer a gala cocktail
*pojištění proti úpadku CK
*animační a zabavné programy na lodi
*divadla, bazény, viřivky, pool servis
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi
Cena zájezdu nezahrnuje:
*fakultativní výlety plavební společnosti
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za
příplatek (sauny, masáže, 4D kino….)
*transfery plavební společnosti v přístavech
Za příplatek Vám nabízíme:
*cestovní a zdravotní pojištění B50 od 790,-Kč/os (str.29)
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21)
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28)
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20)
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21)
*rezervace míst v buse - příplatek 100 Kč/os
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno 890.-Kč
*fakultativní výlet Madeira-lanovka+sáně
*fakultativní výlet busem do Říma
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83)

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 fakultativní za příplatek. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu.

14.den: 09.00 Itálie –Janov
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.

15.den: Příjezd do ČR
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.30 hod, Brno cca 01.00 hod, Olomouc 02.45, Ostrava 03.45, Hradec 03.30, Praha 04.30
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NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE

VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ

ZÁPADNÍ STŘEDOMOŘÍ PŘES PALERMO
923 JANOV – CIVITAVECCHIA – PALERMO – MALTA – BARCELONA - MARSEILLE

OV –

BARCELONA – CASABLANCA – SANTA CRUZ DE TENERIFE – FUNCHAL – MALAGA - CIVITAVECHIA

U této plavby děti do 12 let jen za cenu dopravy

FIRST MINUTE CENA

16.990 Kč

Přesto že je únor a u nás nevlídné počasí, můžeme si jet „dobít baterky“ na tuto skvělou plavbu západním
středomořím. Užijte si středomořského vánku, skvělých destinací a slunečných paprsků jižní Itálie a Malty.

pro prvních 12 rezervací

Katalogová cena
Cena za dítě 3-11 let
Cena za juniora 12-17let
Číslo plavby
Počet nocí/dnů
Loď MSC*****+
Termín odjezdu
Termín příjezdu

28.990 Kč
2.990 Kč
6.990 Kč
923
7/9
MERAVIGLIA
17.2.2018
26.2.2018

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY

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

EVROPSKÉ PLAVBY

1.den: Odjezd z ČR
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek na
trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno

2.den: 08.00-18.00 Itálie – Janov
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura 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
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory

3.den: 08.00-18.00 Itálie – Civitavecchia-Řím
Cena zájezdu zahrnuje:
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění
*každodenní úklid kajuty
*kapitanský gala večer a gala cocktail
*pojištění proti úpadku CK
*animační a zabavné programy na lodi
*divadla, bazény, viřivky, pool servis
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi
Cena zájezdu nezahrnuje:
*fakultativní výlety plavební společnosti
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za
příplatek (sauny, masáže, 4D kino….)
*transfery plavební společnosti v přístavech
Za příplatek Vám nabízíme:
*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os (str.29)
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21)
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28)
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20)
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21)
*rezervace míst v buse - příplatek 100 Kč/os
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno 890.-Kč
*fakultativní výlet BUS MSC do Říma (str. 83)
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83)

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. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. Počet míst je omezen kapacitou busu.

4.den: 10.00-17.00 Itálie – Palermo-Sicílie
Nádherná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při
návštěvě tohoto krásného města. Nezapomeňte si koupit místní skvělou pistáciovou zmrzlinu, zavítat na rybí trhy a do místní katedrály.

5.den: 10.00-18.00 Itálie – Valletta- Malta
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 světských
potěšení

6.den: Plavba na moři
Dnes opravdu nikdo nebude vystupovat z lodi. Užijeme si driků, bazénů, vířivek, her a tanců s animátory anebo pokud máte rádi klid a soukromí, můžete
se věnovat opalování, relaxu anebo četbě knížky. Pokud malinko investujete, lze si zajistit příjemnou masáž, saunu anebo cvičení se zkušeným trenérem.

7.den: 09.00-18.00 Španělsko – Barcelona
Od sochy Kryštofa Kolomba procházka turistickou třídou 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. Před návštěvou Barcelony doporučujeme nastudovat život a dílo Antonia Gaudího, nebo se zájmem poslouchat výklad našeho
delegáta. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*.

8.den: 08.00-17.00 Francie – Marseille
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně 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. Uvidíte ostrov If, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav s jeho pevností a další zajímavosti.
Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je opravdu nutný.

9.den: 08.00 Itálie – Janov
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.

10.den: Příjezd do ČR
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.30 hod, Brno cca 01.00 hod, Olomouc 02.45, Ostrava 03.45, Hradec 03.30, Praha 04.30
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NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE

VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ

ZÁPADNÍ STŘEDOMOŘÍ PŘES MADEIRU
924 JANOV-MARSEILLE-BARCELONA-MALAGA-CASABLANCA-MADEIRA-KANÁRY-CIV
OV – BARCELONA – CASABLANCA – SANTA CRUZ DE TENERIFE – FUNCHAL – MALAGA - CIVITAVECHIA

S námi máte možnost projet se na saních na Madeiře, přesto že tam není sníh, ochutnat skvělá Madeirská vína,
nebo obdivovat památky skvostného Říma. Tato plavba je opravu velmi oblíbená a zajímavá je i cena vzhledem ke
stráveným dnům na palubě lodi.

Program zájezdu na luxusní lodi MSC ORCHESTRA****

EVROPSKÉ PLAVBY

1.den: Odjezd z ČR
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek na
trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno

2.den: 09.00-17.00 Itálie – Janov
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura 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
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory

3.den: 08.00-18.00 Francie-Marseille
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně 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. Uvidíte ostrov If, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav s jeho pevností a další zajímavosti.
Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je opravdu nutný.

4.den: 09.00-18.00 Španělsko-Barcelona
Od sochy Kryštofa Kolomba procházka turistickou třídou 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. Před návštěvou Barcelony doporučujeme nastudovat život a dílo Antonia Gaudího nebo se zájmem poslouchat výklad našeho
delegáta. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*.

5.den: Plavba na moři
Dnes opravdu nikdo nebude vystupovat z lodi. Užijeme si driků, bazénů, vířivek, her a tanců s animátory anebo četbě knížky. Pokud malinko investujete,
lze si zajistit příjemnou masáž, saunu anebo cvičení se zkušeným trenérem.

6.den: 07.00-22.00 Maroco-Casablanca
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 Marrakech. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je nutný.

7.den: Plavba na moři
8.den: 09.00-16.00 Tenerife – Santa Cruiz
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.

9.den: 08.00-18.00 Madeira- Funchal
Hlavní město ostrova Madeira. Hned u přístavu vás zaujme pevnost z 16. století, dále se můžete vydat na prohlídku města nebo tržnice. My Vám však
nabízíme fakultativní výlet s místní průvodkyní v českém jazyce, kde se dozvíte spoustu zajímavých informací o této destinaci, navštívíte místní vinotéku
s možností ochutnání madeirských vín a užijí si i milovníci adrenalinu a krásných výhledů při výletu lanovkou a sjezdem na místních saních, což je
opravdová místní turistická atrakce. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu.

10.den: Plavba na moři
11.den: 08.00-14.00 Špalnělsko-Malaga
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. Také se projdete v příbřežní kolonádě za vůně pomerančovníků. Tři opravdové pecky rozhodně stojí za zhlédnutí – Staré
divadlo, nádherná katedrála a místo kde působil opravdu světoznámý malíř.

12.den: Plavba na moři
13.den: 09.00-19.00 Civitavecchia-Řím
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. CK RIVIERA TOUR organizuje pro své klienty fakultativní 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. Výlet je možno objednat jen při objednání zájezdu. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu.

FIRST MINUTE CENA

23.990 Kč

pro prvních 12 rezervací

Katalogová cena
Cena za dítě 3-11 let
Cena za juniora 12-17let
Číslo plavby
Počet nocí/dnů
Loď MSC****
Termín odjezdu
Termín příjezdu

34.990 Kč
5.690 Kč
9.990 Kč
924
12/14
ORCHESTRA
21.2.2018
07.3.2018

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY
Cena zájezdu zahrnuje:
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění
*každodenní úklid kajuty
*kapitanský gala večer a gala cocktail
*pojištění proti úpadku CK
*animační a zabavné programy na lodi
*divadla, bazény, viřivky, pool servis
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi
Cena zájezdu nezahrnuje:
*fakultativní výlety plavební společnosti
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za
příplatek (sauny, masáže, 4D kino….)
*transfery plavební společnosti v přístavech
Za příplatek Vám nabízíme:
*cestovní a zdravotní pojištění od 590,-Kč/os (str.29)
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21)
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28)
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20)
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21)
*rezervace míst v buse - příplatek 100 Kč/os
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno 890 Kč
*fakultativní výlet Madeira-lanovka+sáně
*fakultativní výlet do Říma
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83)

14.den: 09.00 Itálie –Janov
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.

15.den: Příjezd do ČR
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.30 hod, Brno cca 01.00 hod, Olomouc 02.45, Ostrava 03.45, Hradec 03.30, Praha 04.30
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NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE

VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ

ZÁPADNÍ STŘEDOMOŘÍ PŘES ŘÍM
925 JANOV – CIVITAVECCHIA – PALERMO – MALTA – BARCELONA - MARSEILLE
OV – BARCELONA – CASABLANCA – SANTA CRUZ DE TENERIFE – FUNCHAL – MALAGA - CIVITAVECHIA

U této plavby děti do 12 let jen za cenu dopravy
FIRST MINUTE CENA

18.990 Kč

pro prvních 12 rezervací

Katalogová cena
Cena za dítě 3-11 let
Cena za juniora 12-17let
Číslo plavby
Počet nocí/dnů
Loď MSC*****+
Termín příjezdu

31.990 Kč
2.990 Kč
6.990 Kč
925
7/9
MERAVIGLIA
3.3.2018
12.3.2018

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY
Cena zájezdu zahrnuje:
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění
*každodenní úklid kajuty
*kapitanský gala večer a gala cocktail
*pojištění proti úpadku CK
*animační a zabavné programy na lodi
*divadla, bazény, viřivky, pool servis
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi
Cena zájezdu nezahrnuje:
*fakultativní výlety plavební společnosti
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za
příplatek (sauny, masáže, 4D kino….)
*transfery plavební společnosti v přístavech
Za příplatek Vám nabízíme:
*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os (str.29)
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21)
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28)
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20)
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21)
*rezervace míst v buse - příplatek 100 Kč/os
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno 890,-Kč
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83)
*fakultativní výlet BUS MSC do Říma (str. 83)

Přijměte pozvání do prostor nejnovější lodě a zároveň do skvělých destinací západního středomoří. Okruh
zajímavý svými destinacemi, z nichž doslova perlami jsou Malta a Mallorca. Nádech francouzské Provence Vás
bude provázet v přístavu Marseille, kde je nutné vidět rybí trhy a hlavně místní katedrálu umístěnou na pahorku
157 m nad mořem. A možnost návštěvy starověkého Říma je opravdu bezkonkurenční.

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

EVROPSKÉ PLAVBY

1.den: Odjezd z ČR
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek na
trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno

2.den: 08.00-18.00 Itálie – Janov
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura 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
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory

3.den: 08.00-18.00 Itálie – Civitavecchia-Řím
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 fakultativní za příplatek viz (str. 83)

4.den: 10.00-17.00 Itálie – Palermo-Sicílie
Nádherná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při
návštěvě tohoto krásného města. Nezapomeňte si koupit místní skvělou pistáciovou zmrzlinu, zavítat na rybí trhy a do místní katedrály.

5.den: 10.00-18.00 Itálie – Valletta- Malta
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 světských
potěšení

6.den: Plavba na moři
Dnes opravdu nikdo nebude vystupovat z lodi. Užijeme si driků, bazénů, vířivek, her a tanců s animátory anebo pokud máte rádi klid a soukromí, můžete
se věnovat opalování, relaxu a nebo četbě knížky. Pokud malinko investujete, lze si zajistit příjemnou masáž, saunu anebo cvičení se zkušeným trenérem.

7.den: 09.00-18.00 Španělsko – Barcelona
Od sochy Kryštofa Kolomba procházka turistickou třídou 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. Před návštěvou Barcelony doporučujeme nastudovat život a dílo Antonia Gaudího, nebo se zájmem poslouchat výklad našeho
delegáta. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*.

8.den: 08.00-17.00 Francie – Marseille
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně 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. Uvidíte ostrov If, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav s jeho pevností a další zajímavosti.
Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je opravdu nutný.

9.den: 08.00 Itálie – Janov
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.

10.den: Příjezd do ČR
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.30 hod, Brno cca 01.00 hod, Olomouc 02.45, Ostrava 03.45, Hradec 03.30, Praha 04.30
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NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE

VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ

ZÁPADNÍ STŘEDOMOŘÍ PŘES PALERMO II
926 JANOV – ŘÍM – PALERMO – MALTA – BARCELONA - MARSEILLE

TA

CRUZ DE TENERIFE – FUNCHAL – MALAGA - CIVITAVECHIA

U této plavby děti do 12 let jen za cenu dopravy

Vydejte se na plavbu na nové lodi MSC MERAVIGLIA a užijte si nejen technické vymoženosti lodi, ale také krásné
destinace během plavby. Přijměte také naši pozvánku na výlet do Říma, jenž je součástí ceny zájezdu.

FIRST MINUTE CENA

19.990 Kč

pro prvních 12 rezervací

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

EVROPSKÉ PLAVBY

1.den: Odjezd z ČR
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek na
trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno

2.den: 08.00-18.00 Itálie – Janov
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura 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 zůstane
ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory

3.den: 08.00-18.00 Itálie – Civitavecchia-Řím
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 v ceně zájezdu

4.den: 10.00-17.00 Itálie – Palermo-Sicílie
Nádherná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při
návštěvě tohoto krásného města. Nezapomeňte si koupit místní skvělou pistáciovou zmrzlinu, zavítat na rybí trhy a do místní katedrály.

5.den: 10.00-18.00 Itálie – Valletta- Malta
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 světských
potěšení

6.den: Plavba na moři
Dnes opravdu nikdo nebude vystupovat z lodi. Užijeme si driků, bazénů, vířivek, her a tanců s animátory anebo pokud máte rádi klid a soukromí, můžete
se věnovat opalování, relaxu a nebo četbě knížky. Pokud malinko investujete, lze si zajistit příjemnou masáž, saunu anebo cvičení se zkušeným trenérem.

7.den: 09.00-18.00 Španělsko – Barcelona
Od sochy Kryštofa Kolomba procházka turistickou třídou 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. Před návštěvou Barcelony doporučujeme nastudovat život a dílo Antonia Gaudího anebo se zájmem poslouchat výklad našeho
delegáta. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*.

8.den: 08.00-17.00 Francie – Marseille
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně 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. Uvidíte ostrov If, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav i jeho pevnosti a další zajímavosti.
Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je opravdu nutný.

9.den: 08.00 Itálie – Janov
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.

10.den: Příjezd do ČR
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.30 hod, Brno cca 01.00 hod, Olomouc 02.45, Ostrava 03.45, Hradec 03.30, Praha 04.30

Katalogová cena
Cena za dítě 3-11 let
Cena za juniora 12-17let
Číslo plavby
Počet nocí/dnů
Loď MSC*****+
Termín odjezdu
Termín příjezdu

32.990 Kč
2.990 Kč
7.690 Kč
926
7/9
MERAVIGLIA

17.3.2018
26.3.2018

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY
+ VÝLET DO ŘÍMA
Cena zájezdu zahrnuje:
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění
*každodenní úklid kajuty
*kapitanský gala večer a gala cocktail
*pojištění proti úpadku CK
*animační a zabavné programy na lodi
*divadla, bazény, viřivky, pool servis
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi
*fakultativní výlet BUS MSC do Říma (v ceně 1590,-Kč)
Cena zájezdu nezahrnuje:
*fakultativní výlety plavební společnosti
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za
příplatek (sauny, masáže, 4D kino….)
*transfery plavební společnosti v přístavech
Za příplatek Vám nabízíme:
*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os (str.29)
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21)
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28)
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20)
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21)
*rezervace míst v buse - příplatek 100 Kč/os
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno 890.-Kč
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83)
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NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE

VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ

ŘÍM A ZÁPADNÍ STŘEDOMOŘÍ
927 JANOV – ŘÍM – PALERMO – MALTA – BARCELONA - MARSEILLE

OV

– BARCELONA – CASABLANCA – SANTA CRUZ DE TENERIFE – FUNCHAL – MALAGA - CIVITAVECHIA

U této plavby děti do 12 let jen za cenu dopravy

FIRST MINUTE CENA

20.990 Kč

pro prvních 12 rezervací

Katalogová cena
Cena za dítě 3-11 let
Cena za juniora 12-17let
Číslo plavby
Počet nocí/dnů
Loď MSC*****+
Termín odjezdu
Termín příjezdu

33.990 Kč
2.990 Kč
7.690 Kč
927
7/9
MERAVIGLIA

7.4.2018
16.4.2018

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY
+ VÝLET DO ŘÍMA
Cena zájezdu zahrnuje:
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění
*každodenní úklid kajuty
*kapitanský gala večer a gala cocktail
*pojištění proti úpadku CK
*animační a zabavné programy na lodi
*divadla, bazény, viřivky, pool servis
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi
*fakultativní výlet BUS MSC do Říma (v hodnotě 1590,-Kč)
Cena zájezdu nezahrnuje:
*fakultativní výlety plavební společnosti
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za
příplatek (sauny, masáže, 4D kino….)
*transfery plavební společnosti v přístavech
Za příplatek Vám nabízíme:
*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os (str.29)
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21)
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28)
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20)
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21)
*rezervace míst v buse - příplatek 100 Kč/os
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno 890 Kč
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83)
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Plavba, v jejíž ceně je zahrnut výlet do Říma, ve Vás zcela jistě zanechá velmi krásné zážitky. Na víc je třeba
doslova nasát jarní paprsky sluníčka v úžasných středomořských destinacích. Vítejte na palubě nové MSC
MERAVIGLIA.

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

EVROPSKÉ PLAVBY

1.den: Odjezd z ČR
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek na
trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno

2.den: 08.00-18.00 Itálie – Janov
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura 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
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory

3.den: 08.00-18.00 Itálie – Civitavecchia-Řím
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 v ceně zájezdu

4.den: 10.00-17.00 Itálie – Palermo-Sicílie
Nádherná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při
návštěvě tohoto krásného města. Nezapomeňte si koupit místní skvělou pistáciovou zmrzlinu, zavítat na rybí trhy a do místní katedrály.

5.den: 10.00-18.00 Itálie – Valletta- Malta
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
světských potěšení

6.den: Plavba na moři
Dnes opravdu nikdo nebude vystupovat z lodi. Užijeme si driků, bazénů, vířivek, her a tanců s animátory anebo pokud máte rádi klid a soukromí, můžete
se věnovat opalování, relaxu a nebo četbě knížky. Pokud malinko investujete, lze si zajistit příjemnou masáž, saunu anebo cvičení se zkušeným
trenérem.

7.den: 09.00-18.00 Španělsko – Barcelona
Od sochy Kryštofa Kolomba procházka turistickou třídou 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. Před návštěvou Barcelony doporučujeme nastudovat život a dílo Antonia Gaudího anebo se zájmem poslouchat výklad našeho
delegáta. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*.

8.den: 08.00-17.00 Francie – Marseille
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně 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. Uvidíte ostrov If, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav s jeho pevností a další zajímavosti.
Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je opravdu nutný.

9.den: 08.00 Itálie – Janov
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.

10.den: Příjezd do ČR
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.30 hod, Brno cca 01.00 hod, Olomouc 02.45, Ostrava 03.45, Hradec 03.30, Praha 04.30

;
NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE

VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ

Z BENÁTEK NA SANTORINI
928 BENÁTKY-BRINDISI-KATAKOLON-SANTORINI-PIRAEUS-CORFU-KOTOR

OV –

BARCELONA – CASABLANCA – SANTA CRUZ DE TENERIFE – FUNCHAL – MALAGA - CIVITAVECHIA

U této plavby děti do 17 let jen za cenu dopravy

Doslova úžasná plavba hlavně dle navštívených destinací. Samotné Santorini je jedna z nejkrásnějších destinací na
plavbách na celém světě a Vy máte možnost si užít tato krásná místa plnými doušky. Vítejte v Řecku.

FIRST MINUTE CENA

19.990 Kč

pro prvních 12 rezervací

Program zájezdu na luxusní lodi MSC MUSICA****

EVROPSKÉ PLAVBY

1.den: Odjezd z ČR
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek na
trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno

2.den: 09.00-16.00 Itálie – Benátky
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura 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
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory

3.den: 09.00-16.00 Itálie – Brindisi
Zavítáme na jih italské boty. Čeká nás krásná prohlídka tohoto historického města a poznáte, za doprovodu našeho delegáta,tak odlišný životní styl jižní
Itálie.

4.den: 09.00-16.00 Řecko – Katakolon-Olympia
Místo, kde se zapalovaly olympijské ohně, byl zde první stadion. Samotná vesnička je velmi příjemná na nákupy suvenýrů a relaxaci při kafíčku. Nicméně
to, co je v této destinaci především zajímavé je Olympia, vzdálena asi 40 km od přístavu. CK Riviera tour má pro Vás připraven výlet do 40km vzdálené
Olympie, do místa, kde se zrodil počátek olympijských her. Máte možnost navštívit toto jedinečné místo, kde na vás historie doslova sálá na každém kroku.
Kdo může říci, že měl možnost se projít po stadionu, kde se rodily první olympijské hry. Tento výlet je v ceně zájezdu. V ceně je transfer autobusem
Katakolon-Olympia-Katakolon a doprovod delegáta během transferu. Delegát se nemůže účastnit prohlídky v historickém objektu Olympie. Cena
nezahrnuje vstup cca 9,5 eur/osoba.

5.den: 09.00-16.00 Řecko – Santorini
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, kterou rozhodně
doporučujeme pro všechny milovníky adrenalinu, ale i zábavy.(cca 5 eur/osoba)

6.den: 09.00-16.00 Řecko – Piraeus- Athény
Řecko nás v ranních hodinách uvítá v přístavu. Opět úžasná historie po tisíciletí zpět nás láká na návštěvu centra Athén. Vzdálenost od přístavu cca 35 km,
doprava složitější. Připravili jsme pro Vás výlet busem na Akropoli, Olympijský stadion, Prezidentský palác a dle časových dispozic i do Plaky. Tento výlet je
fakultativní za příplatek. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu.

7.den: 09.00-16.00 Řecko- Corfu
Velmi krásná destinace, která rozhodně stojí za prohlídku. Při návštěvě historického centra je třeba si udělat čas na nákupy suvenýrů, koření, oblečení a
vůbec všeho kolem skvělé řecké gastronomie. Vystoupat můžete i na místní pevnost, odkud jsou krásné rozhledy na celou Kerkyru, kterou s naším
delegátem máte možnost navštívit.(doporučujeme transfer MSC nebo přístavní schutlle bus)

8.den: 09.00-16.00 Černá Hora- Kotor
Po Santorini asi nejkrásnější destinace Vás zaujme už vplouváním do Kotoru Bokou Kotorskou. Proplujete největším jihoevropským fjordem do krásného
historického městečka, kde Vám rozhodně doporučíme výšlap na místní hradby, odkud jsou neskutečně krásné výhledy nejen na město Kotor, ale i na celý
Fjord.

9.den: 09.00-16.00 Itálie – Benátky
Ráno se vylodíme v přístavu. Po vylodění a umístění zavazadel v buse se můžete účastnit fakultativního výletu, kde se přesuneme vaporettem na Náměstí
sv. Marka a absolvovujeme prohlídku této části Benátek. S delegátem můžete zavítat až k mostu Rialto, nebo obdivovat krásné památky v okolí náměstí čí
navštívit Basiliku St. Marco. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. Odpoledne návrat do přístavu a odjezd do ČR. Výlet dle aktuální
situace, cca 4 hodiny. Klienti, kteří se neúčastní výletu, mají volný program. Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.30 hod, Brno cca
01.00 hod, Olomouc 02.45, Ostrava 03.45, Hradec 03.30, Praha 04.30

Katalogová cena
Cena za dítě 3-11 let
Cena za juniora 12-17let
Číslo plavby
Počet nocí/dnů
Loď MSC****
Termín odjezdu
Termín příjezdu

33.990 Kč
2.990 Kč
2.990 Kč
928
7/9
MUSICA
14.4.2018
23.4.2018

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY
+ VÝLET DO OLYMPIE
Cena zájezdu zahrnuje:
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění
*každodenní úklid kajuty
*kapitanský gala večer a gala cocktail
*pojištění proti úpadku CK
*animační a zabavné programy na lodi
*divadla, bazény, viřivky, pool servis
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi
*fakultativní výlet BUS MSC do Olympie (v hodnotě 690,-Kč)
Cena zájezdu nezahrnuje:
*fakultativní výlety plavební společnosti
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za
příplatek (sauny, masáže, 4D kino….)
*transfery plavební společnosti v přístavech
Za příplatek Vám nabízíme:
*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os (str.29)
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21)
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28)
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20)
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21)
*rezervace míst v buse - příplatek 100 Kč/os
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno 890 Kč
*fakultativní výlet BUS MSC do Athén
*fakultativní výlet vaporettem v Benátkách
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83)
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;
NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE

VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ

MENORCA – SARDINIE – MALTA - SICÍLIE
929 JANOV-MARSEILLE-MENORCA-SARDINIE-MALTA-SICILIE-NEAPOL

OV –

BARCELONA – CASABLANCA – SANTA CRUZ DE TENERIFE – FUNCHAL – MALAGA - CIVITAVECHIA

U této plavby děti do 17 let jen za cenu dopravy

FIRST MINUTE CENA

19.990 Kč

pro prvních 12 rezervací

Katalogová cena
Cena za dítě 3-11 let
Cena za juniora 12-17let
Číslo plavby
Počet nocí/dnů
Loď MSC***+
Termín odjezdu
Termín příjezdu

29.990 Kč
2.990 Kč
2.990 Kč
929
7/10
ARMONIA
13.4.2018
22.4.2018

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY
Cena zájezdu zahrnuje:
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění
*každodenní úklid kajuty
*kapitanský gala večer a gala cocktail
*pojištění proti úpadku CK
*animační a zabavné programy na lodi
*divadla, bazény, viřivky, pool servis
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi
Cena zájezdu nezahrnuje:
*fakultativní výlety plavební společnosti
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za
příplatek (sauny, masáže, 4D kino….)
*transfery plavební společnosti v přístavech
Za příplatek Vám nabízíme:
*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os (str.29)
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21)
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28)
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20)
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21)
*rezervace míst v buse - příplatek 100 Kč/os
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno 890.-Kč
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83)

Chcete zažít aktivní plavbu plnou nádherných zajímavých destinací. Tak právě tato plavba Vás zavede do destinací,
které jen tak nenavštívíte. Menorca a Sardinie jsou klenoty právě této plavby na MSC ARMONIA

Program zájezdu na luxusní lodi MSC ARMONIA *** +

EVROPSKÉ PLAVBY

1.den: Odjezd z ČR
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek na
trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno

2.den: 09.00-18.00 Itálie – Janov
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura 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
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory

3.den: 09.00-16.00 Francie-Marseille
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně 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. Uvidíte ostrov If, také místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav i jeho pevnosti a další zajímavosti. (nutný transfer
MSC).

4.den: 07.00-15.00 Španělsko-Menorca-Mahon
Menorca je okouzlující ostrov plný krás a historie. Ostrov s panenskou přírodou, malebnými vesničkami, romantickými zálivy s azurovým mořem a
nádhernými plážemi s jemným světlým až bílým pískem. Ostrov nabízí klidnější dovolenou než ostatní Baleárské ostrovy. Menorca učaruje všem, kdo
hledají relaxaci a sluníčko. Baleárské ostrovy - ráj na zemi. Procházka centrem Mahonu je nezapomenutelným zážitkem. Projdeme se kolem rybích trhů,
navštívíme místní kostelíky s historicky zajímavými varhanami, dáme si kafíčko na náměstí a dokonce na zpáteční cestě budeme nakupovat v místních
obchůdcích. Na Menorce najdete mnoho půvabných, panenských pláží a zálivů, např. Cala Tortuga, Pilar, Cavalleria, Pregonda, Macarella, Mitjana aj.
Všechny pláže jsou veřejné, platí se pouze za slunečníky a lehátka. Vzhledem k velkému množství prehistorických památek se Menorce někdy říká
„muzeum pod širým nebem". V roce 1993 byla Menorca prohlášena biosférickou rezervací, díky tomu si tak zachovala dodnes svoji panenskou přírodu,
nádherné pláže, čisté moře a klidnou atmosféru.

5.den: 12.00-18.00 Itálie – Sardinie- Cagliari
je hlavním městem ostrova Sardinie. Žije zde přes 230 tisíc obyvatel a v sardštině nese názevCasteddu („zámek"). Město má univerzitu a je důležitým
přístavem (spojení zvláště do Janova, Livorna, Civitavecchie, Neapole a Palerma). Cagliari je položeno mezi dvěma zátokami mořského zálivu, má zajímavé
středověké jádro, nádhernou pláž Poetto a slaná jezera s růžovými plameňáky. Atmosféra tohoto města je pro návštěvníky strhující. Pulzující život, hlučná
doprava, zkamenělá historie – člověk ho buď miluje, nebo nenávidí! V Cagliari se člověk necítí jako turista, tady zažíváte sardinský všední den, patří prostě
k němu. Antické město Carialis téměř zcela pohltila pozdější zástavba, ale zachovaly se zbytky římské arény z 2. století n.l. Milá je procházka po středověké
čtvrti. Z památek středověkého města, zčásti dosud chráněného pisánskými hradbami s věžemi - Torre di San Pancrazio (na Piazza Indipendenza), nebo
bašta SantaCatarina - se zachovaly gotické kostely a některé kostely – především katedrála Santa. Cecilia(dokončena v roce 1312).

6.den: 13.30-19.30 Malta-Valletta
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 světských
potěšení

7.den: 09.00-18.00 Itálie-Sicílie-Messina
Objevte krásy Sicílie. Procházka uličkami tohoto malebného sicilského města i samotného messinského průlivu zakončíme v místní katedrále. Odtud je
možná fakultativní prohlídka města vláčkem po celém městě.

8.den: 07.00-13.00 Itálie – Neapol
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..

9.den: 09.00 Itálie –Janov
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.

10.den: Příjezd do ČR
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.30 hod, Brno cca 01.00 hod, Olomouc 02.45, Ostrava 03.45, Hradec 03.30, Praha 04.30
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NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE

VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ

PLAVBA KOLEM EVROPY
930 JANOV-MARSEILLE-CADIZ-LISABON-VIGO-SOUTHAMPTON-LE HAVRE-HAMBURG
OV – BARCELONA – CASABLANCA – SANTA CRUZ DE TENERIFE – FUNCHAL – MALAGA - CIVITAVECHIA

Plavby kolem Evropy jsou svým způsobem jedinečné. Zejména proto, že se pořádají opravdu vyjimečně a taky
z toho důvodu, že navštívíte místa, která nejsou běžná v plavebních itinerářích. Dopřejte si tuto exkluzivitu i Vy.

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

SEVERNÍ MOŘE

1.den: Odjezd z ČR
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek na
trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno. Pozor! Na zpáteční cestě nejede- Břeclav a Bratislava.

2.den: 09.00-17.00 Itálie – Janov
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura 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
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory

3.den: 08.00-18.00 Francie-Marseille
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete navštívit i fakultativně. 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)

FIRST MINUTE CENA

26.990 Kč

pro prvních 12 rezervací

Katalogová cena
Cena za dítě 3-11 let
Cena za juniora 12-17let
Číslo plavby
Počet nocí/dnů
Loď MSC*****+
Termín odjezdu
Termín příjezdu

37.990 Kč
4.990 Kč
4.990 Kč
930
11/13
MERAVIGLIA

17.4.2018
30.4.2018

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY

4.den: 08.00-18.00 Španělsko- Barcelona
Od sochy Kryštofa Kolomba 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. (vhodný transfer MSC)

5.den: Plavba na moři
6.den: 09.00-17.00 Španělsko- Cadiz
Jedno z nejkrásnějších měst západního středomoří Vás určitě nadchne svými historickými klenoty, architekturou, ale i příjemnou pohodovou atmosférou.

7.den: 08.00-15.00 Portugalsko-Lisabon
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.

8.den: 10.00-16.00 Portugalsko-Vigo
Vigo, přezdívané Olivové město je největší město Galicie, země a autonomního společenství na severozápadě Španělska. Leží v jednom ze zálivů Rías
Baixas na pobřeží Atlantického oceánu. Vigo nemá tak dlouhou historii jako jiná galicijská města; místní záliv byl sice osídlen od pravěku, nicméně z
rybářské osady se stalo město až v novověku. Santiago de Compostela je hlavní město autonomního společenství Galicie. Od středověku je jedním z
nejvýznamnějších poutních míst Evropy. Santiago de Compostela bylo založeno na přelomu 4. a 5. století. V 9. století zde byly objeveny údajné ostatky
svatého Jakuba Staršího, jednoho z dvanácti apoštolů. Od vrcholného středověku až dodnes je Santiago jedním z nejvýznamnějších katolických poutních
míst s velkou katedrálou.

9.den: Plavba na moři
10.den: 08.00-20.00 Anglie-Southampton
Southampton je samostatná správní jednotka na jižním pobřeží Anglie. Je nejbližším velkým městem poblíž oblasti New Forest a nachází se asi v polovině
vzdálenosti mezi Portsmouthem a Bournemouthem. Southampton je centrem konurbace neoficiálně označované jako Greater Southampton. Je hlavně
univerzitním městem. Můžete se s námi vydat krásnými uličkami do místního kostelíka, navštívit muzeum Titaniku, který právě z tohoto města vyploupal,
nebo si vychutnat den v některém z místních Pubů.

11.den: 08.00-20.00 Francie. Le Havre
Le Havre je francouzské přístavní město v departementu Seine-Maritime v Normandii. Město leží na pravém břehu Seiny při jejím ústí do moře. Město Le
Havre je vstupní branou do Normandie a také do hlavního města Paříže z Atlantského oceánu. Město z 16. století bylo sice při 2. světové válce zničeno, ale
díky přestavbě podle Auguste Perret je dnes zapsané na seznamu dědictví UNESCO za výjimečnou rekonstrukci jednoty a celistvosti. V destinaci
doporučujeme výlet do Paříže s MSC CRUISES.

Cena zájezdu zahrnuje:
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění
*každodenní úklid kajuty
*kapitanský gala večer a gala cocktail
*pojištění proti úpadku CK
*animační a zabavné programy na lodi
*divadla, bazény, viřivky, pool servis
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi
Cena zájezdu nezahrnuje:
*fakultativní výlety plavební společnosti
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za
příplatek (sauny, masáže, 4D kino….)
*transfery plavební společnosti v přístavech
Za příplatek Vám nabízíme:
*cestovní a zdravotní pojištění B50 od 790,-Kč/os (str.29)
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21)
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28)
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20)
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21)
*rezervace míst v buse - příplatek 100 Kč/os
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno 890Kč

12.den: Plavba na moři
13.den: 09.00-16.00 Německo-Hamburg
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.

14.den: Příjezd do ČR
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace. Pozor na zpáteční cestě výstupní místa: Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí, Brno, Vyškov, Olomouc,
Hranice, Ostrava, Frýdek, Vsetín.
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NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE

VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ

TOP ZÁPADNÍHO STŘEDOMOŘÍ
931 JANOV – CANNES – MALLORCA – BARCELONA – KORSICA – CIVITAVECCHIA - LA SPEZIA
OV – BARCELONA – CASABLANCA – SANTA CRUZ DE TENERIFE – FUNCHAL – MALAGA - CIVITAVECHIA

U této plavby děti do 17 let jen za cenu dopravy

FIRST MINUTE CENA

20.990 Kč

pro prvních 12 rezervací

Katalogová cena
Cena za dítě 3-11 let
Cena za juniora 12-17let
Číslo plavby
Počet nocí/dnů
Loď MSC*****
Termín odjezdu
Termín příjezdu

30.990 Kč
2.990 Kč
2.990 Kč
931
7/10
FANTASIA
28.4.2018
7.5.2018

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY
Cena zájezdu zahrnuje:
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění
*každodenní úklid kajuty
*kapitanský gala večer a gala cocktail
*pojištění proti úpadku CK
*animační a zabavné programy na lodi
*divadla, bazény, viřivky, pool servis
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi
Cena zájezdu nezahrnuje:
*fakultativní výlety plavební společnosti
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za
příplatek (sauny, masáže, 4D kino….)
*transfery plavební společnosti v přístavech
Za příplatek Vám nabízíme:
*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os (str.29)
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21)
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28)
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20)
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21)
*rezervace míst v buse - příplatek 100 Kč/os
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno 890,*fakultativní výlet busem do Pisy
*fakultativní výlet busem do Říma
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83)

Nabitý program na lodi MSC Fantasia můžete strávit, když si vyberete tuto plavbu. Spousta nádherných destinací v měsíci květnu,
kde již ve Středomoří panuje začátek léta. Pojeďte načerpat sluneční paprsky s námi. Navštívíme francouzské Cannes a projdeme
se po chodníku hvězd, prohlédneme si noční Mallorcu, zastavíme na Korsice a také si projdeme historické město Řím. Nenechte si
ujít tuto skvělou plavbu na MSC Fantasia.

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

EVROPSKÉ PLAVBY

1.den: Odjezd z ČR
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek na
trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno

2.den: 09.00-18.00 Itálie – Janov
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura 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
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory

3.den: 09.00-18.00 Francie- Cannes
V dopoledních hodinách navštívíme překrásné letovisko na francouzské riviéře. A kousek opodál - místo kam míří tisíce turistů. Zejména milovníci filmů
dobře znají světový festival filmů v Cannes. S delegátem se projdete městem kolem tržnice až k červenému koberci, kudy přicházejí filmové hvězdy.
Cannes je opravdu živé město a poměrně drahé. Zavítáme i do míst, kde jsou nákupy vhodné snad jen pohledem-ceny Vás totiž omráčí. Projet se můžete
vyhlídkovým vláčkem anebo navštívit místní citadellu.

4.den: 14.00-23.59 Španělsko-Mallorca-Palma de Mallorca
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. Závěru pochopitelně korunuje návštěva venkovní
kavárny na Plaza D Mayo, kde si vychutnáte skvělou pravou sangrii. Ale pozor, hlavně se včas vrátit na lod. (nutný transfer MSC).

5.den: 09.00-18.00 Španělsko-Barcelona
Od sochy Kryštofa Kolumba procházka turistickou třídou 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. Před návštěvou Barcelony doporučujeme nastudovat život a dílo Antonia Gaudího, nebo se zájmem poslouchat výklad našeho
delegáta. Transfer MSC přístav-centrum-přístav Vám rozhodně doporučíme.

6.den: 12.00-19.00 Francie-Ajaccio
Ajaccio je největším městem ostrova, nacházející se na západním pobřeží. Patří do regionu Corse-du-Sud. Ve městě žije přes 65 000 obyvatel a nachází se
zde přístav i letiště. Ve městě se narodil a dětství strávil slavný císař a vojevůdce Napoleon. Mnohé památky ve městě jsou věnovány právě Napoleonovi.
Připomínají ho četné sochy a ani jeho rodný dům (Casa Bonaparte), kde je dnes muzeum, si na nedostatek zájmu stěžovat nemůže. V katedrále
Nanebevzetí Panny Marie (Cathédrale Notre-Dame de la Miséricorde) byl Napoleon 21.6.1771 pokřtěn.

7.den: 07.00-19.00 Itálie – Civitavecchia -Řím
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. CK RIVIERA TOUR organizuje pro své klienty fakultativní 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. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. Počet míst je omezen kapacitou busu. Výlet není možno
zakoupit na lodi. Klienti, kteří nepojedou do Říma mají volný program.

8.den: 07.00-19.00 Itálie – La Spezia-Pisa
Po vylodění máte možnost se účastnit fakultativního výletu do italské Pisy. Šikmou věž v Pise zná snad každý a vy se budete mít možnost dostat do její
úplné blízkosti, nebo dokonce vystoupat po schodech až na vrchol věže (vstup na věž není v ceně výletu). Obdivovat můžete i zdejší chrámy, hřbitov a
nakoupit si spousty suvenýrů. Výlet s naším delegátem není možno zakoupit na lodi. Tento výlet je za příplatek. Delegát se v této destinaci účastní
fakultativního výletu.

9.den: 09.00 Itálie – Janov
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.

10.den: Příjezd do ČR
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.30 hod, Brno cca 01.00 hod, Olomouc 02.45, Ostrava 03.45, Hradec 03.30, Praha 04.30
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NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE

VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ

MYKONOS A VÝCHODNÍ STŘEDOMOŘÍ
932 BENÁTKY-BARI-KATAKOLON-PIRAEUS-MYKONOS-SARANDE-DUBROVNÍK

OV

– BARCELONA – CASABLANCA – SANTA CRUZ DE TENERIFE – FUNCHAL – MALAGA - CIVITAVECHIA

U této plavby děti do 17 let jen za cenu dopravy
Výjimečná především v oblasti historie, protože destinace jako Bari, Dubrovník nebo Olympie jsou opravdovými
skvosty této plavby. Kromě těchto úžasných historických míst budete moci taktéž obdivovat krásy moderního
města Athen, nakupovat na jeho trzích anebo využít relaxu a pohostinnosti luxusní MSC POESIA

Program zájezdu na luxusní lodi MSC POESIA****

EVROPSKÉ PLAVBY

1.den: Odjezd z ČR
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek 890,Kč na trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno

2.den: 09.00-16.30 Itálie – Benátky
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura 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
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory

3.den: 10.00-17.00 Itálie –Bari
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 a o další století později
došlo k jeho novému vzestupu. Je zde pohřben Sv. Mikuláš

4.den: 11.00-17.00 Řecko – Katalokon
Místo, kde se zapalovaly olympijské ohně, byl zde první stadion. Samotná vesnička je velmi příjemná na nákupy suvenýrů a relaxaci při kafíčku. Nicméně
to, co je v této destinaci především zajímavé je Olympia, vzdálena asi 40 km od přístavu. CK Riviera tour má pro Vás připraven výlet do 40km vzdálené
Olympie, do místa, kde se zrodil počátek olympijských her. Máte možnost navštívit toto jedinečné místo, kde na vás historie doslova sálá na každém kroku.
Kdo může říci, že měl možnost se projít po stadionu, kde se rodily první olympijské hry. Tento výlet je fakultativní za příplatek. Delegát se v této destinaci
účastní fakultativního výletu.

5.den: 08.00-19.00 Řecko – Mykonos
V řecké mytologii byl Mykonos dějištěm bojů mezi Diem a Giganty, ostrov sám byl pojmenován po Apollónově vnukovi Mykonovi. Mykonos dnes patří k
nejoblíbenějším řeckým ostrovům. Ostrov proslul množstvím zachovalých větrných mlýnů, které se nacházejí po celém ostrově. Za zmínku stojí i kostel
Panagias Paraportiani. Na ostrově, hlavně na jeho jižním pobřeží, se nachází i řada krásných pláží. Zásluhu na oblíbenosti ostrova má však jeho noční život,
který je řazen mezi nejznámější ve Středomoří vůbec. Přes den malebné a pitoreskní uličky města Mykonos se během turistické sezóny každý večer mění v
konglomerát taveren, hospůdek, barů a klubů, které přitahují množství turistů. Ke známosti přispěla značně i skutečnost, že Mykonos se stal cílem
mezinárodního jet setu a láká k návštěvě i homosexuální páry a jedince

6.den: 07.30-16.30 Řecko – Piraeus
Řecko nás v ranních hodinách uvítá v přístavu. Opět úžasná historie po tisíciletí zpět nás láká na návštěvu centra Athén. Vzdálenost od přístavu cca 35 km,
doprava složitější. Připravili jsme pro Vás výlet busem na Akropoli, Olympijský stadion, Prezidentský palác a dle časových dispozic i do Plaky. Tento výlet je
fakultativní za příplatek. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu.

7.den: 12.00-20.00 Albánie – Sarande
Město leží přímo naproti ostrovu Korfu (Kerkyra), díky své blízkosti sem dojíždějí řečtí turisté. Přímo uprostřed Sarandy je velká pláž, v jejím okolí rostou
olivové háje a agave. Asi 20 km směrem na jih nedaleko obce Ksamil se nacházejí vykopávky antického města Butrint. Pyšní se několik set metrů dlouhou
pobřežní promenádou s datlovými palmami. Bílé domy se svažují k zálivu ve tvaru mořské podkovy. V restauracích podél pláže se prodávají čerstvé rybky,
pečené nebo uzené. Jméno přístavu má původ v řeckém slově saranda, tj. čtyřicet, protože zdejší raně křesťanský kostel byl na začátku 20. století zasvěcen
čtyřiceti křesťanským mučedníkům. Sarandë bylo však osídleno už ve starověku, na což nás upozorňují i zbytky půlkruhových hradeb ze 4. století.

8.den: 09.00-15.00 Chorvatsko – Dubrovník
Přestože 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).

9.den: 09.00 Itálie – Benátky
Ráno se vylodíme v přístavu. Po vylodění a umístění zavazadel v buse se můžete účastnit fakultativního výletu, kde se přesuneme vaporettem na náměstí
Sv.Marka a absolvovujeme prohlídku této části Benátek. S delegátem můžete zavítat až k mostu Rialto, nebo obdivovat krásné památky v okolí náměstí čí
navštívit Basiliku St. Marco. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. Odpoledne návrat do přístavu a odjezd do ČR. Výlet dle aktuální
situace, cca 4 hodiny. Klienti, kteří se neúčastní výletu, mají volný program.

FIRST MINUTE CENA

22.590 Kč

pro prvních 12 rezervací

Katalogová cena
Cena za dítě 3-11 let
Cena za juniora 12-17let
Číslo plavby
Počet nocí/dnů
Loď MSC****
Termín odjezdu
Termín příjezdu

32.990 Kč
2.990 Kč
2.990 Kč
932
7/9
POESIA
4.5.2018
13.5.2018

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY
Cena zájezdu zahrnuje:
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění
*každodenní úklid kajuty
*kapitanský gala večer a gala cocktail
*pojištění proti úpadku CK
*animační a zabavné programy na lodi
*divadla, bazény, viřivky, pool servis
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi
Cena zájezdu nezahrnuje:
*fakultativní výlety plavební společnosti
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za
příplatek (sauny, masáže, 4D kino….)
*transfery plavební společnosti v přístavech
Za příplatek Vám nabízíme:
*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os (str.29)
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21)
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28)
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20)
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21)
*rezervace míst v buse - příplatek 100 Kč/os
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno 890kč
*fakultativní výlet busem do Athén
*fakultativní výlet busem do Olympie
*fakultativní výlet vaporettem do Benátek
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83)

10.den: Příjezd do ČR
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.30 hod, Brno cca 01.00 hod, Olomouc 02.45, Ostrava 03.45, Hradec 03.30, Praha 04.30
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NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE

VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ

BENÁTKY - OLYMPIA A VÝCHODNÍ STŘEDOMOŘÍ
933 BENÁTKY-BARI-OLYMPIA-PIRAEUS-MYKONOS-SARANDE-DUBROVNÍK

OV

– BARCELONA – CASABLANCA – SANTA CRUZ DE TENERIFE – FUNCHAL – MALAGA - CIVITAVECHIA

U této plavby děti do 17 let jen za cenu dopravy

FIRST MINUTE CENA

22.990 Kč

Kouzla východního středomoří, pohodu a klid řeckých ostrovů, nádherný Mykonos a jako lahůdka třeba chrám
Svatého Mikuláše v Bari, nebo úplně nová destinace Sarande v Albanii. To si přece nemůžete nechat ujít.

pro prvních 12 rezervací

Katalogová cena
Cena za dítě 3-11 let
Cena za juniora 12-17let
Číslo plavby
Počet nocí/dnů
Loď MSC****
Termín odjezdu
Termín příjezdu

33.990 Kč
2.990 Kč
2.990 Kč
933
7/9
POESIA
11.5.2018
20.5.2018

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY
+ VÝLET DO OLYMPIE
Cena zájezdu zahrnuje:
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění
*každodenní úklid kajuty
*kapitanský gala večer a gala cocktail
*pojištění proti úpadku CK
*animační a zabavné programy na lodi
*divadla, bazény, viřivky, pool servis
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi
*fakultativní výlet busem do Olympie(v hodnotě 690kč)
Cena zájezdu nezahrnuje:
*fakultativní výlety plavební společnosti
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za
příplatek (sauny, masáže, 4D kino….)
*transfery plavební společnosti v přístavech
Za příplatek Vám nabízíme:
*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os (str.29)
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21)
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28)
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20)
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21)
*rezervace míst v buse - příplatek 100 Kč/os
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno
*fakultativní výlet busem do Athén
*fakultativní výlet vaporettem do Benátek
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83)

Program zájezdu na luxusní lodi MSC POESIA****

EVROPSKÉ PLAVBY

1.den: Odjezd z ČR
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek 890,Kč na trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno

2.den: 09.00-16.30 Itálie – Benátky
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura 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
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory

3.den: 10.00-17.00 Itálie –Bari
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 a o další století později
došlo k jeho novému vzestupu. Je zde pohřben Sv. Mikuláš

4.den: 11.00-17.00 Řecko – Katalokon
Místo, kde se zapalovaly olympijské ohně, byl zde první stadion. Samotná vesnička je velmi příjemná na nákupy suvenýrů a relaxaci při kafíčku. Nicméně
to, co je v této destinaci především zajímavé je Olympia, vzdálena asi 40 km od přístavu. CK Riviera tour má pro Vás připraven výlet do 40km vzdálené
Olympie, do místa, kde se zrodil počátek olympijských her. Máte možnost navštívit toto jedinečné místo, kde na vás historie doslova sálá na každém kroku.
Kdo může říci, že měl možnost se projít po stadionu, kde se rodily první olympijské hry. Výlet je v ceně zájezdu. Nezahrnuje vstup do Olympie cca 9,5 euro.

5.den: 08.00-19.00 Řecko – Mykonos
V řecké mytologii byl Mykonos dějištěm bojů mezi Diem a Giganty, ostrov sám byl pojmenován po Apollónově vnukovi Mykonovi. Mykonos dnes patří k
nejoblíbenějším řeckým ostrovům. Ostrov proslul množstvím zachovalých větrných mlýnů, které se nacházejí po celém ostrově. Za zmínku stojí i kostel
Panagias Paraportiani. Na ostrově, hlavně na jeho jižním pobřeží, se nachází i řada dobrých pláží. Zásluhu na oblíbenosti ostrova má však jeho noční život,
který je řazen mezi nejznámější ve Středomoří vůbec. Přes den malebné a pitoreskní uličky města Mykonos se během turistické sezóny každý večer mění v
konglomerát taveren, hospůdek, barů a klubů, které přitahují množství turistů. Ke známosti přispěla značně i skutečnost, že Mykonos se stal cílem
mezinárodního jet setu a láká k návštěvě i homosexuální páry a jedince

6.den: 07.30-16.30 Řecko – Piraeus
Řecko nás v ranních hodinách uvítá v přístavu. Opět úžasná historie po tisíciletí zpět nás láká na návštěvu centra Athén. Vzdálenost od přístavu cca 35 km,
doprava složitější. Připravili jsme pro Vás výlet busem na Akropoli, Olympijský stadion, Prezidentský palác a dle časových dispozic i do Plaky. Tento výlet je
fakultativní za příplatek. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. V ceně je transfer autobusem přístav-Akropole-Stadio Olympico-přístav a
doprovod delegáta během transferu. Delegát se nemůže účastnit prohlídky v historickém objektu Akropole. Cena nezahrnuje vstup cca 20 eur/osoba do
Akropole. Počet míst je omezen, lze zakoupit jen při rezervaci zájezdu, není možno dokoupit na lodi.

7.den: 12.00-20.00 Albánie – Sarande
Město leží přímo naproti ostrovu Korfu (Kerkyra), díky své blízkosti sem dojíždějí řečtí turisté. Přímo uprostřed Sarandy je velká pláž, v jejím okolí rostou
olivové háje a agave. Asi 20 km směrem na jih nedaleko obce Ksamil se nacházejí vykopávky antického města Butrint. Pyšní se několik set metrů dlouhou
pobřežní promenádou s datlovými palmami. Bílé domy se svažují k zálivu ve tvaru mořské podkovy. V restauracích podél pláže se prodávají čerstvé rybky,
pečené nebo uzené. Jméno přístavu má původ v řeckém slově saranda, tj. čtyřicet, protože zdejší raně křesťanský kostel byl na začátku 20. století zasvěcen
čtyřiceti křesťanským mučedníkům. Sarandë bylo však osídleno už ve starověku, na což nás upozorňují i zbytky půlkruhových hradeb ze 4. století.

8.den: 09.00-15.00 Chorvatsko – Dubrovník
Přestože 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).

9.den: 09.00 Itálie – Benátky
Ráno se vylodíme v přístavu. Po vylodění a umístění zavazadel v buse se můžete účastnit fakultativního výletu, kde se přesuneme vaporettem na náměstí
Sv.Marka a absolvovujeme prohlídku této části Benátek. S delegátem můžete zavítat až k mostu Rialto, nebo obdivovat krásné památky v okolí náměstí čí
navštívit Basiliku St. Marco. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. Odpoledne návrat do přístavu a odjezd do ČR. Výlet dle aktuální
situace, cca 4 hodiny. Klienti, kteří se neúčastní výletu mají volný program.

10.den: Příjezd do ČR
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.30 hod, Brno cca 01.00 hod, Olomouc 02.45, Ostrava 03.45, Hradec 03.30, Praha 04.30
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VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ

PISA – ŘÍM – ORVIETO – KORSIKA - MALLORCA
934

LA SPEZIA-JANOV-CANNES-MALLORCA-BARCELONA-KORSIKA-ŘÍM-ORVIETO
– BARCELONA – CASABLANCA – SANTA CRUZ DE TENERIFE – FUNCHAL – MALAGA - CIVITAVECHIA

U této plavby děti do 17 let jen za cenu dopravy

Krásné destinace plné památek a kultury. La Spezia, která představuje tu správnou Itálii, či Barcelona a památky
Gaudiho, to vše Vám nabídne tato plavba. Nádech francouzské Provence Vás bude provázet v přístavu Cannes. A
možnost návštěvy starověkého Říma je opravdu bezkonkurenční. Tato plavba je speciální s výletem do Říma a
pravou italskou večeří v Orvietu po cestě zpět do ČR.

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

EVROPSKÉ PLAVBY

1.den: Odjezd z ČR
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek 890,Kč na trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno

2.den: 09.00-19.00 Itálie – Civitavecchia
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura 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
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory

3.den: 07.00-19.00 Itálie – La Spezia-Pisa
Po vylodění máte možnost se účastnit fakultativního výletu do italské Pisy. Šikmou věž v Pise zná snad každý a vy se budete mít možnost dostat do její
úplné blízkosti, nebo dokonce vystoupat po schodech až na vrchol věže (vstup na věž není v ceně výletu). Obdivovat můžete i zdejší chrámy, hřbitov a
nakoupit si spousty suvenýrů. Výlet s naším delegátem není možno zakoupit na lodi. Tento výlet je za příplatek. Delegát se v této destinaci účastní
fakultativního výletu.

4.den: 08.00-18.00 Itálie – Janov
Ráno snídaně. Jeden z největších přístavů v Itálii. Zavítáme do míst rodiště Kryštofa Kolubma, projdeme si staré město a můžete zavítat do místního
akvária. Doporučujeme výlet vyhlídkovým busem cca 17 eur

5.den: 09.00-18.00 Francie- Cannes
Překrásné letovisko na francouzské riviéře. A kousek opodál - místo kam míří tisíce turistů. Zejména milovníci filmů dobře znají světový festival filmů
v Cannes. S delegátem se projdete městem kolem tržnice až k červenému koberci, kudy přicházejí filmové hvězdy. Cannes je opravdu živé město a
poměrně drahé. Zavítáme i do míst, kde jsou nákupy vhodné snad jen pohledem-ceny Vás totiž omráčí. Projet se můžete vyhlídkovým vláčkem anebo
navštívit místní citadellu.

6.den: 14.00-23.59 Španělsko-Mallorca-Palma de Mallorca
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 Mayo, kde si vychutnáte skvělou pravou sangrii. Ale pozor, hlavně se včas vrátit na lod. (nutný transfer MSC).

7.den: 09.00-18.00 Španělsko-Barcelona
Od sochy Kryštofa Kolumba procházka turistickou třídou 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. Před návštěvou Barcelony doporučujeme nastudovat život a dílo Antonia Gaudího, nebo se zájmem poslouchat výklad našeho
delegáta. Transfer MSC přístav-centrum-přístav Vám rozhodně doporučíme.

8.den: 12.00-19.00 Francie-Ajaccio
Ajaccio je největším městem ostrova, nacházející se na západním pobřeží. Patří do regionu Corse-du-Sud. Ve městě žije přes 65 000 obyvatel a nachází se
zde přístav i letiště. Ve městě se narodil a dětství strávil slavný císař a vojevůdce Napoleon. Mnohé památky ve městě jsou věnovány právě Napoleonovi.
Připomínají ho četné sochy a ani jeho rodný dům (Casa Bonaparte), kde je dnes muzeum, si na nedostatek zájmu stěžovat nemůže. V katedrále
Nanebevzetí Panny Marie (Cathédrale Notre-Dame de la Miséricorde) byl Napoleon 21.6.1771 pokřtěn.

9.den: 07.00-19.00 Itálie – Civitavecchia -Řím
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do Říma. Za pomocí našeho delegáta uvidíte Vatikán, Andělský hrad, Piazzale Navona, Pantheon, Fontánu Di
Trevi, Kapitol, Forum Romanum a Koloseum. V podvečer odjezd do Orivieta, kde nás čeká pravá italská večeře o několika chodech. Můžete tak vychutnat
pravou italskou domácí kuchyni

10.den: Příjezd do ČR
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace v dopoledních hodinách

FIRST MINUTE CENA

24.990 Kč

pro prvních 12 rezervací

Katalogová cena
Cena za dítě 3-11 let
Cena za juniora 12-17let
Číslo plavby
Počet nocí/dnů
Loď MSC*****
Termín odjezdu
Termín příjezdu

34.990 Kč
2.990 Kč
2.990 Kč
934
7/9
FANTASIA
17.5.2018
26.5.2018

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY
+ VÝLET DO ŘÍMA
+ ITALSKÁ VEČEŘE V ORVIETU
Cena zájezdu zahrnuje:
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění
*každodenní úklid kajuty
*kapitanský gala večer a gala cocktail
*pojištění proti úpadku CK
*animační a zabavné programy na lodi
*divadla, bazény, viřivky, pool servis
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi
*fakultativní výlet busem do Říma (v hodnotě 1590kč)
*italskou večeři v Orvietu
Cena zájezdu nezahrnuje:
*fakultativní výlety plavební společnosti
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za
příplatek (sauny, masáže, 4D kino….)
*transfery plavební společnosti v přístavech
Za příplatek Vám nabízíme:
*cestovní a zdravotní pojištění B50 od 520,-Kč/os (str.29)
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21)
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28)
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20)
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21)
*rezervace míst v buse - příplatek 100 Kč/os
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno
*fakultativní výlet busem do Pisy
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83)
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;
NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE

VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ

ANGLIE A ISLAND
935 HAMBURG - KIRKWALL – AKUREYRI – ISAFJORDUR - REYKJAVIK - INVERGORDON

OV

– BARCELONA – CASABLANCA – SANTA CRUZ DE TENERIFE – FUNCHAL – MALAGA - CIVITAVECHIA

PLAVBA ROKU 2017

U této plavby děti do 17 let jen za cenu dopravy

FIRST MINUTE CENA

39.990Kč

pro prvních 12 rezervací

Katalogová cena
Cena za dítě 3-11 let
Cena za juniora 12-17let
Číslo plavby
Počet nocí/dnů
Loď MSC*****+
Termín odjezdu
Termín příjezdu

54.990 Kč
2.990 Kč
2.990 Kč
935
11/13
MERAVIGLIA

19.5.2018
1.6.2018

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY
+ asistence delegáta na výletech
Cena zájezdu zahrnuje:
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění
*každodenní úklid kajuty
*kapitanský gala večer a gala cocktail
*pojištění proti úpadku CK
*animační a zabavné programy na lodi
*divadla, bazény, viřivky, pool servis
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi
Cena zájezdu nezahrnuje:
*fakultativní výlety plavební společnosti
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za
příplatek (sauny, masáže, 4D kino….)
*transfery plavební společnosti v přístavech
Za příplatek Vám nabízíme:
*cestovní a zdravotní pojištění B50 od 790,-Kč/os (str.29)
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21)
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28)
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20)
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21)
*rezervace míst v buse - příplatek 100 Kč/os
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83)
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Velmi dlouho jsme přemýšlet nemuseli, zda tuto úžasnou plavbu zařadit do našeho katalogu. V loňském roce byla
vyprodána jako první z celého katalogu. Proto tento letošní speciál s očekáváním zcela jistě splní sny o nových
místech a navštívených destinacích. Okruh je opravdu přímo úžasný a ještě k tomu na luxusní MSC
MERAVIGLIA***** , tak to rozhodně není co dodat. Těšíme se na Vás, přátelé.

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

SEVERNÍ MOŘE

1. den: Odjezd z ČR
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, čokoláda, cappuccino. Nástupní místa: Vsetín Val.Meziříčí - Nový Jičín - Frýdek Místek - Ostrava - Hranice n. M. – Olomouc – Vyškov – Brno – Praha- Petrovice.
2. den: Hamburg - Německo 19.00
V ranních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje odbavení, nástup na loď a ubytování do Vašich kajut. V odpoledních hodinách prohlídka lodi
s delegátem, bezpečnostní cvičení 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 divadla na estrádní
program, a pokud zbude ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory, navštívíme bary, diskotéky…
3. den: Den na moři
Plavba není jen o poznávání nových destinací. Plavba je i o tom, že by si měl každý udělat čas sám na sebe a na své přátele. Využijme proto volného dne na
moři a navštivme AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můžete jen tak
odpočívat na palubě lodi, slunit se, odpočívat a užívat si skvělé drinky, které je možno zakoupit na lodních barech.
4. den: Kirkwall – Spojené království 8.00-16.00
Kirkwall, také známý jako město řetězů a historicky jako Emerius, je pobřežní největší a zároveň hlavní město Orknejí, ostrovů na severu Skotska. Kirkwall
je živé, rušné město s jedinečnou kulturou, tradicemi a dlouhou, pestrou historií. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu.
5. den: Den na moři
6. den: Akureyri – Island 8.00-18.00
Druhé největší islandské město a především metropole severního Islandu. Od severního polárního kruhu je vzdálen pouze 98 km. Město má atraktivní
polohu, nachází se na malebném fjordu Eyjafjordur, pod zasněženými vrcholky okolních hor s nejvyšším vrcholem Sútur. Město má typickou severskou
architekturu a pěknou botanickou zahradu pod širým nebem. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu.
7. den: Isafjordur – Island 7.00-19.00
Rybářské město, nacházející se na severozápadním pobřeží Islandu. Leží na malé ploché písčině ve fjordu Skutulsfjörður. Město je obklopeno horami, které
nabízejí nespočet možností jak si vychutnat přírodu a divočinu prostřednictvím turistiky, jízdy na kajaku, lyžování nebo plachtění. Isafjordur je známý po
celé zemi pro jeho bohatý kulturní život, historii, hudbu a výtvarné umění, které mají dlouhou tradici. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního
výletu.
8. den : Reykjavik – Island 8.00-23.59
9. den: Reykjavik – Island 00.01-14.00
Reykjavik je hlavní a největší město Islandu a jeho okolí charakterizují poloostrůvky, zálivy, úžiny a ostrůvky. Město se nachází na pobřeží zálivu Faxaflói a
je nejseverněji položeným hlavním městem světa. Vzhledem k této poloze je tu v létě téměř stále světlo, zatímco v zimě si lidé užijí denního světla
maximálně čtyři hodiny. Vystihují ho též krásné pohledy na Atlantický oceán i vnitrozemské ledovce. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního
výletu.
10. den: Den na moři
11. den: Invergordon – Spojené království 10.00-20.00
Město se nachází na severním pobřeží Cromarty Firth v krásné části Skotska. Invergordon je obklopen horami a krásnou krajinou. Město je vhodná
destinace na horskou turistiku, hraní golfu, nebo na procházky po parku. Mezi největší zajímavost města je určitě projekt Invergordon off the Wall. Jedná
se o venkovní galerii, kde v několika nástěnných malbách je zobrazena historie a kultura této oblasti. Většina nástěnných maleb se nachází na hlavní třídě
High Street. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu.
.12. den: Den na moři
13. den: Hamburg 9.00
Během dopoledne vylodění z lodi a odjezd z přístavu do ČR. V ceně dopravy teplá svačinka během cesty, káva, čaj, čokoláda, cappuccino.
14. den: Příjezd do ČR
Příjezd do ČR dle nástupních míst.

;
NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE

VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ

SKVOSTY VÝCHODNÍHO STŘEDOMOŘÍ
936 BENÁTKY-BRINDISI-KATAKOLON-SANTORINI-PIRAEUS-CORFU-KOTOR

OV

– BARCELONA – CASABLANCA – SANTA CRUZ DE TENERIFE – FUNCHAL – MALAGA - CIVITAVECHIA

U této plavby děti do 17 let jen za cenu dopravy
Vyplutí z přístavu Benátky patří k těm nejkrásnějším a proto, kdo nezažije, tak tomu neuvěří. Navštívené
destinace, které jsou zaměřené především na historii, tomu dodávají ještě víc na výjimečnosti této plavby. Brindisi,
Kotor, Korfu nebo Olympie jsou opravdovými skvosty této plavby.

Program zájezdu na luxusní lodi MSC MUSICA****

EVROPSKÉ PLAVBY

1.den: Odjezd z ČR
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek 890,Kč na trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno

2.den: 09.00-17.00 Itálie – Benatky
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura 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
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory

3.den: 13.30-19.30 Itálie – Brindisi
Brindisi je pobřežní město na jihu Itálie u Jaderského moře v oblasti Apulie, je to hlavní město stejnojmenné provincie. Trvale zde žije přes 89 tisíc
obyvatel. Díky své výhodné poloze na Apeninském poloostrově a zároveň velkému přírodnímu přístavu, hrálo město vždy velmi důležitou roli v obchodech,
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. Ve středověku bylo město povětšinou součástí menších
knížectví a vévodství. Důležitou roli, ale sehrálo v Křížových výpravách. Dnešní Brindisi je velmi pěkné a fotogenické město. Historické jádro je obklopeno
dvěma dlouhými zálivy, které slouží jako přírodní přístav.

4.den: 12.00-18.00 Řecko – Katakolon-Olympia
Místo, kde se zapalovaly olympijské ohně, byl zde první stadion. Samotná vesnička je velmi příjemná na nákupy suvenýrů a relaxaci při kafíčku. Nicméně
to, co je v této destinaci především zajímavé je Olympia, vzdálena asi 40 km od přístavu. CK Riviera tour má pro Vás připraven výlet do 40km vzdálené
Olympie, do místa, kde se zrodil počátek olympijských her. Máte možnost navštívit toto jedinečné místo, kde na vás historie doslova sálá na každém kroku.
Kdo může říci, že měl možnost se projít po stadionu, kde se rodily první olympijské hry. Výlet je v ceně zájezdu. Nezahrnuje vstup do Olympie cca 9,5 euro.

5.den: 08.00-17.00 Řecko – Santorini
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, kterou rozhodně
doporučujeme pro všechny milovníky adrenalinu, ale i zábavy.(cca 5 eur/osoba)

6.den: 07.30-16.30 Řecko – Piraeus-Athény
Řecko nás v ranních hodinách uvítá v přístavu. Opět úžasná historie po tisíciletí zpět nás láká na návštěvu centra Athén. Vzdálenost od přístavu cca 35 km,
doprava složitější. Připravili jsme pro Vás výlet busem na Akropoli, Olympijský stadion, Prezidentský palác a dle časových dispozic i do Plaky. Tento výlet je
fakultativní za příplatek. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu.

7.den: 12.30-18.30 Řecko – Corfu
Velmi krásná destinace, která rozhodně stojí za prohlídku. Při návštěvě historického centra je třeba si rozhodně udělat čas na nákupy suvenýrů, koření,
oblečení a vůbec všeho kolem skvělé řecké gastronomie. Vystoupat můžete i na místní pevnost, odkud jsou krásné rozhledy na celou Kerkyru, kterou
s naším delegátem máte možnost navštívit.(doporučujeme transfer MSC nebo přístavní schutlle bus)

8.den: 07.00-13.00 Černá Hora – Kotor
Po Santorini asi nejkrásnější destinace Vás zaujme už vplouváním do Kotoru Bokou Kotorskou. Proplujete největším jihoevropským fjordem do krásného
historického městečka, kde Vám rozhodně doporučíme výšlap na místní hradby, odkud jsou neskutečně krásné výhledy nejen na město Kotor, ale i na celý
Fjord.

9.den: 09.00 Itálie – Benátky
Ráno se vylodíme v přístavu. Po vylodění a umístění zavazadel v buse se můžete účastnit fakultativního výletu ,kde se přesuneme vaporettem na náměstí
Sv.Marka a absolvovujeme prohlídku této části Benátek. S delegátem můžete zavítat až k mostu Rialto, nebo obdivovat krásné památky v okolí náměstí čí
navštívit Basiliku St. Marco. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. Odpoledne návrat do přístavu a odjezd do ČR. Výlet dle aktuální
situace, cca 4 hodiny. Klienti, kteří se neúčastní výletu mají volný program.

10.den: Příjezd do ČR

FIRST MINUTE CENA

23.990 Kč

pro prvních 12 rezervací

Katalogová cena
Cena za dítě 3-11 let
Cena za juniora 12-17let
Číslo plavby
Počet nocí/dnů
Loď MSC****
Termín odjezdu
Termín příjezdu

36.990 Kč
2.990 Kč
2.990 Kč
936
7/9
MUSICA
2.6.2018
11.6.2018

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY
+ VÝLET DO OLYMPIE
Cena zájezdu zahrnuje:
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění
*každodenní úklid kajuty
*kapitanský gala večer a gala cocktail
*pojištění proti úpadku CK
*animační a zabavné programy na lodi
*divadla, bazény, viřivky, pool servis
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi
*fakultativní výlet busem do Olympie (v hodnotě 690kč)
Cena zájezdu nezahrnuje:
*fakultativní výlety plavební společnosti
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za
příplatek (sauny, masáže, 4D kino….)
*transfery plavební společnosti v přístavech
Za příplatek Vám nabízíme:
*cestovní a zdravotní pojištění B50 od 520,-Kč/os (str.29)
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21)
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28)
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20)
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21)
*rezervace míst v buse - příplatek 100 Kč/os
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno
*fakultativní výlet busem do Athén
*fakultativní výlet vaporettem do Benátek
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83)

Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.30 hod, Brno cca 01.00 hod, Olomouc 02.45, Ostrava 03.45, Hradec 03.30, Praha 04.30
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NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE

VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ

MALLORCA - SARDINIE A SICÍLIE
937 JANOV- CIVITAVECCHIA- PALERMO- SARDINIE- MALLORCA- VALENCIA- MARSEILLE

OV

– BARCELONA – CASABLANCA – SANTA CRUZ DE TENERIFE – FUNCHAL – MALAGA - CIVITAVECHIA

U této plavby děti do 17 let jen za cenu dopravy

FIRST MINUTE CENA

26.990 Kč

pro prvních 12 rezervací

Katalogová cena
Cena za dítě 3-11 let
Cena za juniora 12-17let
Číslo plavby
Počet nocí/dnů
Loď MSC*****
Termín odjezdu
Termín příjezdu

36.990 Kč
2.990 Kč
2.990 Kč
937
7/9
DIVINA
8.6.2018
17.6.2018

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY

Plavba po západním středomoří Vám ukáže svou rozmanitost. Každá destinace má totiž své kouzlo, jiný styl a
způsob života. Pří prohlídce tajemného Palerma budete mít pocit, že i domy mají oči, zatímco atmosféra města
Cagliari Vás doslova pohltí a stanete se jeho každodenní součástí.

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

EVROPSKÉ PLAVBY

1.den: Odjezd z ČR
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek 890,Kč na trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno

2.den: 09.00-18.00 Itálie – Janov
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura 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
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory

3.den: 07.00-17.00 Itálie – Civitavecchia-Řím
Cena zájezdu zahrnuje:
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění
*každodenní úklid kajuty
*kapitanský gala večer a gala cocktail
*pojištění proti úpadku CK
*animační a zabavné programy na lodi
*divadla, bazény, viřivky, pool servis
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi
Cena zájezdu nezahrnuje:
*fakultativní výlety plavební společnosti
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za
příplatek (sauny, masáže, 4D kino….)
*transfery plavební společnosti v přístavech
Za příplatek Vám nabízíme:
*cestovní a zdravotní pojištění B50 od 520,-Kč/os (str.29)
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21)
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28)
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20)
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21)
*rezervace míst v buse - příplatek 100 Kč/os
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno
*fakultativní výlet busem do Říma
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83)

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. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. Počet míst je omezen kapacitou busu.

4.den: 09.00-17.00 Itálie – Palermo-Sicílie
Nádherná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při
návštěvě tohoto krásného města. Nezapomeňte si koupit místní skvělou pistáciovou zmrzlinu, zavítat na rybí trhy a do místní katedrály.

5.den: 09.00-18.00 Itálie – Cagliari-Sardinie
je hlavním městem ostrova Sardinie. Žije zde přes 230 tisíc obyvatel a v sardštině nese název Casteddu („zámek“). Město má univerzitu a je důležitým
přístavem (spojení zvláště do Janova, Livorna, Civitavecchie, Neapole a Palerma). Cagliari je položeno mezi dvěma zátokami mořského zálivu, má zajímavé
středověké jádro, nádhernou pláž Poetto a slaná jezera s růžovými plameňáky. Atmosféra tohoto města je pro návštěvníky strhující. Pulzující život, hlučná
doprava, zkamenělá historie – člověk ho buď miluje, nebo nenávidí! V Cagliari se člověk necítí jako turista, tady zažíváte sardinský všední den, patří prostě
k němu. Antické město Carialis téměř zcela pohltila pozdější zástavba, ale zachovaly se zbytky římské arény z 2. století n.l. Milá je procházka po středověké
čtvrti. Z památek středověkého města, zčásti dosud chráněného pisánskými hradbami s věžemi - Torre di San Pancrazio (na Piazza Indipendenza), nebo
bašta Santa Catarina - se zachovaly gotické kostely a některé kostely – především katedrála Santa Cecilia (dokončena v roce 1312). Pisánsko - románská
katedrála byla postavena ve 13. století, ale později přestavěna. Má zajímavou románskou kazatelnu.

6.den: 15.00-23.59 Španělsko – Mallorca- Palma de Mallorca
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. Závěru pochopitelně korunuje návštěva venkovní
kavárny na Plaza D Mayor, kde si vychutnáte skvělou pravou sangrii. Ale pozor, hlavně se včas vrátit na lod. (nutný transfer MSC)

7.den: 09.00-16.00 Španělsko – Valencie
Ráno po snídani se můžete vydat s naším delegátem na poznávání tohoto velmi zajímavého města. Budete obdivovat zajímavou architekturu a
urbanistické ztvárnění vyschlého koryta řeky, projdeme se ospalými uličkami Valencii až ke katedrále, kde je umístěn svatý grál-kalich, ze kterého Ježíš pil
při poslední večeři Páně. Budete se věnovat i nákupům, ochutnáte skvělou zmrzlinu anebo navštívíte místní tržnici. Máte taktéž možnost navštívit místní
oceánografické muzeum, jedno z největších v Evropě. (Nutný transfer MSC)

8.den: 13.00-20.00 Francie – Marseille
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně 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. Uvidíte ostrov If, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav i jeho pevnosti a další zajímavosti.
Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je opravdu nutný.

9.den: 09.00 Itálie - Janov
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.

10.den: Příjezd do ČR
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.30 hod, Brno cca 01.00 hod, Olomouc 02.45, Ostrava 03.45, Hradec 03.30, Praha 04.30
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NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE

VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ

ŘECKÉ OSTROVY Z BENÁTEK
938

BENÁTKY - BARI - OLYMPIA - PIRAEUS - MYKONOS - SARANDE - DUBROVNIK

OV –

BARCELONA – CASABLANCA – SANTA CRUZ DE TENERIFE – FUNCHAL – MALAGA - CIVITAVECHIA

U této plavby děti do 17 let jen za cenu dopravy

Neváhejte a vydejte se s námi na úžasnou plavbu východním středomořím. Říká se, že vyplutí z Benátek je tím
nejkrásnějším ze všech přístavů na celém světě. To si přece nemůžete nechat ujít…

FIRST MINUTE CENA

26.990 Kč

pro prvních 12 rezervací

Program zájezdu na luxusní lodi MSC POESIA***

EVROPSKÉ PLAVBY

1.den: Odjezd z ČR
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek 890,Kč na trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno

2.den: 09.00-16.30 Itálie – Benátky
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura 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
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory

3.den: 10.00-17.00 Itálie –Bari
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 a o další století později
došlo k jeho novému vzestupu. Je zde pohřben Sv. Mikuláš

4.den: 11.00-17.00 Řecko – Katalokon
Místo, kde se zapalovaly olympijské ohně, byl zde první stadion. Samotná vesnička je velmi příjemná na nákupy suvenýrů a relaxaci při kafíčku. Nicméně
to, co je v této destinaci především zajímavé je Olympia, vzdálena asi 40 km od přístavu. CK Riviera tour má pro Vás připraven výlet do 40km vzdálené
Olympie, do místa, kde se zrodil počátek olympijských her. Máte možnost navštívit toto jedinečné místo, kde na vás historie doslova sálá na každém kroku.
Kdo může říci, že měl možnost se projít po stadionu, kde se rodily první olympijské hry. Výlet je v ceně zájezdu. Nezahrnuje vstup do Olympie cca 9,5 euro.

5.den: 08.00-19.00 Řecko – Mykonos
V řecké mytologii byl Mykonos dějištěm bojů mezi Diem a Giganty, ostrov sám byl pojmenován po Apollónově vnukovi Mykonovi. Mykonos dnes patří k
nejoblíbenějším řeckým ostrovům. Ostrov proslul množstvím zachovalých větrných mlýnů, které se nacházejí po celém ostrově. Za zmínku stojí i kostel
Panagias Paraportiani. Na ostrově, hlavně na jeho jižním pobřeží, se nachází i řada dobrých pláží. Zásluhu na oblíbenosti ostrova má však jeho noční život,
který je řazen mezi nejznámější ve Středomoří vůbec. Přes den malebné a pitoreskní uličky města Mykonos se během turistické sezóny každý večer mění v
konglomerát taveren, hospůdek, barů a klubů, které přitahují množství turistů. Ke známosti přispěla značně i skutečnost, že Mykonos se stal cílem
mezinárodního jet setu a láká k návštěvě i homosexuální páry a jedince

6.den: 07.30-16.30 Řecko – Piraeus
Řecko nás v ranních hodinách uvítá v přístavu. Opět úžasná historie po tisíciletí zpět nás láká na návštěvu centra Athén. Vzdálenost od přístavu cca 35 km,
doprava složitější. Připravili jsme pro Vás výlet busem na Akropoli, Olympijský stadion, Prezidentský palác a dle časových dispozic i do Plaky. Tento výlet je
fakultativní za příplatek. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu.

7.den: 12.00-20.00 Albánie – Sarande
Město leží přímo naproti ostrovu Korfu (Kerkyra), díky své blízkosti sem dojíždějí řečtí turisté. Přímo uprostřed Sarandy je velká pláž, v jejím okolí rostou
olivové háje a agave. Asi 20 km směrem na jih nedaleko obce Ksamil se nacházejí vykopávky antického města Butrint. Pyšní se několik set metrů dlouhou
pobřežní promenádou s datlovými palmami. Bílé domy se svažují k zálivu ve tvaru mořské podkovy. V restauracích podél pláže se prodávají čerstvé rybky,
pečené nebo uzené. Jméno přístavu má původ v řeckém slově saranda, tj. čtyřicet, protože zdejší raně křesťanský kostel byl na začátku 20. století zasvěcen
čtyřiceti křesťanským mučedníkům. Sarandë bylo však osídleno už ve starověku, na což nás upozorňují i zbytky půlkruhových hradeb ze 4. století.

8.den: 09.00-15.00 Chorvatsko – Dubrovník
Přestože 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).

9.den: 09.00 Itálie – Benátky
Ráno se vylodíme v přístavu. Po vylodění a umístění zavazadel v buse se můžete účastnit fakultativního výletu ,kde se přesuneme vaporettem na náměstí
Sv.Marka a absolvovujeme prohlídku této části Benátek. S delegátem můžete zavítat až k mostu Rialto, nebo obdivovat krásné památky v okolí náměstí čí
navštívit Basiliku St. Marco. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. Odpoledne návrat do přístavu a odjezd do ČR. Výlet dle aktuální
situace, cca 4 hodiny. Klienti, kteří se neúčastní výletu mají volný program.

Katalogová cena
Cena za dítě 3-11 let
Cena za juniora 12-17let
Číslo plavby
Počet nocí/dnů
Loď MSC***
Termín odjezdu
Termín příjezdu

36.990 Kč
2.990 Kč
2.990 Kč
938
7/9
POESIA
15.6.2018
24.6.2018

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY
+ VÝLET DO OLYMPIE
Cena zájezdu zahrnuje:
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění
*každodenní úklid kajuty
*kapitanský gala večer a gala cocktail
*pojištění proti úpadku CK
*animační a zabavné programy na lodi
*divadla, bazény, viřivky, pool servis
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi
*fakultativní výlet busem do Olympie ( v hodnotě 690kč)
Cena zájezdu nezahrnuje:
*fakultativní výlety plavební společnosti
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za
příplatek (sauny, masáže, 4D kino….)
*transfery plavební společnosti v přístavech
Za příplatek Vám nabízíme:
*cestovní a zdravotní pojištění B50 od 520,-Kč/os (str.29)
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21)
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28)
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20)
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21)
*rezervace míst v buse - příplatek 100 Kč/os
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno
*fakultativní výlet BUS MSC do Athén
*fakultativní výlet vaporettem do Benátek
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83)

10.den: Příjezd do ČR
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.30 hod, Brno cca 01.00 hod, Olomouc 02.45, Ostrava 03.45, Hradec 03.30, Praha 04.30
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NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE

VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ

SANTORINI – MYKONOS - BENÁTKY
939

BENÁTKY - SPLIT- SANTORINI – MYKONOS - DUBROVNÍK - ANCONA

OV –

BARCELONA – CASABLANCA – SANTA CRUZ DE TENERIFE – FUNCHAL – MALAGA - CIVITAVECHIA

U této plavby děti do 17 let jen za cenu dopravy

FIRST MINUTE CENA

25.990 Kč

pro prvních 12 rezervací

Katalogová cena
Cena za dítě 3-11 let
Cena za juniora 12-17let
Číslo plavby
Počet nocí/dnů
Loď MSC***
Termín odjezdu
Termín příjezdu

36.990 Kč
2.990 Kč
2.990 Kč
939
7/9
SINFONIA
22.6.2018
1.7.2018

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY
Cena zájezdu zahrnuje:
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění
*každodenní úklid kajuty
*kapitanský gala večer a gala cocktail
*pojištění proti úpadku CK
*animační a zabavné programy na lodi
*divadla, bazény, viřivky, pool servis
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi
Cena zájezdu nezahrnuje:
*fakultativní výlety plavební společnosti
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za
příplatek (sauny, masáže, 4D kino….)
*transfery plavební společnosti v přístavech
Za příplatek Vám nabízíme:
*cestovní a zdravotní pojištění B50 od 520,-Kč/os (str.29)
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21)
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28)
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20)
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21)
*rezervace míst v buse - příplatek 100 Kč/os
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno
*fakultativní výlet vaporettem v Benátkách
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83)

Vydejte se s námi plavbou na nejkrásnější z řeckých ostrovů ostrov Santorini. Tato perla středomoří Vás doslova
nadchne a užijí si hlavně fotografové, protože co fotka-to opravdová perla. I další destinace rozhodně stojí za to.

Program zájezdu na luxusní lodi MSC SINFONIA***+

EVROPSKÉ PLAVBY

1.den: Odjezd z ČR
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek 890,Kč na trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno

2.den: 09.00-16.30 Itálie – Benátky
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura 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 zůstane
ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory

3.den: 08.00-18.00 Chorvatsko-Split
Chorvatské letovisko asi zná snad každý. My Vám však nabízíme vychutnat si krásy tohoto města během jednoho dne. S naším delegátem vyrazíte na
prohlídku tohoto krásného města, kde na Vás historie středomořského města sálá doslova na každém kroku. Budete mít i dostatek času na osobní volno,
protože ve Splitu se domluví snad každý a nepotřebuje k tomu znát světové jazyky. Zcela jistě zavítáte do kavárniček, nakoupíte suvenýry a ochutnáte
skvělou zmrzlinu

4.den: Plavba na moři
3.den: 09.00-15.00 Řecko- Santorini
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, kterou rozhodně doporučujeme pro
všechny milovníky adrenalinu, ale i zábavy.(cca 5 eur/osoba)

5.den: 20.00-02.00 Řecko – Mykonos
V řecké mytologii byl Mykonos dějištěm bojů mezi Diem a Giganty, ostrov sám byl pojmenován po Apollónově vnukovi Mykonovi. Mykonos dnes patří k
nejoblíbenějším řeckým ostrovům. Ostrov proslul množstvím zachovalých větrných mlýnů, které se nacházejí po celém ostrově. Za zmínku stojí i kostel
Panagias Paraportiani. Na ostrově, hlavně na jeho jižním pobřeží, se nachází i řada dobrých pláží. Zásluhu na oblíbenosti ostrova má však jeho noční život,
který je řazen mezi nejznámější ve Středomoří vůbec. Přes den malebné a pitoreskní uličky města Mykonos se během turistické sezóny každý večer mění v
konglomerát taveren, hospůdek, barů a klubů, které přitahují množství turistů. Ke známosti přispěla značně i skutečnost, že Mykonos se stal cílem
mezinárodního jet setu a láká k návštěvě i homosexuální páry a jedince

6.den: 13.00-19.00 Chorvatsko – Dubrovník
Přestože 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).

7.den: 10.00-18.00 Ancona - Itálie
Ancona je rozhodně velmi zajimavé město. Budeme kotvit vedle loděnic, na nichž se podepsala hospodářská krize. Přes historické centrum vystoupáme až
k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na celé město a i přístav samotný. Na zpáteční cestě můžete navštívit některý z barokních a gotických
kostelíků, jako například kostel Sv.Dominika, anebo se zastavit na skvělé italské kafíčko a lahodnou zmrzlinu.

8.den: 09.00 Itálie – Benátky
Ráno se vylodíme v přístavu. Po vylodění a umístění zavazadel v buse se můžete účastnit fakultativního výlet,kde se přesuneme vaporettem na náměstí
Sv.Marka a absolvovujeme prohlídku této části Benátek. S delegátem můžete zavítat až k mostu Rialto, nebo obdivovat krásné památky v okolí náměstí čí
navštívit Basiliku St. Marco. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. Odpoledne návrat do přístavu a odjezd do ČR. Výlet dle aktuální
situace, cca 4 hodiny. Klienti, kteří se neúčastní výletu, mají volný program.

10.den: Příjezd do ČR
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.30 hod, Brno cca 01.00 hod, Olomouc 02.45, Ostrava 03.45, Hradec 03.30, Praha 04.30
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NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE

VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ

PLAVBA DO RUSKA
940 KIEL – KODAŇ - STOCKHOLM – TALLIN - PETROHRAD

OV – BARCELONA –

CASABLANCA – SANTA CRUZ DE TENERIFE – FUNCHAL – MALAGA - CIVITAVECHIA

Plavba po severním moři přes Stockholm, který jsou bohatý na památky i kulturu do St. Petersburgu, kde na Vás dýchá ruská
historie spojená s evropskou elegancí až do Kodaně. Z mnoholetých zkušeností se nám osvědčilo pořádat plavby po severním moři
v letních měsících, z důvodu stálejšího počasí. Proto neváhejte a vydejte se objevovat krásy severních měst s námi.

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

SEVERNÍ MOŘE

1.den: Odjezd z ČR
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Velké Meziříčí-Jihlava-Humpolec-Praha-Petrovice.

2.den: 09.00-18.00 Německo-Kiel
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura 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
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory

3.den: 08.00-17.00 Dánsko-Kodaň
Návštěva tohoto města je vskutku impozantní. Zavítáme k malé mořské víle, uděláme několik fotek s hradní stráží, jejichž klobouky zná snad celý svět. Víte,
že mají váhu až 8 kg? Více od našeho delegáta. Samotná procházka centrem města je velmi půvabná a pohodová. A vyzkoušet můžete třeba i horskou
dráhu. (Nutný transfer MSC Cruises)

4.den: Plavba na moři
Plavba není jen o poznávání nových destinací. Plavba je i o tom, že by si měl každý udělat čas sám na sebe a na své přátele. Využijme proto volného dne na
moři a navštivme AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můžete jen tak
odpočívat na palubě lodi, slunit se a užívat si skvělé drinky, které je možno zakoupit na lodních barech

5.den: 09.00-16.00 Švédsko-Stockholm
Stockholm jako hlavní město Švédska vás nadchne svou klidnou atmosférou, nepřeberným množstvím muzeí a galerií, nádhernými parky a nekonečnou
vodní plochou. Rozkládá se na 14 ostrovech a je obklopen Baltským mořem a jezerem Mälaren. Poznejte s námi „Benátky severu“. Kdo vynalezl dynamit?
Ano, byl to Alfred Nobel. Slavné jméno je ovšem v dnešní době spjato spíše s pojmem Nobelova cena. Vynálezce ve své závěti stanovil, že jeho majetek
bude vložen do fondu, z něhož bude každoročně udělována cena za významné objevy, literární tvorbu a mír. Místo, kde se tyto ceny udělují, si nemůžete
nechat ujít.

6.den: 09.00-16.00 Estonsko-Tallinn
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. V této destinaci se delegát bude účastnit fakultativního výletu MSC, kde bude Vaší pomocnou rukou na tomto výletu - ne průvodcem, ani
překladatelem! Pozor, lze zakoupit jen při sepsání cestovní smlouvy, ne dodatečně. 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 Lower town – což je část Tallinu. V Lower townu si projdeme Radnici,
lékárnu z 15. století a mnoho dalšího. Po typickém estonském obědu si užijeme nakupování a podíváme se do skanzenu na architekturu z 18. až 19. století.
Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu.

7.den: 07.00-19.00 Rusko-St.Petersburg
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! Pozor, 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, katedrála nazývaná “Prolitou krví”. Naše exkurze dále
pokračuje kolem známé Nevsky Prospective do katedrály Sv. Isaaca, kde se podíváme dovnitř. Po navštěvě katedrály nás čeká oběd v podání typické ruské
kuchyně. Pak po hodinové jízdě dorazíme do známých Petrových dvorů – jedno z oblíbených letních sídel cara se svým divokým parkem, fontánami a
stříhanými zahradami. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. Volný čas k nákupu suvenýrů.

8.den Plavba na moři
9.den: 10.00 Německo-Kiel

FIRST MINUTE CENA

28.990 Kč

pro prvních 12 rezervací

Katalogová cena
Cena za dítě 3-11 let
Cena za juniora 12-17let
Číslo plavby
Počet nocí/dnů
Loď MSC*****
Termín odjezdu
Termín příjezdu

38.990 Kč
5.990 Kč
9.990 Kč
940
7/9
PREZIOSA
29.6.2018
8.7.2018

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY
Cena zájezdu zahrnuje:
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění
*každodenní úklid kajuty
*kapitanský gala večer a gala cocktail
*pojištění proti úpadku CK
*animační a zabavné programy na lodi
*divadla, bazény, viřivky, pool servis
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi
Cena zájezdu nezahrnuje:
*fakultativní výlety plavební společnosti
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za
příplatek (sauny, masáže, 4D kino….)
*transfery plavební společnosti v přístavech
Za příplatek Vám nabízíme:
*cestovní a zdravotní pojištění B50 od 520,-Kč/os (str.29)
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21)
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28)
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20)
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21)
*rezervace míst v buse - příplatek 100 Kč/os
*fakultativní výlet MSC TALLINN
*fakultativní výlet MSC PETERSBURG
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83)

Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.

10.den: Příjezd do ČR
Dle dopravní situace příjezd do ČR, Brno cca 02.00 hodin
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NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE

VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ

ŠPICBERKY A SEVERNÍ POLÁRNÍ KRUH
941 HAMBURG – BERGEN – TROMSO – LONGYEARBYEN- HONNINGSVAG-GEIRANGER-STAVANGER
OV – BARCELONA – CASABLANCA – SANTA CRUZ DE TENERIFE – FUNCHAL – MALAGA - CIVITAVECHIA

NOVINKA - PLAVBA ROKU 2018

FIRST MINUTE CENA

57.990Kč

pro prvních 12 rezervací

Katalogová cena
Cena za dítě 3-11 let
Cena za juniora 12-17let
Číslo plavby
Počet nocí/dnů
Loď MSC*****+
Termín odjezdu
Termín příjezdu

69.990 Kč
6.990 Kč
12.990 Kč
941
14/16
MERAVIGLIA

4.7.2018
20.7.2018

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY
+ návštěva muzea sardinek
Cena zájezdu zahrnuje:
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění
*každodenní úklid kajuty
*kapitanský gala večer a gala cocktail
*pojištění proti úpadku CK
*animační a zabavné programy na lodi
*divadla, bazény, viřivky, pool servis
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi
Cena zájezdu nezahrnuje:
*fakultativní výlety plavební společnosti
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za
příplatek (sauny, masáže, 4D kino….)
*transfery plavební společnosti v přístavech
Za příplatek Vám nabízíme:
*cestovní a zdravotní pojištění C75/svět od 1790,-Kč/os
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21)
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28)
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20)
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21)
*rezervace míst v buse - příplatek 100 Kč/os
*fakultativní výlet busem Geiranger, North Cape,
Longyearbyen
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83)

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

SEVERNÍ MOŘE

1.den: Odjezd z ČR
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino.Nástupní místa:Vsetín-Nový JičínFrýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Velké Meziříčí-Jihlava-Humpolec-Praha-Petrovice

2.den: 09.00-20.00 Německo-Hamburg
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura 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
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory

3.den: Plavba na moři
4.den: 07.00-14.30 Norsko-Bergen
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). Delegát vás doprovodí na procházku městěm.

5.den: Plavba na moři
6.den: 13.00-21.00 Norsko-Tromso
Daleko za severním polárním kruhem v Norsku se rozkládá město Tromsø, které je největším městem v rozlehlých polárních oblastech Skandinávie. Město
leží ve stejné zeměpisné šířce jako severní Aljaška, proto se pyšní několika prvenstvími – nachází se zde nejseverněji položená univerzita, pivovar i
katedrála na světě. Město od 20. let 19. století funguje jako námořní přístav v Arktickém oceánu. Právě odtud vyráželi na své polární expedice průzkumníci
Amundsen a Nansen. V současné době žije ve městě okolo 65 tisíc obyvatel a pro svou krásu bývá často nazýváno Paříží severu. Nejvýraznější dominantou
města je Ishavsjatedralen, neboli Arktická katedrála. Ta byla postavena teprve v roce 1965 z betonu, podle návrhu architekta Jana Inge Hoviga. Delegát se
učastní fakultativního výletu MSC. Obsah výletu a cenu naleznete na (str. 83) - výlety s delegátem. Výlet je nutné objednat při podpisu smouvy.

7.den: Plavba na moři
8.den: 08.00-22.00 Longyearbyen
Longyearbyen je největší město na Špicberkách u Isfjordu. Leží na největším ostrově Spitsbergen. Má okolo 2 144 obyvatel, z toho většinou Norové a
Rusové. Je to nejseverněji položené město na světě, nedaleko města je také nejseverněji položená vesnice světa Ny-Ålesund. Sídlí zde i guvernér Špicberk
Per Sefland (norsky Sysselmannen på Svalbard). Longyearbyen leží mezi severním polárním kruhem a severním pólem na největším ostrově na
Špicberkách Spitsbergen. Nachází se ve výběžku fjordu Isfjorden, na pobřeží fjordu Adventfjorden, pojmenovaného podle slova advent, město se rozkládá
jednak na pobřeží, jednak vyplňuje část údolí Adventdalen podél řeky Longyearelva, vytékající ze dvou ledovců. Kvůli Golfskému proudu fjord nikdy
nezamrzá. Delegát se učastní fakultativního výletu MSC. Obsah výletu a cenu naleznete na (str. 83) - výlety s delegátem. Výlet je nutné objednat při
podpisu smouvy.

9.den: Plavba na moři
10.den: 14.00-02.00 Norsko-Honningsvag-North Cape
severní mys je oblast s rozlohou 924 km² představující zajímavou a drsnou přírodu na pobřežní Barentsova moře v Norsku na severu Evropy. Nordkapp je
místo, kde se setkávají vody Norského moře, části Atlantského oceánu, a Barentsova moře, části Severního ledového oceánu. Celá oblast je vzdálena
přibližně 2000 km od severního pólu. Za pojmenování vděčí tato oblast kapitánu Richardu Chancellorovi z roku 1553. V oblasti se nachází obce a turistická
střediska Honningsvåg, Nordvågen, Kamøyvær, Skarsvåg, Gjesvær, Repvåg a Skipsfjorden. Nordkapp je obvykle v turistických průvodcích prezentován
pouze jako mys, výběžek v severní části Norska a mylně považován za nejsevernější bod kontinentální Evropy. Delegát se učastní fakultativního výletu
MSC. Obsah výletu a cenu naleznete na (str. 83) - výlety s delegátem. Výlet je nutné objednat při podpisu smouvy.

11.den: Plavba na moři
12.den: 08.00-17.00 Norsko-Hellesylt/Geiranger
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
Geirengeru 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 můžete využít úžasný výlet vyhlídkovým busem na plošiny fjordů, odkud jsou vidět úžasné přírodní
scenérie.(viz hlavní foto). Fakultativní výlet vyhlídkovým busem je možné objednat jen při uzavření cestovní smlouvy. Delegát se učastní fakultativního
výletu MSC. Obsah výletu a cenu naleznete na (str. 83) - výlety s delegátem. Výlet je nutné objednat při podpisu smouvy.

13.den: 15.00-23.00 Norsko-Stavanger
Dříve rybářská vesnička-dnes moderní město ropného průmyslu. Zavítáme do jednoho z největších skanzenů v Norsku. Venkovní architektura rybářských
domečků je úžasná, podíváme se do muzea výroby sardinek. Vstup je zahrnut v ceně zájezdu. Dále se projdeme k nejstarší katedrále v Norsku a kdo bude
mít zájem, může navštívit muzeum petrolejářského průmyslu. Delegát vás doprovodí na procházku městěm.

14.den: Plavba na moři
15.den: 06.00 Německo-Hamburg
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.
16.den: Příjezd do ČR Dle dopravní situace příjezd do ČR, Brno cca 02.00 hodin
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NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE

VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ

SEVERNÍ EVROPA A ANGLIE
942 HAMBURG – SOUTHAMPTON – LE HAVRE – LA CORUNA – BILBAO – LE VERDON

OV

– BARCELONA – CASABLANCA – SANTA CRUZ DE TENERIFE – FUNCHAL – MALAGA - CIVITAVECHIA

Program zájezdu na luxusní lodi MSC MAGNIFICA****

SEVERNÍ MOŘE

FIRST MINUTE CENA

46.990 Kč

pro prvních 12 rezervací
1.den: Odjezd z ČR do přístavu
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Jihlava-Humpolec-Praha-Petrovice.

2.den: 10.00-20.00 Německo-Hamburg - nalodění
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura 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 zůstane
ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory

3.den: Plavba na moři
Relaxujeme, odpočíváme, plujeme na moři

4.den: 08.00-20.00 Southampton-Anglie
je samostatná správní jednotka na jižním pobřeží Anglie. Je nejbližším velkým městem poblíž oblasti New Forest a nachází se asi v polovině vzdálenosti
mezi Portsmouthem a Bournemouthem. Southampton je centrem konurbace neoficiálně označované jako Greater Southampton. Je to hlavně
univerzitním městem. Můžete se s námi vydat krásnými uličkami do místního kostelíka, navštívit muzeum Titaniku, který právě z tohoto města vyplouval,
nebo si vychutnat den v některém z místních Pubů.

Katalogová cena
Cena za dítě 3-11 let
Cena za juniora 12-17let
Číslo plavby
Počet nocí/dnů
Loď MSC****
Termín odjezdu
Termín příjezdu

56.990 Kč
5.990 Kč
9.990 Kč
942
11/13
MAGNIFICA
16.7.2018
29.7.2018

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY

5.den: 07.00-20.00 Le Havre - Francie
Le Havre je francouzské přístavní město v departementu Seine-Maritime v Normandii. Město leží na pravém břehu Seiny při jejím ústí do moře. Město Le
Havre je vstupní branou do Normandie a také do hlavního města Paříže z Atlantského oceánu. Město z 16. století bylo sice při 2. světové válce zničeno, ale
díky přestavbě podle Auguste Perret je dnes zapsané na seznamu dědictví UNESCO za výjimečnou rekonstrukci jednoty a celistvosti. V destinaci
doporučujeme výlet do Paříže s MSC CRUISES.

6.den: Plavba na moři
Den na moři je vhodnou příležitostí na odpočinek, relax, posezení s přáteli u drinku, nebo přečtení knížky.

7.den: 09.00-17.00 La Coruna- Španělsko
Mezi nejvýznamnější památky ve městě La 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.

8.den: 09.00-18.00 Bilbao- Španělsko
je největší město v Baskicku a leží v Biskajském zálivu na řece Nervión. Světoznámou stavbou, která proslavila celé město, je postmoderní Guggenheimovo
muzeum od Franka Gehryho z roku 1997. V Bilbau se také nachází gotická katedrála ze 14. století a řada dalších sakrálních staveb a památek, jako
například Katedrála sv. Jakuba ze 14. až 15. Století, která stojí na místě původního kostelíka poustevníků. Od katedrály vedou úzké uličky s měšťanskými
domy z 15.-19.století, plné barů a restaurací, a schodiště, při němž je situováno Archeologické muzeum. Výtahem ze stanice metra lze vyjet vzhůru na
vyhlídku, ke hřbitovu a dalšímu poutnímu chrámu Chrám Panny Marie de Begoňa nebo severně od katedrály se rozkládá čtvercové náměstí Plaza Nueva s
podloubími, vystavěné okolo roku 1830.

9.den: 08.00-17.00 Le Verdon sur Mer- Francie
je nejseverněji položené město v Landes de Gascogne. V roce 1717 - 1723, zde byla postavena kaple Panny Marie Bolestné pro prosby o duchovní pomoc
námořníkům. Nese název Panny Marie Bolestné Matky Boží a St. Louis. Její stavba byla financována z odvodů na lodích (vyhláška Královské rady z 1712).
Tato kaple byla odsvěcena a během revoluce sloužíla jako bydlení pro úředníky, kteří obsadili pevnost v Pointe de Grave. Dnes je tato památka jedna z
nejdůležitějších v celém okolí. Delegát se učastní fakultativního výletu MSC. Obsah výletu a cenu naleznete na (str. 83) - výlety s delegátem. Výlet je nutné
objednat při podpisu smouvy.

10.den: Plavba na moři
11.den: 14.00-23:59 Amserdam-Holandsko
je malebné město na řece Amstel proslulé kanály, galeriemi s obrazy nejslavnějších mistrů a kosmopolitní atmosférou. Je jednou z nejnavštěvovanějších
evropských metropolí. Turisté z celého světa sem přijíždějí, aby viděli díla Vincenta van Gogha, aby si prohlédli paláce na kanálech, nebo aby ochutnali
herynky a nizozemské sýry. V šedesátých letech se Amsterdam stal místem bujarého dovádění "dětí květin" a centrem alternativního životního stylu.
Budeme příjemné překvapeni, když zjistíme, že Holandané umějí dobře anglicky a že se s námi rádi dají do řeči.

12.den: 00:00-04.30 Amserdam-Holandsko
13.den: 09.00-Hamburg - Vylodění a odjezd do ČR

Cena zájezdu zahrnuje:
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění
*každodenní úklid kajuty
*kapitanský gala večer a gala cocktail
*pojištění proti úpadku CK
*animační a zabavné programy na lodi
*divadla, bazény, viřivky, pool servis
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi
Cena zájezdu nezahrnuje:
*fakultativní výlety plavební společnosti
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za
příplatek (sauny, masáže, 4D kino….)
*transfery plavební společnosti v přístavech
Za příplatek Vám nabízíme:
*cestovní a zdravotní pojištění B50 od 790,-Kč/os (str.29)
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21)
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28)
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20)
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21)
*rezervace míst v buse - příplatek 100 Kč/os
*fakultativní výlet MSC LE VERDON
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83)

Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.

14.den: Příjezd do ČR
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Brno cca 02.00
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NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE

VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ

KORSIKA – MALLORCA - CANNES
943 JANOV- CANNES-MALLORCA-BARCELONA-KORSICA-CIVITAVECCHIA-LA SPEZIA

OV

– BARCELONA – CASABLANCA – SANTA CRUZ DE TENERIFE – FUNCHAL – MALAGA - CIVITAVECHIA

FIRST MINUTE CENA

28.990 Kč

pro prvních 12 rezervací

Katalogová cena
Cena za dítě 3-11 let
Cena za juniora 12-17let
Číslo plavby
Počet nocí/dnů
Loď MSC*****
Termín odjezdu
Termín příjezdu

38.990 Kč
5.990 Kč
9.990 Kč
943
7/9
FANTASIA
21.7.2018
30.7.2018

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY
Cena zájezdu zahrnuje:
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění
*každodenní úklid kajuty
*kapitanský gala večer a gala cocktail
*pojištění proti úpadku CK
*animační a zabavné programy na lodi
*divadla, bazény, viřivky, pool servis
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi
Cena zájezdu nezahrnuje:
*fakultativní výlety plavební společnosti
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za
příplatek (sauny, masáže, 4D kino….)
*transfery plavební společnosti v přístavech
Za příplatek Vám nabízíme:
*cestovní a zdravotní pojištění B50 od 520,-Kč/os (str.29)
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21)
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28)
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20)
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21)
*rezervace míst v buse - příplatek 100 Kč/os
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno
*fakultativní výlet busem do Pisy
*fakultativní výlet busem do Říma
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83)

Nabitý program na lodi MSC Fantasia můžete strávit, když si vyberete tuto plavbu. Navštívíme francouzské Cannes a projdeme se
po chodníku hvězd, prohlédneme si noční Mallorcu, zastavíme na Korsice a také si můžete projít historické město Řím. Nenechte si
ujít tuto skvělou plavbu na MSC Fantasia

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

EVROPSKÉ PLAVBY

1.den: Odjezd z ČR
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek na
trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno

2.den: 09.00-18.00 Itálie – Janov
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura 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
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory

3.den: 09.00-18.00 Francie- Cannes
V dopoledních hodinách navštívíme překrásné letovisko na francouzské riviéře. A kousek opodál - místo kam míří tisíce turistů. Zejména milovníci filmů
dobře znají světový festival filmů v Cannes. S delegátem se projdete městem kolem tržnice až k červenému koberci, kudy přicházejí filmové hvězdy.
Cannes je opravdu živé město a poměrně drahé. Zavítáme i do míst, kde jsou nákupy vhodné snad jen pohledem-ceny Vás totiž omráčí. Projet se můžete
vyhlídkovým vláčkem anebo navštívit místní citadellu.

4.den: 14.00-23.59 Španělsko-Mallorca-Palma de Mallorca
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. Závěru pochopitelně korunuje návštěva venkovní
kavárny na Plaza D Mayo, kde si vychutnáte skvělou pravou sangrii. Ale pozor, hlavně se včas vrátit na lod. (nutný transfer MSC).

5.den: 09.00-18.00 Španělsko-Barcelona
Od sochy Kryštofa Kolumba procházka turistickou třídou 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. Před návštěvou Barcelony doporučujeme nastudovat život a dílo Antonia Gaudího, nebo se zájmem poslouchat výklad našeho
delegáta. Transfer MSC přístav-centrum-přístav Vám rozhodně doporučíme.

6.den: 12.00-19.00 Francie-Ajaccio
Ajaccio je největším městem ostrova, nacházející se na západním pobřeží. Patří do regionu Corse-du-Sud. Ve městě žije přes 65 000 obyvatel a nachází se
zde přístav i letiště. Ve městě se narodil a dětství strávil slavný císař a vojevůdce Napoleon. Mnohé památky ve městě jsou věnovány právě Napoleonovi.
Připomínají ho četné sochy a ani jeho rodný dům (Casa Bonaparte), kde je dnes muzeum, si na nedostatek zájmu stěžovat nemůže. V katedrále
Nanebevzetí Panny Marie (Cathédrale Notre-Dame de la Miséricorde) byl Napoleon 21.6.1771 pokřtěn.

7.den: 07.00-19.00 Itálie – Civitavecchia -Řím
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. CK RIVIERA TOUR organizuje pro své klienty fakultativní 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. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. Počet míst je omezen kapacitou busu. Výlet není možno
zakoupit na lodi. Klienti, kteří nepojedou do Říma mají volný program.

8.den: 07.00-19.00 Itálie – La Spezia-Pisa
Po vylodění máte možnost se účastnit fakultativního výletu do italské Pisy. Šikmou věž v Pise zná snad každý a vy se budete mít možnost dostat do její
úplné blízkosti, nebo dokonce vystoupat po schodech až na vrchol věže (vstup na věž není v ceně výletu). Obdivovat můžete i zdejší chrámy, hřbitov a
nakoupit si spousty suvenýrů. Výlet s naším delegátem není možno zakoupit na lodi. Tento výlet je za příplatek. Delegát se v této destinaci účastní
fakultativního výletu. (str. 83)

9.den: 09.00 Itálie – Janov
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.

10.den: Příjezd do ČR
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.30 hod, Brno cca 01.00 hod, Olomouc 02.45, Ostrava 03.45, Hradec 03.30, Praha 04.30

72
62
47

;
NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE

VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ

SKOTSKO – IRSKO - ANGLIE
970 HAMBURG - SOUTHAMPTON – CORK – DUBLIN – GREENOCK - INVERGORDON

D Program zájezdu na luxusní lodi MSC

MERAVIGLIA*****+

SEVERNÍ MOŘE

FIRST MINUTE CENA

40.990 Kč

pro prvních 12 rezervací
1.den: Odjezd z ČR do přístavu
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Jihlava-Humpolec-Praha-Petrovice

2.den: 09.00-16.00 Německo-Hamburg – nalodění 06:00 - 20:00
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura 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
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory

3.den: Plavba na moři
Den na moři je vhodnou příležitostí na odpočinek, relax, posezení s přáteli u drinku, nebo přečtení knížky.

4.den: Southampton-Anglie 08:00-20:00
Southampton je samostatná správní jednotka na jižním pobřeží Anglie. Je nejbližším velkým městem poblíž oblasti New Forest a nachází se asi v polovině
vzdálenosti mezi Portsmouthem a Bournemouthem. Southampton je centrem konurbace neoficiálně označované jako Greater Southampton. Je hlavně
univerzitním městem. Můžete se s námi vydat krásnými uličkami do místního kostelíka, navštívit muzeum Titaniku, který právě z tohoto města vyplouval,
nebo si vychutnat den v některém z místních pubů.

5.den: Plavba na moři
6.den: Cork- Irsko 08:00 – 17:00
je druhé největší město Irské republiky. Název města je odvozen od irského slova corcach, což v překladu znamená bažinaté místo. Historické jádro města
se rozkládá na ostrově mezi dvěma rameny řeky Lee, nedaleko jejího ústí do moře. Cork i jeho okolí nabízí návštěvníkům vše, od keltské historie a tradic,
přes kulturní akce, nebo golf, až po úchvatné přírodní scenérie. Hrabství Cork má také přezdívku hrabství rebelů a obyvatelé Corku jej sami považují za
skutečné hlavní město Irska. Cork byl původně mnišská osada založená v 6. století sv. Finbarrem. Delegát se učastní fakultativního výletu MSC. Obsah
výletu a cenu naleznete na (str. 83) - výlety s delegátem. Výlet je nutné objednat při podpisu smouvy.

7.den: Dublin-Irsko 04:00 – 22:30
hlavní město Irské republiky je největším a nejvíce kosmopolitním městem ostrova. V Dublinu žije čtvrtina obyvatel země. Georgiánská architektura,
příjemné atmosféře, kterou vyjadřuje zavedený pojem „craic" – cosi jako zábava, radost. Stále rostoucí počet barů, kaváren, restaurací a klubů město
oživuje a proslulý je i dublinský noční život. Dublin má pěknou polohu na břehu zátoky Dublin Bay nedaleko pohoří Wicklow Mountains. Dublin městem
parků, podíl zeleně na kilometr čtvereční je tady vyšší než v jakékoliv jiné evropské metropoli. Místní stadion Croke Park je co do kapacity čtvrtý největší
v Evropě a je dějištěm Gaelských her. V Dublinu své sídlo např. Microsoft, Google, Yahoo!, Facebook, eBay či Pfizer, stejně tak většina celosvětově
největších bank. Samozřejmě tady už od roku 1759 sídlí také pivovar Guinness. Delegát se učastní fakultativního výletu MSC. Obsah výletu a cenu
naleznete na (str. 83) - výlety s delegátem. Výlet je nutné objednat při podpisu smouvy.

8.den: Greenock 10:30 – 20:30
město, které se nachází na západě Skotska. Sídlí zde fotbalový klub Greenock Morton FC, který hraje v současnosti v druhé nejvyšší skotské soutěži.
Grenock byl založen skotským Baronem v roce 1296 jako sídlo feudálního baronství Greenock. Skotské reformace z roku 1560 měly za zásledek
vybudování města a místní infrastuktury a následně i rozmachu města. Dnes je toto město velmi výzmaným městem s neopakovatelnou skotskou
atmostférou a zachování místní architektury a tradic. Delegát se učastní fakultativního výletu MSC. Obsah výletu a cenu naleznete na (str. 83)- výlety
s delegátem. Výlet je nutné objednat při podpisu smouvy.

9.den: Plavba na moři
10.den: Invergordon 08:00 – 20:00
Město je dobře známé po Invergordonské vzpouře v roce 1931. V poslední době se také stalo známé pro opravy ropných plošin. Pro řadu let Invergordon
byl producentem hliníku až do roku 1981, kdy se zavřely doly. Daleko zajímavější je však pro lihovar whisky, který vlastnil Whyte a Mackay. Dnes již ve
spojení s Invergordon Distillery Pipe band. V současné době přístav navštěvuje mnoho velkých výletních lodí, protože hluboká voda přístavu toto
umožňuje. Delegát se učastní fakultativního výletu MSC. Obsah výletu a cenu naleznete na (str. 83) - výlety s delegátem. Výlet je nutné objednat při
podpisu smouvy.

11.den: Plavba na moři
Nevystupujeme,opočíváme a relaxujeme

Katalogová cena
Cena za dítě 3-11 let
Cena za juniora 12-17let
Číslo plavby
Počet nocí/dnů
Loď MSC*****+
Termín odjezdu
Termín příjezdu

51.990 Kč
5.990 Kč
9.990 Kč
970
10/12
MERAVIGLIA

22.8.2018
3.9.2018

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY
Cena zájezdu zahrnuje:
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění
*každodenní úklid kajuty
*kapitanský gala večer a gala cocktail
*pojištění proti úpadku CK
*animační a zabavné programy na lodi
*divadla, bazény, viřivky, pool servis
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi
Cena zájezdu nezahrnuje:
*fakultativní výlety plavební společnosti
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za
příplatek (sauny, masáže, 4D kino….)
*transfery plavební společnosti v přístavech
Za příplatek Vám nabízíme:
*cestovní a zdravotní pojištění B50 od 790,-Kč/os (str.29)
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21)
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28)
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20)
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21)
*rezervace míst v buse - příplatek 100 Kč/os
*fakultativní výlet Cork, Dublin, Grenock, Invergordon
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83)

12.den: 09.00- Německo-Hamburg-vylodění a odjezd do ČR
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.

13.den: Příjezd do ČR
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Brno cca 01.00 hod
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NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE

VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ

NORSKÉ FJORDY A DÁNSKO
971 KIEL – KODAŇ – GEIRANGER – BERGEN – FLAAM

OV – BARCELONA –

CASABLANCA – SANTA CRUZ DE TENERIFE – FUNCHAL – MALAGA - CIVITAVECHIA

U této plavby děti do 17 let jen za cenu dopravy

FIRST MINUTE CENA

27.990 Kč

pro prvních 12 rezervací

Katalogová cena
Cena za dítě 3-11 let
Cena za juniora 12-17let
Číslo plavby
Počet nocí/dnů
Loď MSC*****
Termín odjezdu
Termín příjezdu

37.990 Kč
2.990 Kč
2.990 Kč
971
7/9
PREZIOSA
31.8.2018
9.9.2018

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY
Cena zájezdu zahrnuje:
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění
*každodenní úklid kajuty
*kapitanský gala večer a gala cocktail
*pojištění proti úpadku CK
*animační a zabavné programy na lodi
*divadla, bazény, viřivky, pool servis
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi
Cena zájezdu nezahrnuje:
*fakultativní výlety plavební společnosti
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za
příplatek (sauny, masáže, 4D kino….)
*transfery plavební společnosti v přístavech
Za příplatek Vám nabízíme:
*cestovní a zdravotní pojištění B50 od 520,-Kč/os (str.29)
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21)
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28)
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20)
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21)
*rezervace míst v buse - příplatek 100 Kč/os
*fakultativní výlet busem Geiranger (str. 83)
*fakultativní výlet vlačkem FLAAM (str. 83)
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83)

Plavba po severním moři patří mezi trháky v naší nabídce a tak jsme se rozhodli, že další plavba po severním moři
bude do Norska. Země s neuvěřitelným přírodním bohatstvím, které jsou viděny na každém kroku, ve Vás zanechají
nezapomenutelný zážitek. Plavba je vhodná pro milovníky přírody a krásných scenérií. Tato úžasná plavby byla
v letošním roce vyprodána jako první a v případě hezkého počasí slibuje opravdu velmi krásné zážitky a především
poznání úplně jiné země a způsobu života v těchto severských končinách.

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

SEVERNÍ MOŘE

1.den: Odjezd z ČR do přístavu
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Jihlava-Humpolec-Praha-Petrovice

2.den: 09.00-16.00 Německo-Kiel- nalodění
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura 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
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory

3.den: 08.00-17.00 Kodaň-Dánsko
Návštěva tohoto města je vskutku impozantní. Zavítáme k malé mořské víle, uděláme několik fotek s hradní stráží, jejichž klobouky zná snad celý svět. Víte,
že mají váhu až 8 kg? Více od našeho delegáta. Samotná procházka centrem města je velmi půvabná a pohodová. A vyzkoušet můžete třeba i horskou
dráhu. (Nutný transfer MSC Cruises)

4.den: Plavba na moři
Plavba není jen o poznávání nových destinací. Plavba je i o tom, že by si měl každý udělat čas sám na sebe a na své přátele. Využijme proto volného dne na
moři a navštivme AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můžete jen tak
odpočívat na palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, které je možné zakoupit na lodních barech.

5.den: 08.00-18:00 Geiranger- Norsko
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, kteří 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, můžete vyžít výlet vyhlídkovým busem na plošiny fjordů**, odkud jsou vidět úžasné přírodní
scenérie.(viz hlavní foto). Fakultativní výlet vyhlídkovým busem je možé objednat jen při uzavření cestovní smlouvy. Delegát se v této destinaci účastní
fakultativního výletu. (str. 83)

6.den: 08.00-18.00 Bergen- Norsko
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. Také se můžete vypravit s naším delegátem
do uliček tohoto města. (vhodný transfer MSC).

7.den: 07.00-18.00 Flaam-Norsko
Vesnička Flaam je známá především nejstrmější železnicí z Flaam do Myrdalu. Tato panoramatická jízda cca 1,5 hodiny vás okouzlí nádhernými přírodními
scenériemi 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 a je možné jej rezervovat pouze při sjednání cestovní smlouvy. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu.

8.den: Plavba na moři
9.den: 10.00- Kiel- Německo

Vylodění a odjezd do ČR

Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.

10.den: Příjezd do ČR
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Brno cca 02.00
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PLAVBA KOLEM EVROPY PŘES GIBRALTAR
972 KIEL-KODAŇ-ZEEBRUGGE-SOUTHAMPTON-LA CORUNA-LISABON-GIBRALTAR-BARCELONA
OV – BARCELONA – CASABLANCA – SANTA CRUZ DE TENERIFE – FUNCHAL – MALAGA - CIVITAVECHIA

Exklusivní plavba kolem Evropy patří mezi velice oblíbené plavby, zejména proto, že navštívíte místa, která nejsou
běžná v plavebních itinerářích. Na víc poplujeme ze zimy do tepla, což nám umocní krásný pocit z této plavby.

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

EVROPSKÉ PLAVBY

1.den: Odjezd z ČR do přístavu
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Jihlava-Humpolec-Praha-Petrovice. Při zpáteční cestě
výstupní místa na trase Bratislava,Břeclav,Brno,Vyškov,Prostějov,Olomouc,Hranice,Ostrava,Frýdek,Jičín,Vsetín. Transfer na zpáteční cestě Brno-PrahaHradec Králové za příplatek 590.-Kč

2.den: 09.00-18.00 Německo-Kiel- nalodění
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura 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
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory

3.den: 08.00_18.00 Kodaň- Dánsko
Návštěva tohoto města je vskutku impozantní. Zavítáme k malé mořské víle, uděláme několik fotek s hradní stráží, jejichž klobouky zná snad celý svět. Víte,
že mají váhu až 8 kg? Více od našeho delegáta. Samotná procházka centrem města je velmi půvabná a pohodová. A vyzkoušet můžete třeba i horskou
dráhu. Nutný transfer MSC Cruises

4.den: Plavba na moři
5.den: 08.00-17.00 Zeebrugge- Belgie
Přivítá nás přístav, který zaměstnává přes 11000 zaměstnaců a je největším přístavem pro dovoz a vývoz nových vozidel. Obdivovat můžeme Palace Hotel,
impozantní budovu, která byla postavena v průběhu přelomu století, námořní zábavný park s muzeem o historii přístavu, nebo západně od Zeebrugge
krásné duny, které jsou chráněny jako park. Zhlédnout můžete maják Heist, který námořníkům usnadňuje plavbu v severním moři

6.den: 07.00-20.00 Southampton- Anglie
samostatná správní jednotka na jižním pobřeží Anglie. Je nejbližším velkým městem poblíž oblasti New Forest a nachází se asi v polovině vzdálenosti mezi
Portsmouthem a Bournemouthem. Southampton je centrem konurbace neoficiálně označované jako Greater Southampton. Je hlavně univerzitním
městem. Můžete se s námi vydat krásnými uličkami do místního kostelíka, navštívit muzeum Titaniku, který právě z tohoto města vyplouval, nebo si
vychutnat den v některém z místních Pubů.

7.den: Plavba na moři
8.den: 08.00-16.00 La Coruna - Španělsko
Mezi nejvýznamnější památky ve městě LA 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. Všechna tato místa navštívíte společně s naším delegátem.

9.den: 13.00-21.00 Portugalsko-Lisabon
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

10.den: 17.00-23.00 Gibraltar-Anglie
Území zakončené kolosální skálou, kterou kdysi obývali neandrtálci, se po složitých peripetiích dostalo do rukou Britům. Ti tu dnes těží z turismu, stejně
jako bezocasí primáti, symbol oblasti. Britské území je asi 5 km dlouhé a maximálně 1,6 km široké. Je to vlastně jeden velký kus vápencové skály,
426 metrů vysoké. Pro staré Řeky a Římany to byl jeden ze dvou Herkulových pilířů, které bájný silák vztyčil na místě, které bylo považováno za konec
světa. Od roku 1704 patří Gibraltar Britům a jimi vybudovaná opevnění a brány stojí dodnes. Hned nad městem začíná horní skála, přírodní rezervace se
skvělými výhledy a několika pozoruhodnostmi. V případě vašeho zájmu se můžeme vypravit lanovkou na skálu, potkat se s místními opicemi a rozhlédnout
se po Gibraltaru, který budete mít doslova u nohou.

11.den: Plavba na moři
12.den: 09.00-18.00 Barcelona- Španělsko

FIRST MINUTE CENA

29.990 Kč

pro prvních 12 rezervací

Katalogová cena
Cena za dítě 3-11 let
Cena za juniora 12-17let
Číslo plavby
Počet nocí/dnů
Loď MSC*****
Termín odjezdu
Termín příjezdu

40.990 Kč
4.990 Kč
4.990 Kč
972
12/14
PREZIOSA
7.9.2018
21.9.2018

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY
Cena zájezdu zahrnuje:
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění
*každodenní úklid kajuty
*kapitanský gala večer a gala cocktail
*pojištění proti úpadku CK
*animační a zabavné programy na lodi
*divadla, bazény, viřivky, pool servis
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi
Cena zájezdu nezahrnuje:
*fakultativní výlety plavební společnosti
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za
příplatek (sauny, masáže, 4D kino….)
*transfery plavební společnosti v přístavech
Za příplatek Vám nabízíme:
*cestovní a zdravotní pojištění B50 od 790,-Kč/os (str.29)
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21)
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28)
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20)
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21)
*rezervace míst v buse - příplatek 100 Kč/os

Od sochy Kryštofa Kolumba procházka turistickou třídou 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.

13.den: 08.00-18.00 Marseille-Francie
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. Ostrov, kde byl
vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně, výšlap ke katedrále Panny Marie s naším delegátem je nezapomenutelný
zážitek. (nutný transfer MSC).

14.den: 09.00-Janov-Itálie- Vylodění a odjezd do ČR
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.

14.den: Příjezd do ČR
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace , Brno cca 02.00 hod
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NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE

VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ

ZÁPADNÍM STŘEDOMOŘÍM PŘES CASABLANKU
973 JANOV - MALAGA - CASABLANCA - LISABON - BARCELONA - MARSEILLE

OV –

BARCELONA – CASABLANCA – SANTA CRUZ DE TENERIFE – FUNCHAL – MALAGA - CIVITAVECHIA

U této plavby děti do 17 let jen za cenu dopravy

FIRST MINUTE CENA

23.990Kč

pro prvních 12 rezervací

Katalogová cena
Cena za dítě 3-11 let
Cena za juniora 12-17let
Číslo plavby
Počet nocí/dnů
Loď MSC*****
Termín odjezdu
Termín příjezdu

33.990 Kč
2.990 Kč
2.990 Kč
973
9/11
PREZIOSA
19.9.2018
30.9.2018

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY
Cena zájezdu zahrnuje:
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění
*každodenní úklid kajuty
*kapitanský gala večer a gala cocktail
*pojištění proti úpadku CK
*animační a zabavné programy na lodi
*divadla, bazény, viřivky, pool servis
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi
Cena zájezdu nezahrnuje:
*fakultativní výlety plavební společnosti
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za
příplatek (sauny, masáže, 4D kino….)
*transfery plavební společnosti v přístavech
Za příplatek Vám nabízíme:
*cestovní a zdravotní pojištění od 590,-Kč/os (str.29)
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21)
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28)
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20)
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21)
*rezervace míst v buse - příplatek 100 Kč/os
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno 890.-Kč

Vydejte se načerpat energii ze slunečných paprsků západního středomoří a obohatit se o poznatky z navštívených
destinací. Čeká Vás plavební okruh do prosluněné Malagy, historicky zajímavé Casablanky nebo Barcelony, města
s úžasnou architekturou. Proplujeme kolem Gibraltaru a přivítá nás „bílý dům“ – CASABLANCA. Poznáme nové
místa, destinace, dokonce i kontinenty a náboženství. To vše nás čeká právě na této plavbě, kde vplujeme
dokonce až do vln Atlantiku. Plavba tedy více než zajímavá.

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

EVROPSKÉ PLAVBY

1.den: Odjezd z ČR do přístavu
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek 890kč
na trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno

2.den: 09.00-17.00 Itálie – Janov - nalodění
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura 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
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory

3.den: Plavba na moři
Plavba není jen o poznávání nových destinací. Plavba je i o tom, že by si měl každý udělat čas sám na sebe a na své přátele. Využijme proto volného dne na
moři a navštivme AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můžete jen tak
odpočívat na palubě lodi, slunit se a užívat si skvělé drinky, které je možno zakoupit na lodních barech.

4.den: 10.30-17.30 Španělsko - Malaga
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 světoznámý malíř.

5.den: 08.00-23.00 Maroko-Casablanca
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 Marrakech.

6.den: Plavba na moři
7.den: 08.00-16.00 Portugalsko- Lisabon
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.

8.den: Plavba na moři
9.den: 12.00-19.00 Španělsko- Barcelona
Od sochy Kryštofa Kolumba procházka turistickou třídou 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. Před návštěvou Barcelony doporučujeme nastudovat život a dílo Antonia Gaudího anebo se zájmem poslouchat výklad našeho
delegáta. Transfer MSC přístav-centrum-přístav Vám rozhodně doporučíme.

10.den: 08.00-18.00 Francie-Marseille
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete navštívit i fakultativně. 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)

11.den: 09.00- Itálie-Janov- Vylodění a odjezd do ČR
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.

12.den: Příjezd do ČR
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.30 hod, Brno cca 01.00 hod, Olomouc 02.45, Ostrava 03.45, Hradec 03.30, Praha 04.30
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NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE

VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ

ZÁPADNÍ STŘEDOMOŘÍ PŘES CASABLANCU II
974

JANOV - MALAGA - CASABLANCA - LISABON - BARCELONA - MARSEILLE

OV –

BARCELONA – CASABLANCA – SANTA CRUZ DE TENERIFE – FUNCHAL – MALAGA - CIVITAVECHIA

U této plavby děti do 17 let jen za cenu dopravy

Vydejte se načerpat energii ze slunečných paprsků západního středomoří a obohatit se o poznatky z navštívených
destinací. Čeká Vás plavební okruh do prosluněné Malagy, historicky zajímavé Casablanky nebo Barcelony, města
s úžasnou architekturou. Proplujeme kolem Gibraltaru a přivítá nás „bílý dům“ – CASABLANCA. Poznáme nové
místa, destinace, dokonce i kontinenty a náboženství. To vše nás čeká právě na této plavbě, kde vplujeme
dokonce až do vln Atlantiku. Plavba tedy více než zajímavá.

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

EVROPSKÉ PLAVBY

1.den: Odjezd z ČR do přístavu
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek 890kč
na trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno

2.den: 09.00-17.00 Itálie – Janov - nalodění
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura 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
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory

3.den: Plavba na moři
Plavba není jen o poznávání nových destinací. Plavba je i o tom, že by si měl každý udělat čas sám na sebe a na své přátele. Využijme proto volného dne na
moři a navštivme AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můžete jen tak
odpočívat na palubě lodi, slunit se a užívat si skvělé drinky, které je možno zakoupit na lodních barech.

4.den: 10.30-17.30 Španělsko - Malaga
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 světoznámý malíř.

5.den: 08.00-23.00 Maroko-Casablanca
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 Marrakech.

6.den: Plavba na moři
7.den: 08.00-16.00 Portugalsko- Lisabon
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.

8.den: Plavba na moři
9.den: 12.00-19.00 Španělsko- Barcelona
Od sochy Kryštofa Kolumba procházka turistickou třídou 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. Před návštěvou Barcelony doporučujeme nastudovat život a dílo Antonia Gaudího anebo se zájmem poslouchat výklad našeho
delegáta. Transfer MSC přístav-centrum-přístav Vám rozhodně doporučíme.

10.den: 08.00-18.00 Francie-Marseille
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete navštívit i fakultativně. 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)

FIRST MINUTE CENA

22.990 Kč

pro prvních 12 rezervací

Katalogová cena
Cena za dítě 3-11 let
Cena za juniora 12-17let
Číslo plavby
Počet nocí/dnů
Loď MSC*****
Termín odjezdu
Termín příjezdu

32.990 Kč
2.990 Kč
2.990 Kč
974
9/11
PREZIOSA
28.9.2018
9.10.2018

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY
Cena zájezdu zahrnuje:
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění
*každodenní úklid kajuty
*kapitanský gala večer a gala cocktail
*pojištění proti úpadku CK
*animační a zabavné programy na lodi
*divadla, bazény, viřivky, pool servis
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi
Cena zájezdu nezahrnuje:
*fakultativní výlety plavební společnosti
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za
příplatek (sauny, masáže, 4D kino….)
*transfery plavební společnosti v přístavech
Za příplatek Vám nabízíme:
*cestovní a zdravotní pojištění od 590,-Kč/os (str.29)
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21)
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28)
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20)
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21)
*rezervace míst v buse - příplatek 100 Kč/os
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno

11.den: 09.00- Itálie-Janov- Vylodění a odjezd do ČR
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.

12.den: Příjezd do ČR
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.30 hod, Brno cca 01.00 hod, Olomouc 02.45, Ostrava 03.45, Hradec 03.30, Praha 04.30
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;
NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE

VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ

Z BENÁTEK NA SANTORINI
975 BENÁTKY – BRINDISI – KATAKOLON – SANTORINI – PIRAEUS – CORFU - KOTOR

OV

– BARCELONA – CASABLANCA – SANTA CRUZ DE TENERIFE – FUNCHAL – MALAGA - CIVITAVECHIA

U této plavby děti do 17 let jen za cenu dopravy

FIRST MINUTE CENA

23.990 Kč

pro prvních 12 rezervací

Katalogová cena
Cena za dítě 3-11 let
Cena za juniora 12-17let
Číslo plavby
Počet nocí/dnů
Loď MSC*****
Termín odjezdu
Termín příjezdu

33.990 Kč
2.990 Kč
2.990 Kč
975
7/9
MUSICA
6.10.2018
15.10.2018

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY
+ VÝLET DO OLYMPIE
Cena zájezdu zahrnuje:
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění
*každodenní úklid kajuty
*kapitanský gala večer a gala cocktail
*pojištění proti úpadku CK
*animační a zabavné programy na lodi
*divadla, bazény, viřivky, pool servis
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi
*fakultativní výlet busem do Olympie (v hodnotě 690,-Kč)
Cena zájezdu nezahrnuje:
*fakultativní výlety plavební společnosti
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za
příplatek (sauny, masáže, 4D kino….)
*transfery plavební společnosti v přístavech
Za příplatek Vám nabízíme:
*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os (str.29)
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21)
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28)
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20)
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21)
*rezervace míst v buse - příplatek 100 Kč/os
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno 890.-Kč
*fakultativní výlet busem do Athén (str. 83)
*fakultativní výlet vaporettem do Benátek (str. 83)
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83)
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Vyplutí z přístavu Benátky patří k těm nejkrásnějším a proto, kdo nezažije, tak tomu neuvěří. Navštívené destinace,
které jsou zaměřené především na historii, tomu dodávají ještě víc na výjimečnosti této plavby. Brindisi, Kotor,
Korfu nebo Olympie jsou opravdovými skvosty této plavby

Program zájezdu na luxusní lodi MSC MUSICA ****

EVROPSKÉ PLAVBY

1.den: Odjezd z ČR
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek 890,Kč na trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno

2.den: 09.00-17.00 Itálie – Benatky
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura 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
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory

3.den: 13.30-19.30 Itálie – Brindisi
Brindisi je pobřežní město na jihu Itálie u Jaderského moře v oblasti Apulie, je to hlavní město stejnojmenné provincie. Trvale zde žije přes 89 tisíc
obyvatel. Díky své výhodné poloze na Apeninském poloostrově a zároveň velkému přírodnímu přístavu, hrálo město vždy velmi důležitou roli v obchodech,
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. Ve středověku bylo město povětšinou součástí menších
knížectví a vévodství. Důležitou roli, ale sehrálo v Křížových výpravách. Dnešní Brindisi je velmi pěkné a fotogenické město. Historické jádro je obklopeno
dvěma dlouhými zálivy, které slouží jako přírodní přístav.

4.den: 12.00-18.00 Řecko – Katakolon-Olympia
Místo, kde se zapalovaly olympijské ohně, byl zde první stadion. Samotná vesnička je velmi příjemná na nákupy suvenýrů a relaxaci při kafíčku. Nicméně
to, co je v této destinaci především zajímavé je Olympia, vzdálena asi 40 km od přístavu. CK Riviera tour má pro Vás připraven výlet do 40km vzdálené
Olympie, do místa, kde se zrodil počátek olympijských her. Máte možnost navštívit toto jedinečné místo, kde na vás historie doslova sálá na každém kroku.
Kdo může říci, že měl možnost se projít po stadionu, kde se rodily první olympijské hry. Výlet je v ceně zájezdu. Nezahrnuje vstup do Olympie cca 9,5 euro.

5.den: 08.00-17.00 Řecko – Santorini
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, kterou rozhodně
doporučujeme pro všechny milovníky adrenalinu, ale i zábavy.(cca 5 eur/osoba)

6.den: 07.30-16.30 Řecko – Piraeus-Athény
Řecko nás v ranních hodinách uvítá v přístavu. Opět úžasná historie po tisíciletí zpět nás láká na návštěvu centra Athén. Vzdálenost od přístavu cca 35 km,
doprava složitější. Připravili jsme pro Vás výlet busem na Akropoli, Olympijský stadion, Prezidentský palác a dle časových dispozic i do Plaky. Tento výlet je
fakultativní za příplatek. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. (str. 83)

7.den: 12.30-18.30 Řecko – Corfu
Velmi krásná destinace, která rozhodně stojí za prohlídku. Při návštěvě historického centra je třeba si rozhodně udělat čas na nákupy suvenýrů, koření,
oblečení a vůbec všeho kolem skvělé řecké gastronomie. Vystoupat můžete i na místní pevnost, odkud jsou krásné rozhledy na celou Kerkyru, kterou
s naším delegátem máte možnost navštívit.(doporučujeme transfer MSC nebo přístavní schutlle bus)

8.den: 07.00-13.00 Černá Hora – Kotor
Po Santorini asi nejkrásnější destinace Vás zaujme už vplouváním do Kotoru Bokou Kotorskou. Proplujete největším jihoevropským fjordem do krásného
historického městečka, kde Vám rozhodně doporučíme výšlap na místní hradby, odkud jsou neskutečně krásné výhledy nejen na město Kotor, ale i na celý
Fjord.

9.den: 09.00 Itálie – Benátky
Ráno se vylodíme v přístavu. Po vylodění a umístění zavazadel v buse se můžete účastnit fakultativního výletu ,kde se přesuneme vaporettem na náměstí
Sv.Marka a absolvovujeme prohlídku této části Benátek. S delegátem můžete zavítat až k mostu Rialto, nebo obdivovat krásné památky v okolí náměstí čí
navštívit Basiliku St. Marco. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. (str. 83).Odpoledne návrat do přístavu a odjezd do ČR. Výlet dle
aktuální situace, cca 4 hodiny. Klienti, kteří se neúčastní výletu mají volný program.

10.den: Příjezd do ČR
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.30 hod, Brno cca 01.00 hod, Olomouc 02.45, Ostrava 03.45, Hradec 03.30, Praha 04.30

;
NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE

VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ

MENORCA – SARDINIE - SICÍLIE-MALTA
976

JANOV - MARSEILLE – MAHON – CAGLIARI – VALLETTA – MESSINA - NEAPOL

OV –

BARCELONA – CASABLANCA – SANTA CRUZ DE TENERIFE – FUNCHAL – MALAGA - CIVITAVECHIA

U této plavby děti do 17 let jen za cenu dopravy

Program zájezdu na luxusní lodi MSC ARMONIA ***+

EVROPSKÉ PLAVBY

1.den: Odjezd z ČR
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek na
trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno

2.den: 09.00-18.00 Itálie – Janov
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura 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
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory

3.den: 09.00-16.00 Francie-Marseille
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně 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. Uvidíte ostrov If, také místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav i jeho pevnosti a další zajímavosti. (nutný transfer
MSC).

4.den: 07.00-15.00 Španělsko-Menorca-Mahon
Menorca je okouzlující ostrov plný krás a historie. Ostrov s panenskou přírodou, malebnými vesničkami, romantickými zálivy s azurovým mořem a
nádhernými plážemi s jemným světlým až bílým pískem. Ostrov nabízí klidnější dovolenou než ostatní Baleárské ostrovy. Menorca učaruje všem, kdo
hledají relaxaci a sluníčko. Baleárské ostrovy - ráj na zemi. Procházka centrem Mahonu je nezapomenutelným zážitkem. Projdeme se kolem rybích trhů,
navštívíme místní kostelíky s historicky zajímavými varhanami, dáme si kafíčko na náměstí a dokonce na zpáteční cestě budeme nakupovat v místních
obchůdcích. Na Menorce najdete mnoho půvabných, panenských pláží a zálivů, např. Cala Tortuga, Pilar, Cavalleria, Pregonda, Macarella, Mitjana aj.
Všechny pláže jsou veřejné, platí se pouze za slunečníky a lehátka. Vzhledem k velkému množství prehistorických památek se Menorce někdy říká
„muzeum pod širým nebem". V roce 1993 byla Menorca prohlášena biosférickou rezervací, díky tomu si tak zachovala dodnes svoji panenskou přírodu,
nádherné pláže, čisté moře a klidnou atmosféru.

5.den: 12.00-18.00 Itálie – Sardinie- Cagliari
je hlavním městem ostrova Sardinie. Žije zde přes 230 tisíc obyvatel a v sardštině nese názevCasteddu („zámek"). Město má univerzitu a je důležitým
přístavem (spojení zvláště do Janova, Livorna, Civitavecchie, Neapole a Palerma). Cagliari je položeno mezi dvěma zátokami mořského zálivu, má zajímavé
středověké jádro, nádhernou pláž Poetto a slaná jezera s růžovými plameňáky. Atmosféra tohoto města je pro návštěvníky strhující. Pulzující život, hlučná
doprava, zkamenělá historie – člověk ho buď miluje, nebo nenávidí! V Cagliari se člověk necítí jako turista, tady zažíváte sardinský všední den, patří prostě
k němu. Antické město Carialis téměř zcela pohltila pozdější zástavba, ale zachovaly se zbytky římské arény z 2. století n.l. Milá je procházka po středověké
čtvrti. Z památek středověkého města, zčásti dosud chráněného pisánskými hradbami s věžemi - Torre di San Pancrazio (na Piazza Indipendenza), nebo
bašta SantaCatarina - se zachovaly gotické kostely a některé kostely – především katedrála Santa. Cecilia(dokončena v roce 1312).

6.den: 13.30-19.30 Malta-Valletta
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 světských
potěšení

7.den: 09.00-18.00 Itálie-Sicílie-Messina
Objevte krásy Sicílie. Procházka uličkami tohoto malebného sicilského města i samotného messinského průlivu zakončíme v místní katedrále. Odtud je
možná fakultativní prohlídka města vláčkem po celém městě.

8.den: 07.00-13.00 Itálie – Neapol
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..

FIRST MINUTE CENA

23.990 Kč

pro prvních 12 rezervací

Katalogová cena
Cena za dítě 3-11 let
Cena za juniora 12-17let
Číslo plavby
Počet nocí/dnů
Loď MSC***
Termín odjezdu
Termín příjezdu

34.990 Kč
2.990 Kč
2.990 Kč
976
7/9
ARMONIA
12.10.2018
21.10.2018

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY
Cena zájezdu zahrnuje:
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění
*každodenní úklid kajuty
*kapitanský gala večer a gala cocktail
*pojištění proti úpadku CK
*animační a zabavné programy na lodi
*divadla, bazény, viřivky, pool servis
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi
Cena zájezdu nezahrnuje:
*fakultativní výlety plavební společnosti
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za
příplatek (sauny, masáže, 4D kino….)
*transfery plavební společnosti v přístavech
Za příplatek Vám nabízíme:
*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os (str.29)
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21)
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28)
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20)
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21)
*rezervace míst v buse - příplatek 100 Kč/os
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno 890.-Kč

9.den: 09.00 Itálie –Janov
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.

10.den: Příjezd do ČR
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.30 hod, Brno cca 01.00 hod, Olomouc 02.45, Ostrava 03.45, Hradec 03.30, Praha 04.30
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NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE

VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ

MADEIRA – CASABLANCA - KANÁRY
977 JANOV- MARSEILLE- BARCELONA- CASABLANCA- TENERIFE- FUNCHAL- MALAGA- CIVIT
OV – BARCELONA – CASABLANCA – SANTA CRUZ DE TENERIFE – FUNCHAL – MALAGA - CIVITAVECHIA

U této plavby děti do 17 let jen za cenu dopravy

FIRST MINUTE CENA

24.990 Kč

Program zájezdu na luxusní lodi MSC ORCHESTRA ****

34.990 Kč
2.990 Kč
2.990 Kč
977
12/14
ORCHESTRA
23.10.2018
6.11.2018

1.den: Odjezd z ČR

EVROPSKÉ PLAVBY

pro prvních 12 rezervací

Katalogová cena
Cena za dítě 3-11 let
Cena za juniora 12-17let
Číslo plavby
Počet nocí/dnů
Loď MSC****
Termín odjezdu
Termín příjezdu

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY

Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek 890kč
na trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno

2.den: 09.00-17.00 Itálie – Janov
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura 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
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory

3.den: 08.00-18.00 Francie-Marseille
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně 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. Uvidíte ostrov If, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav s jeho pevností a další zajímavosti.
Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je opravdu nutný.

4.den: 09.00-18.00 Španělsko-Barcelona
Cena zájezdu zahrnuje:
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění
*každodenní úklid kajuty
*kapitanský gala večer a gala cocktail
*pojištění proti úpadku CK
*animační a zabavné programy na lodi
*divadla, bazény, viřivky, pool servis
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi
Cena zájezdu nezahrnuje:
*fakultativní výlety plavební společnosti
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za
příplatek (sauny, masáže, 4D kino….)
*transfery plavební společnosti v přístavech
Za příplatek Vám nabízíme:
*cestovní a zdravotní pojištění od 590,-Kč/os (str.29)
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21)
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28)
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20)
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21)
*rezervace míst v buse - příplatek 100 Kč/os
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno
*fakultativní výlet na Madeiře (str. 83)
*fakultativní výlet BUS do Říma (str. 83)
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83)

Od sochy Kryštofa Kolomba procházka turistickou třídou 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. Před návštěvou Barcelony doporučujeme nastudovat život a dílo Antonia Gaudího anebo se zájmem poslouchat výklad našeho
delegáta. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*.

5.den: Plavba na moři
6.den: 07.00-22.00 Maroco-Casablanca
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 Marrakech. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je opravdu
nutný.

7.den: Plavba na moři
8.den: 09.00-16.00 Tenerife – Santa Cruiz
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.

9.den: 08.00-18.00 Madeira- Funchal
Hlavní město ostrova Madeira. Hned u přístavu vás zaujme pevnost z 16. století, dále se mužete vydat na prohlídku města nebo tržnice. My Vám však
nabízíme fakultativní výlet s místní průvodkyní v českém jazyce, kde se dozvíte spoustu zajímavých informací o této destinaci, navštívíte místní vinotéku
s možností ochutnání madeirských vín a užijí si i milovníci adrenalinu a krásných výhledů při výletu lanovkou a sjezdem na místních saních, což je
opravdová místní turistická atrakce. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. (str. 83)

10.den: Plavba na moři
11.den: 08.00-14.00 Špalnělsko-Malaga
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. Také se projdete v příbřežní kolonádě za vůně pomerančovníků. Tři opravdové pecky rozhodně stojí za zhlédnutí – Staré
divadlo, nádherná katedrála a místo kde působil světoznámý malíř.

12.den: Plavba na moři
Užijeme si driků, bazénů, vířivek, her a tanců s animátory, nebo pokud máte rádi klid a soukromí, můžete se věnovat opalování, relaxu a nebo četbě

13.den: 09.00-19.00 Civitavecchia-Řím
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. CK RIVIERA TOUR organizuje pro své klienty fakultativní 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. Výlet je možno objednat jen při objednání zájezdu. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. (str. 83)

14.den: 09.00 Itálie –Janov
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.

15.den: Příjezd do ČR
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.30 hod, Brno cca 01.00 hod, Olomouc 02.45, Ostrava 03.45, Hradec 03.30, Praha 04.30
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NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE

VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ

VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ STŘEDOMOŘÍ
978 JANOV-MARSEILLE-BARCELONA-VALLETTA-HERAKLION-RHODOS-PIRAEUS-CORFU-ŘÍM
OV – BARCELONA – CASABLANCA – SANTA CRUZ DE TENERIFE – FUNCHAL – MALAGA - CIVITAVECHIA

U této plavby děti do 17 let jen za cenu dopravy

Program zájezdu na luxusní lodi MSC MAGNIFICA****

EVROPSKÉ PLAVBY

1.den: Odjezd z ČR
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek 890,Kč na trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno

2.den: 09.00-17.00 Itálie – Janov
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura 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
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory

3.den: 08.00-18.00 Francie-Marseille
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně 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. Uvidíte ostrov If, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav i jeho pevnosti a další zajímavosti.
Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je opravdu nutný.

4.den: 09.00-18.00 Španělsko-Barcelona
Od sochy Kryštofa Kolomba procházka turistickou třídou 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. Před návštěvou Barcelony doporučujeme nastudovat život a dílo Antonia Gaudího anebo se zájmem poslouchat výklad našeho
delegáta. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*.

5.den: Plavba na moři
6.den: 09.00-18.00 Malta-Valletta
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 světských
potěšení

7.den: Plavba na moři
8.den: 08.00-18.00 Řecko-Kréta-Heraklion

FIRST MINUTE CENA

21.990 Kč

pro prvních 12 rezervací

Katalogová cena
Cena za dítě 3-11 let
Cena za juniora 12-17let
Číslo plavby
Počet nocí/dnů
Loď MSC*****
Termín odjezdu
Termín příjezdu

34.990 Kč
2.990 Kč
2.990 Kč
978
12/14
MAGNIFICA
2.11.2018
16.11.2018

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY
+VÝLET DO ŘÍMA
Cena zájezdu zahrnuje:
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění
*každodenní úklid kajuty
*kapitanský gala večer a gala cocktail
*pojištění proti úpadku CK
*animační a zabavné programy na lodi
*divadla, bazény, viřivky, pool servis
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi

Krásná a pohodová procházka starým přístavem s návštěvou místní tržnice a pravoslavného kostela.

9.den: 07.00-16.30 Řecko – Rhodos
Opět jsme v Řecku. Tentokráte na ostrově Rhodos. Jižní část ostrova vhodná pro surfování, západní chladnější s ostrými větry a východní krásně
proteplená, nás pozve na pláže. Také se můžete vydat s naším delegátem na návštěvu starobylého města s jednou z mála historických památek ostrova
místní pevností. Velmi příjemná je i návštěva centra města s obchůdky, kavárničkami, skvělými tavernami.

10.den: 07.00-16.30 Řecko-Piraeus-Athény
Řecko nás v ranních hodinách uvítá v přístavu. Opět úžasná historie po tisíciletí zpět nás láká na návštěvu centra Akropole. Vzdálenost od přístavu cca 35
km, doprava složitější. Připravili jsme pro Vás výlet busem na Akropoli, Olympijský stadion, Prezidentský palác a dle časových dispozic i do Plaky. Tento
výlet je fakultativní za příplatek . V ceně je transfer autobusem přístav-Akropole-Stadio Olympico-přístav a doprovod delegáta během transferu. Delegát se
v této destinaci účastní fakultativního výletu. (str. 83)

11.den: 14.00-20.00 Řecko-Corfu
Velmi krásná destinace, která rozhodně stojí za prohlídku. Při návštěvě historického centra je třeba si rozhodně udělat čas na nákupy suvenýrů, koření,
oblečení a vůbec všeho kolem skvělé řecké gastronomie. Vystoupat můžete i na místní pevnost, odkud jsou krásné rozhledy na celou Kerkyru, kterou
s naším delegátem máte možnost navštívit. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*

12.den: Plavba na moři
13.den: 09.00-19.00 Itálie-Civitavecchia-Řím
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. Výlet je
v ceně zájedu.

Cena zájezdu nezahrnuje:
*fakultativní výlety plavební společnosti
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za
příplatek (sauny, masáže, 4D kino….)
*transfery plavební společnosti v přístavech
Za příplatek Vám nabízíme:
*cestovní a zdravotní pojištění od 590,-Kč/os (str.29)
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21)
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28)
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20)
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21)
*rezervace míst v buse - příplatek 100 Kč/os
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno
*fakultativní výlet busem do Athén (str. 83)
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83)

14.den: 08.00 Itálie-Janov
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.

15.den: Příjezd do ČR
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.30 hod, Brno cca 01.00 hod, Olomouc 02.45, Ostrava 03.45, Hradec 03.30, Praha 04.30
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NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE

VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ

MADEIRA – CASABLANCA - KANÁRY II
979 JANOV- MARSEILLE- BARCELONA- CASABLANCA- TENERIFE- FUNCHAL- MALAGA- CIVIT.
OV – BARCELONA – CASABLANCA – SANTA CRUZ DE TENERIFE – FUNCHAL – MALAGA - CIVITAVECHIA

U této plavby děti do 17 let jen za cenu dopravy

FIRST MINUTE CENA

19.990 Kč

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

EVROPSKÉ PLAVBY

pro prvních 12 rezervací

Katalogová cena
Cena za dítě 3-11 let
Cena za juniora 12-17let
Číslo plavby
Počet nocí/dnů
Loď MSC*****
Termín odjezdu
Termín příjezdu

32.990 Kč
2.990 Kč
2.990 Kč
979
12/14
FANTASIA
12.11.2018
26.11.2018

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY
Cena zájezdu zahrnuje:
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění
*každodenní úklid kajuty
*kapitanský gala večer a gala cocktail
*pojištění proti úpadku CK
*animační a zabavné programy na lodi
*divadla, bazény, viřivky, pool servis
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi
Cena zájezdu nezahrnuje:
*fakultativní výlety plavební společnosti
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za
příplatek (sauny, masáže, 4D kino….)
*transfery plavební společnosti v přístavech
Za příplatek Vám nabízíme:
*cestovní a zdravotní pojištění od 590,-Kč/os (str.29)
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21)
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28)
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20)
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21)
*rezervace míst v buse - příplatek 100 Kč/os
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno
*fakultativní výlet na Madeiře (str. 83)
*fakultativní výlet busem do Říma (str. 83)
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83)

1.den: Odjezd z ČR
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek 890kč
na trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno

2.den: 09.00-17.00 Itálie – Janov
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura 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
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory

3.den: 08.00-18.00 Francie-Marseille
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně 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. Uvidíte ostrov If, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav s jeho pevností a další zajímavosti.
Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je opravdu nutný.

4.den: 09.00-18.00 Španělsko-Barcelona
Od sochy Kryštofa Kolomba procházka turistickou třídou 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. Před návštěvou Barcelony doporučujeme nastudovat život a dílo Antonia Gaudího anebo se zájmem poslouchat výklad našeho
delegáta. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*.

5.den: Plavba na moři
6.den: 07.00-22.00 Maroco-Casablanca
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 Marrakech. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je opravdu
nutný.

7.den: Plavba na moři
8.den: 09.00-16.00 Tenerife – Santa Cruiz
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.

9.den: 08.00-18.00 Madeira- Funchal
Hlavní město ostrova Madeira. Hned u přístavu vás zaujme pevnost z 16. století, dále se mužete vydat na prohlídku města nebo tržnice. My Vám však
nabízíme fakultativní výlet s místní průvodkyní v českém jazyce, kde se dozvíte spoustu zajímavých informací o této destinaci, navštívíte místní vinotéku
s možností ochutnání madeirských vín a užijí si i milovníci adrenalinu a krásných výhledů při výletu lanovkou a sjezdem na místních saních, což je
opravdová místní turistická atrakce. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. (str. 83)

10.den: Plavba na moři
11.den: 08.00-14.00 Špalnělsko-Malaga
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. Také se projdete v příbřežní kolonádě za vůně pomerančovníků. Tři opravdové pecky rozhodně stojí za zhlédnutí – Staré
divadlo, nádherná katedrála a místo kde působil světoznámý malíř.

12.den: Plavba na moři
Užijeme si driků, bazénů, vířivek, her a tanců s animátory, nebo pokud máte rádi klid a soukromí, můžete se věnovat opalování, relaxu a nebo četbě

13.den: 09.00-19.00 Civitavecchia-Řím
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. CK RIVIERA TOUR organizuje pro své klienty fakultativní 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. Výlet je možno objednat jen při objednání zájezdu. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. (str. 83)

14.den: 09.00 Itálie –Janov
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.

15.den: Příjezd do ČR
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.30 hod, Brno cca 01.00 hod, Olomouc 02.45, Ostrava 03.45, Hradec 03.30, Praha 04.30
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NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE

VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ

VÝLETY S DELEGÁTEM BĚHEM PLAVEB
Uváděná cena FIRST je cena, za kterou můžete výlet zakoupit při sepsání cestovní smlouvy a naše CK Vám garantuje tuto cenu i v případě jejího navýšení plavební společností. V této ceně je i
spárovací poplatek a taxy. Pokud si výlet zakoupite v předprodeji, garantujeme Vám, že budete společně s naším delegátem v jedné skupině. V případě, že si výlet dokoupíte na lodi, budete
většinou přiřazeni do jiných skupin bez asitence našeho delegáta. Cena uváděná jako KATALOG je vždy vyšší a bude Vám účtována, pokud si objednáte výlet již po uzavření cestovní smlouvy. Ceny
výletů jsou tržní a uváděná KATALOGOVÁ cena je stanovena jako nejvyšší cena za nabízený výlet

PLAVBA
ATHENY
OLYMPIA
BENÁTKY
PISA
ŘÍM
MADEIRA
ESTONSKO
RUSKO
NORSKO
NORSKO
NORSKO
SPITCBERGY

OBSAH VÝLETU S DOPROVODEM DELEGÁTA CK RIVIERA TOUR BĚHEM PLAVBY
ATHENS 01 (6 hod) Po vylodění odjezd autobusem do centra Athén. Během cesty budete seznámeni s místy, která máte možnost navštívit a jejich historii. Příjezd ke stadionu Olympico,
exteriérová prohlíka, násdledně procházka k prezidentskému paláci a možnost vidět střídání stráží. Přesun kolem vládních budov do centra Athén, vítězný oblouk a návštěva Plaky. Volný čas
cca 2,5 hodiny na nákupy suvenýrů, nebo možnost návštěvy Akropole anebo Athénských muzeí. Vstupné na Akropoli a do muzeí cca 20 eur - není v ceně výletu. Následuje odjezd do
přístavu. Výlet je v českém jazyce. Pěší cca 5km.
OLYMPIA 01- (3-4 hod ) Po vylodění odjezd autobusem do cca 45 km vzdálené historické Olympie. Během cesty budete seznámeni s historií starověké Olympie a historií olympijských her.
Po příjezdu do Olympie volný čas (cca 2 hod) na návštěvu starověké Olympie. Následuje odjezd do katakolonu s možností nákupů suvenýrů a posezení v kavárnách. V ceně není vstupné do
areálu a muzeí (cca 10-15 eur dle sezony). Výlet je v českém jazyce. Délka výletu cca 3,5 hodiny,pěší cca 2-3 km
VENICE 01-(4 hod) Po vylodění se přesuneme k přístavu odkud vaporettem (privátní lodí) poplujeme Benátkama až na náměstí Sv.Marka. Dle Vašeho rozhodnutí můžete navštíbit basiliku
Sv.Marka, zvonici a náměstí anebo se vydat za našeho doprovodu úzkými uličkami až k Rialto, kde budete mít svůj osobní čas (cca 45 min) na nákupy suvenýrů a občerstvení. Následuje
návrat na náměstí St.Marco , kde můžete využít volný čas cca 45 minut na prohlídků užasné benátské architektury. Následuje opět odjezd Vaporettem do přístavu. Doba výletu cca 4 hod.
Výlet je v českém jazyce. Pěší cca 3,5 km
PISA 01- (6 hod) Po vylodění odjezd budem do Pisy. Během cesty informace o navštívených místech a historii Pisy. Po příjezdu přesun výletním vláčkem z parkoviště busů do turistického
centra Pisy, doprovod k šikmé věži a Váš volný program k prohlídce těchto zajímavých míst s možností nákupu suvenýrů anebo občerstvení. Volný čas dle časových dispozic cca 2,5 -3
hodiny. Níásleduje odjezd vláčkem zpět k autobusu a odjezd do La Spezie s možností návštěvy tohoto města. Výlet je v českém jazyce. Cena nezahrnuje vstupy do památek. Pěší cca 3 km
ROMA 01(8 hod) Po připlutí do přístavu odjezd do Říma, cca 1,5 hod. Během cesty informace o navštívených místech a historii ŘÍMA. S naší asistencí budete mít možnost vidět slavné
Koloseum, Forum Románum, Kapitol, památník Viktora Emauela II, slavnou Fontánu di Trévi, Pantheon, Piazza Navona, kostel s Rubensovými obrazy, Ponte san Angelo, Andělský hrad a
procházku zakončíme na Vatikánském náměstí. Dle časových dispozic volný čas cca 1 hodina na Piazza Navona a 45 minut u Vatikánu. Všechny prohlídky exteriér. Výlet je v českém jazyce,
pěší cca 5,5 km
MADEIRA 01 (5 hodin) Po připlutí vylodění a pěší procházka do parku a za asitence místního průvodce informace o Madeiře a městačku Funchal a jeho historie. Pěší procházka ke katedrále
bude umocněna návštěvou madeirské vinotéky s možností ochutnávky těchto skvělých vín a taktéž možností zakoupení. Naše další cesta bude uzkými uličkami na prohlídku místních trhů a
následně se lanovkou přesuneme nad město Funchal, odkud jsou úžasné výhledy na město a oceán. Po prohlídce následuje přesun na sjezd na sáních, což je opravdovou světovou raritou.
Po sjezdu následně přesun do přístavu. (Doporučujeme přesun taxi, cca 10 eur/os,není v ceně výletu) Pěší prohlídka cca 6km s taxi přepravou,bez taxi přepravy cca 11 km.V českém jazyce.
TALLINN 01 -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 Lower town – což je část Tallinu. V Lower townu si projdeme
Radnici, lékárnu z 15. století a mnoho dalšího. Po typickém estonském obědě si užijeme nakupování a podíváme se do skanzenu na architekturu z 18. až 19. století. Delegát se v této
destinaci účastní fakultativního výletu. Výlet je v anglickém, nebo ruském jazyce.
ST.PETERSBURG 01- 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, 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 – jedno z
oblíbených letních sídel cara se svým divokým parkem, fontánami a stříhanými zahradami. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. Výlet je v anglickém, nebo ruském jazyce.
GEIRANGIER 01-Po zakotvení a tendru na pevninu dle časových dispozic nástup do vyhlídkového autobusu a vyhdlíkový okruh cca 14 km Vás vyveze nad místní fjord. Mužete se zastavit na
vyhlídce a i několika stanovistích během vyhlídkové jízdy.Po návratu k přístavu volný programFLAAM 01- Po zakotvení prohlídka vesničky a výlet vláčkem. Vesnička Flaam je známá především nejstrmější železnicí z Flaam do Myrdalu. Tato panoramatická jízda cca 1,5-2 hodiny vás
okouzlí nádhernými přírodními scenériemi norské přírody, vodopádů, skal a místní fauny a flóry. Zastávka přímo pod 93 metrů velkým vodopádem je opravdu jedinečným zážitkem. Výlet je
v českém jazyce a pro naši skupinu budou rezervována pevná místa s místenkou ve vlaku na cestě z Flaam do Myrdalu a zpět do Flaam.
NORTH CAPE - HON01 – CESTA NA SEVERNÍ MYS – Transfer-Cca 3h-Umístěn na Mageroyském ostrově a zhruba 1 hodinu jízdy od Honnigsvadu, leží Severní mys. Nejsevernější část Severní
Evropy s mnoha břízovými lesy. Lesy jsou umístěny kolem celé krajiny. Budete mít šanci vidět okolí Pavilonu Severního Mysu, popisující historii oblasti.
LONGYERYEN- LYR05 – LÁKADLO V ZEMI: JÍZDA SE PSÍM ZPŘEŽENÍM -Dychtivý po jízdě, jistí si v kramflecích – packách. Budete napnuti na čekání až uvidíte vrtící ocásky a vlhké čumáčky
pejsků, kteří čekají, až budou řídit jízdu Vašeho života. Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Amor, Donner a Blitzen, můžete mít tuto sestavu a nechat se táhnout krajinou. To vše můžete
zažít, pokud se k této exkurzi odhodláte. Vaše jízda začne od kotců, odkud vyrazí s Vámi na společnou jízdu. Užijte si krásné scenérie ze sání. Na konci projížďky se vrátíte zpět do přístavu
k Vaší lodi. Upozornění: není vhodné pro osoby s invalidním vozíkem a pro osoby s problémy s chůzí. Důležité je odolné oblečení proti větru, bundy, rukavice.
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LE VERDON - v době vydání katalogů nejsou výlety k dispozici. Výlet s delegátem zašleme klinetům pžed odjezdem na plavbu.

IRSKO

CORK ORK05 – LIHOVAR OLD JAMESON Vaše návštěva do lihovaru Old Jameson / Old Midleton začíná audiovizuální prezentací o historii a výrobě irské whisky s následnou prohlídkou
palírny a dalších historických budov jako jsou Heritage Centre. Během prohlídky uvidítě několik artefaktů jako jsou fotografie a skvělé obnovené stroje. Během návštěvy palírny Old Midleton
budete mít čas na prohlídku obchodu se suvenýry s možnosti koupi irské whisky. Upozornění: Prohlidka palírny je rozsáhla a zahrnuje stoupání po schodech (35 schodů).
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IRSKO

DUBLIN DBL02 – GLENDALOUGH A IRSKÝ VENKOV-Po krátké panoramatické jízdě přes město Dublin budete pokračovat na klidný irský venkov do malebného prostředí kláštěrních ruin
Glendalough. Po prohlídce zamíříte na jih na horu Wicklow, kde si můžete vychutnat nádherný výhled na tmavě zelené soutěsky a klidnou krajinu irského venkova. Dále pokračujete do
hrabství Wicklow, které je právem nazývána „Zahrada Irska“, kde si můžete vychutnat dechberoucí pohled na neustále se měnící scénerie. Pohltí Vás zde kláštěrní atmosféra Glendalough,
která je uprostřed klidné krajiny vysoko v kopcích s výhledem na dvě jezírka. Dříve zde bylo také jedno z největších irských poutních míst až do poloviny 19 století. Po návštěvě Glendalough
se budete vracet do Dublinu přes horu Wicklow. Upozornění: Prohlídka není vhodná pro osoby s pohybovými problémy nebo na vozíku.
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SKOTSKO

GREENOCK GRK02 – SKOTSKÉ LOCHNESKÉ JEZERO-Jakákoli návštěva Skotska by měla zahrnout nějaký čas strávený na krásách skotských scenérií. Začátek Vaší cesty je na východ přes řeku
Clyde až k Lochneskému jezeru, které je největší sladkovodní skotské jezero. Další zastávka bude v malebné vesnici Luss. Budete mít volný čas na procházku podel břehu jezera, nebo si zajít
na tradiční drink ve skotské hospodě. Další zastávka je na vyhlídce „Rest and Be Thankful“ odkud budete mít nádherný výhled na skotskou krajinu. Při zpáteční cestě pojedete kolem Loch
Fyne, Loch Rock a Holy Loch.
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SKOTSKO

INVERGORDON 06 – GLENMORANGIE WHISKY & ROYAL DORNOCH – 4 h.Krátká jízda severně přes vesnici Tain přimo do palírny v Glenmorangie. Lihovar se zabývá výrobou své vysoce
hodnocené whisky od 19 století a jejich značka se prodává globálně po celém světě. Umění jemné destilace se dědí z generace na generaci místních rodin, které tvoří specializovanou
pracovní sílu. Prohlídka Vás seznámí s každým krokem procesu destilace. Další úsek prohlídky Vás zavede přes Dornoch Firth z 12. Století, kde se nachází Royal Dornoch. Oblíbený resort,
který je obklopený písečnými dunami a mimořadně slunečným podnebím se může pochlubit solidními Edwardian hotely s hojnou zelení, golfovým hřištěm a písečnou pláží. Městské
nejstarší budovy zahrnují impozantní katedrálu a prostorná náměstí. Výlet je v anglickém jazyce.
AKUREYI- AKU02 – VODOPÁDY V GODFOSS & PROHLÍDKA MĚSTA AKUREYRI-Hlavní město severního Islandu Akureyri je krásné město obklopené majestátnými horami a několika městy. Váš
výlet je kombinací cestování po krásné krajině, výletem na vodopády Godafoss, návštěvě botanické zahrady a prohlídka města Akureyri. Budete obdivovat vodopád Bohů, který je vysoký 12
metrů, projedete historickou čtvrť Akureyri a v nové části města se zastavíte v botanické zahradě, která má k dispozici velký počet místní flóry. Výlet je v anglickém jazyce.
ISAFJORDUR- IFJ11 – THINGEYRI – STARÉ TRADICE A KULTURA VIKINGŮ – cca 4 h-Tento atraktivní půldenní výlet představuje jako první výhled na krásné Dýrafjorour, na cestě do jednoho
nejstaršího osídleného malého města Thingeyri (nebo Pingeyri) na západu fjord. Zamíříte do městské kovárny sledovat kováře při práce, podíváte se na historické nástroje a povíte si o
historii dílen. Další bude na řadě galerie Koltra, obchod s lokálními řemeslnými předměty pleteným zbožím. Následuje speciální městská část Vikingů, kde budou moderní Vikingové bojovat,
tančit a zpívat lidové písně pro vás. Je zde zahrnuto i jídlo – místní specialita – plátky uzeného jehněčího podávané s islandskou chlebovou plackou, což je oceňovaná národní pochoutka.
Finálním vrcholem bude jízdárna v Sandar, kde na vás bude čekat setkání s islandskými koňmi. Jsou to vytrvalá zvířata. Jsou zde dva unikátní chovy, které vám budou předvedeny. Můžete se
osobně sblížit s těmito koňmi a pořídit si fotografie. Upozornění: Tento výlet není pro hosty s vozíky, zahrnuje totiž chůzi na nerovném a blátivém terénu. Výlet je v anglickém jazyce.
REYKJAVIK- KEF02 – ZLATÝ KRUH – cca 8 h-Připravte se, že stávíte čas obdivováním přírodních krás, které napomohly vytvořit Island tak slavným. Atutobus vás vezme do nádherného
Thingvellir národního parku, který je zařazen na seznam UNESCO, je situován asi 30 mil od Reykjaviku. Tento park patří k nezbytné návštěvě na Islandu, budete mít zkušenosti s jednou
z nejotevřenějších scenérií v zemi, uvidíte lávová pole, zelené plochy a polní květiny. Islanďané považují tuto lokalitu jako posvátné místo a byl zde založen nejstarší světově založený
legislativní parlament. Další zastávnkou bude obrovský Gullfoss neboli zlatý vodopád, toto dvojče kaskády je jedním z nejsilnějších v Evropě. Jsou odtud úžasné výhledy. Naše třetí zastávka
bude u Islandských gejzírů, které spolu s Thingvellir parkem a Gullfossem tvoří turistickou trasu Zlatého kruhu. Zde uvidíte přírodu v celé její kráse jako například syčící horké prameny a další
geotermální jevy. V tohmle nadreálném prostředí budeme mít oběd. Upozornění: Tento výlet obsahuje chůzi po nerovném terénu, ale uvidíte většinu památek. Do oběda je zahrnuta pouze
voda, ostatní nápoje si musíte zaplatit na místě. Tento výlet je dostupný první den. Výlet je v anglickém jazyce.
KIRKWALL- KWL03 – SÁGY, VÁLEČNÉ PŘÍBĚHY A WHISKY - cca 3,5-První zastávkou bude nejsevernější producent skotské whisky, Highland Park Distillery založený v roce 1798. Od
skromných začátků Highland Park rostl od úspěchu k úspěchu a k mnoha oceněním. Tématická prohlídka lihovaru zahrnuje krátký film a tradičně se uzavírá douškem whisky. Následuje
scénická jízda podél Scapa Flow a váš průvodce vám poví válečné příběhy týkající se doby, kdy byla Scapa Flow hlavní základnou britské námořní flotily v I. a II. světové válce. Budete také
procházet přes první ze čtyř Churchillových bariér. Tyto bariéry byly postaveny v průběhu II. světové války a měly chránit Scapa Flow. Navštívíte krásné ručně malované kaple na malém
ostrově Lamb Holm. Postavili je italští zajatci během II. světové války. Kaple stojí jako symbol míru a trvalého přátelství mezi Orknejí a vojáky z Itálie. Budete mít také vlastní čas na
prozkoumání města Kirkwall. Upozornění: Návštěva italské kaple může být zrušena při speciálních akcích. Výlet je v anglickém jazyce.

1.790

2.190

1.990

2.590

3.690

3.990

4.390

4.990

2.290

2.790

ISLAND
ISLAND

ISLAND

ISLAND

83

;
NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE

VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ

EXOTICKÉ PLAVBY S DELEGÁTEM LETECKY
NAŠE DOBRÉ RADY
INVESTUJTE DO VÝLETŮ

VÝLETY MSC CRUISES

VÝLETY S DELEGÁTEM

OČKOVÁNÍ A VÍZA
PLAVBA
KUBA
900-904

BELIZE
900-904

HONDURAS
900-904

KUBA

MIAMI

Nemáme zájem Vás za každou cenu získat pro plavbu, když na konci vaší plavby by se nedostavil nám známý „wau“ efekt. Zkrátka nechceme, aby Vás během
plavby něco zaskočilo, něco s čím jste předem nepočítali, nebo Vám něco nebylo známo. Zde tedy několik dobrých rad před cestou do exotických zemí.
Než vyrazíte na exotickou plavbu, je opravdu nutné si uvědomit jednu základní skutečnost. Podstatnou část ceny Vašeho zájezdu, jsou náklady na transfery,
přepravu, taxy a další poplatky. Je třeba si uvědomit, že za exotickou plavbou cestujete třeba přes půl světa a náklady na vaši přepravu jsou značné. Dále je
třeba počítat s tím, že právě přeprava do exotických destinací bývá časově a fyzicky náročná. Lety do Karibiku trvají z Evropy cca 10-12 hodin a je nutné
počítat ještě s přeletem na přestupní letiště cca 2-3 hodiny a také čas na přestup-min 2-6 hodin. To vše ale vynahradí krásná plavba a zajímavé destinace.
Pokud vyrazíte na plavbu do exotických destinací, vždy počítejte s tím, že pokud si chcete plavbu opravdu úžít a poznat navštívené destinace, je třeba
investovat téměř do každé navštívené destinace do výletů, nebo transferů. Exotické plavby nejsou jako v Evropě, kde většinou vystoupíte z lodi a jste přímo
v daném městě. U exotických plaveb je většinou nutné zakoupit výlet nebo transfer. Počítejte minimálně cca 25 USD na osobu a destinaci. To platí ve většině
destinací v Karibiku. Pokud se jedná o plavby v Emirátech, zde jsou výlety opravdu nutné. Je nutné se přizpůsobit místním zvykům a kultuře a chceme Vás
taktéž upozornit, že spropitné a tzv.TIPS je ve většině navštívených destinací je téměř absolutní samozřejmostí.
V každé destinaci můžete využít výletů plavební společnosti MSC. Jedná se o pestrou škálu výletů, které jsou v několika světých jazycích. V každé destinaci
Zákadní seznam výletů většinou obdržíte v odbavovacích pokynech před odjezdem, kde si ještě můžete výlety do 47 dne před odjezdem zapoupit
v předprodeji. Na lodi je také možné výlety zakoupit, nic méně někdy se stává, že zejména zajímavé výlety jsou již vyprodány. Důrazně upozorňujeme
klienty, že výlety v destinacích zakoupené u MSC Cruises jsou pořádány místními organizacemi. Veškeré reklamace výletů, pokud neodpovídají
předepsanému programu, je nutné reklamovat přímo na lodi na excursion desk, která rozhodne o oprávněnosti reklamace a případném odškodnění.
Cestovní kancelář nemá možnost jakýmkoli způsobem program výletů měnit, nebo do něho zasahovat. Reklamace výletů po návratu u cestovní
kanceláře není možná.
Náš delegát bude vaším pomocníkem během plavby. Jedná se o technického delegáta-ne průvodce v destinacích. Nic méně naši delegáti mají spoustu praxe
na plavbách a v navštívených destinacích, proto pro Vás budou opravdu vítaným pomocníkem během plavby i v navštívených destinacích. V některých
destinacích, kde dle našich zkušeností, nebo dle požadavků klinetů víme o zajímavých místech, organizujeme ve spolupráci s plavební společností výlety MSC
Cruises v destinacích s delegátem RIVIERA TOUR. Delegát CK RIVIERA TOUR je jedním z účastníků výletu a nemá možnost program výletu nijak ovlivňovat.
Delegát nesmí oficiálně překládat do našeho jazyka, nic méně Vám bude vítaným pomocníkem při organizaci výletu. Během výletu Vám poskytne
jednoduchý výklad o navštívených místech. Níže uvádíme seznam a ceny výletů MSC s delegátem RIVIERA TOUR. Uváděná cena FIRST je cena, za kterou
můžete výlet zakoupit při sepsání cestovní smlouvy a naše CK Vám garantuje tuto cenu i v případě jejího navýšení plavební společností. V této ceně je i
spárovací poplatek a taxy. Pokud si výlet zakoupíte v předprodeji, garantujeme Vám, že budete společně s naším delegátem v jedné skupině. V případě, že si
výlet dokoupíte na lodi, budete většinou přiřazeni do jiných skupin bez asitence našeho delegáta. Cena uváděná jako KATALOG je vždy vyšší a bude Vám
účtována, pokud si objednáte výlet již po uzavření cestovní smlouvy. Ceny výletů jsou tržní a uváděná KATALOGOVÁ cena je stanovena jako nejvyšší cena za
nabízený výlet.
Informujte se u nás o nutnosti očkování a zajistění víz.(víza nejsou v ceně zájezdu) Pokud cestujtete do exotických míst, minimálně tetanus a žloutenka je
opravdu doporučena. O informace můžete požádat vašeho ošetřujícícho lékaře.

OBSAH VÝLETU S DOPROVODEM DELEGÁTA CK RIVIERA TOUR BĚHEM PLAVBY
KUBA 07 -ZELENÉ ÚDOLÍ VIŇALES-Výlet do nádherné krajiny v údolí Viňales, úrodné oblasti, kde se pěstují plodiny jako je třeba tabák. Jízdou přes úchvatné scenérie začínáte v provincii Pinar del Rio, kde je
místní a zároveň největší továrna na tabák ve městě. Při návštěvě továrny zjistíte, jak se rolují nejznámější kubánské doutníky Habanos a budete mít možnost uvidět tabákové pole. Další zastávka na cestě, je
na vyhlídce v Los Jazmines. Po cestě zpátky budete mít panoramatický pohled na vesnici Viňales včetně zastávky v údolí Dos Hermanas, kde budete mít šanci vidět nástěnné malby, které zdobí skalní stěny.
Navštívite místní restauraci a vychutnate si typický kreolský oběd.
BELIZE 07-TOUR CALYPSO TRAIN-Prozkoumejte Belize City jeho barevné památky, historii na vozíku pod širým nebem. Váš průvodce Vám poví bohatou historii a kulturní rozmanitost této bývalé britské
kolonie. Budete cestovat do centra přes staré městské části. Úzké uličky jsou lemovány kuriozními malými obchůdky a hotely. Vychutnejte si ukázkovou koloniální architekturu. Vydáte se na kontrastní cestu
městských částí, od domu bývalého britského guvernéra, obytných bohatých čtvrtí až po chudé pracovní čtvrti. Uvidíte první anglikánský kostel ve Střední Americe, postavený otroky za použití cihel
dovezených obchodními loděmi. Katedrala Sv. Jana byla postavena v roce 1812 a přežila dva hurikány a stala se nejstarší budovou v Belize.
ROATAN 10-SNÍMEK Z ROATANU -První zastávka bude na panoramatické vyhlídce, odkud si můžete udělat několik snímků z úchvatného výhledu na pobřeží, hory a oceán. Dále pokračujete k The Iguana
Hideaway, kde uvidíte nespočet volně žijícíh obrovských leguánů a budete mít možnost je nakrmit, nebo navštívit malé akvarium. Další zastávka bude v Dixon Cove v oblasti Las Palmas. Zde poplujete 20
minut výletní lodí podél pobřeží a uvidíte tropické mangrové stromy a také druhý největší ponořený vrak ponorky na ostrově. Během výletu je i hudební show, kterou provádí Garifunas – přímí potomci
karibských a afrických otroků. Ukážou Vám nejdůležitější tance, z nichž jeden se nazývá Punta. V ceně je bezplatné občerstvení. Poté budete mít přibližně 1 hodinu volného času na krásné pláži, kde můžete
využít lehátka, které jsou v ceně.
KUBA HAVANA pokud se chcete naposled podívat do Havany před odletem domů připojte se k nám na tuto prohlídku starého města s dvěma zastávkami na cestě. Opustíte loď a pojedete do staré Havany na
příjemnou procházku po Plaza de Armas a náměstí Katedrály. Váš první cíl bude Palacio de Artesania, bývalý koloniální zámek, který se v současné době přeměnil na centrum řemesel. Nachází se zde krásné
vnitřní nádvoří s možností si zakoupit suvenýr nebo si vychutnat osvěžující nápoj. Druhá část výletu zahrnuje panoramatickou jízdu podél stavby Capitol, Muzeum revoluce, Národního muzea výtvarného
umění a divadla Havany. Zastavíte se v jednom z nejstarších koktejlovém baru ve staré Havaně, kde můžete ochutnat jedno z nejlepších daiquiris vůbec. Váš výlet končí zastávkou na náměstí Revoluce před
zpáteční cestou na letiště.
MIA 10 Národní park EVERGLADES SAFARI PARK-Naše cesta začíná transferem z Miami Beach do největšího safari bažinového parku na světě. Během cesty můžete pozorovat okolní přírodu a venkov v okolí
Miami. Po příjezdu zažijete vzrušující pocit jízdou na vznášedlech po hladině bažin. Budeme pozorovat faunu a floru této panenské přírody. Zcela jistě zahlédnete místní ptactvo a živočichy žijící v bažinách a to
včetně aligátorů. Po ukončení prohlídky program v parku s výkladem o aligátorech. Následuje návrat na hotel v Miami Beach.
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PLI02 – THE TORTUGUERO CANAL , cca 4,5 hodiny,Cca 25 min jízdy lodí kanálem lemovaným džunglí. Okolní příroda vás přímo nadchne. Budete se nacházet v oblastí zvané Kostarika Amazon – bohatý deštný
prales s hojností živočichů a rostlin. Orchideje, lekníny, opice, lenochodi, tukani, krokodýli. Zdarma obdržíte nealko nápoje pivo a tropické ovoce. Před koncem výletu navštívíte banánové plantáže, kde se
dozvíte mnoho zajímavého o pěstování tohoto ovoce. Na cestu doporučujeme lehké oblečení, sluneční brýle, klobouk, opalovací krém, pohodlnou obuv a repelent a pláštěnku.
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CRISTOBAL 03 Plavba Panamským průplavem (6 hodin). Naše cesta začíná jízdou autobusem na molo Dredging Division nebo Curaracha, kde se nalodíme na člun, kterým proplujeme částí průplavu přes tři
zámky-zdymadla. Pojedeme přes Gaylard Cut, což je nejzajímavější a nejdůležitější část Panamského kanálu, tady se rozděluje země. Pak budeme vstupovat do Pedro Miguel Locks a pojdeme do Miraflores
Lake-Panama City. Konečně pak přijedeme do přístavu v Pacifiku. Odtud pak pojedeme autobusem zpět na loď. Časy převozů jsou dle rozpisu dne. Exkurze zahrnuje transfer autobusem cca 1,5 hodiny každou
cestu. Plavba na člunu je včetně lehkého oběda a občerstvení během plavby. Upozorňuje, že dle dopravní plavební situace na zdymadlech se může plavba průplavem prodloužit.
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SJU06 – PANORAMA SAN JUAN A BACARDI Vaše prohlídka bude klimatizovanou dopravou. Nejdříve zavítáte do města Catazo a Casa Bacardi, kde se dozvíte informace o dávné výrobě
rumu a historii rodu Bacardi. V návštěvě je samozřejmě zahrnuta ochutnávka rumu. Jakmile opustíte město vydáte se do známé oblasti Nové město San Juan. Navštívíte čtvrť Condado –
moderní část s výškovými budovami, hotely a casiny. Zastávka bude také u pevnosti San Cristobal a poté nákupy.
SMT04 – PANORAMATICKÁ TOUR PO ST.MAARTEN A NAKUPOVÁNÍ Nejmenší ostrov sdílený dvěma národy má jedny z nejlepších výhledů v celém Karibiku. Během prohlídky zjistíte jak
spolu Francouzi a Nizozemci žijí. Ostrov má 37 čtverečních mil, je populárním a rušným ostrovem. Nejdříve pojedete do hlavního města Philipsburg, založeno bylo roku 1763 Johnem
Philipsem (skotským kapitánem holandského námořnictva). Poté zavítáte na druhou stranu ostrova, kde leží francouzské město. Původně to byla rybářská vesnice na bažině, po kterém bylo
město pojmenováno Marigot. Zde budete mít volný čas na prozkoumání úzkých uliček, butiků. Po návratu zastavíte ve Philipsburgu, odkud se budete vracet k lodi.
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AUH01 – CITY TOUR PO ABU DHABI cca 4 hodiny. Nachází se na ostrově ve tvaru T v pobřežních vodách Perského zálivu. Abu Dhabí je nejen hlavním městem Spojených Arabskách Emirátu, ale také místem
s nejvíce inspirující architekturou, futuristickými mrakodrapy a nádhernými mešity. Prohlídka začíná v krásné mešitě ZayedShejkh, mistrovské dílo neo-islámské architektury a jedno z největších mešit na světě.
Vnější plochy mešity zdobí asi 1000 sloupců, je zde použito více než 20.000 mramorových panelů, které jsou vykládané polodrahokamy, včetně červeného achátu, ametyst apod. Další část výletu je směřována
do ComicheRoad a přes hlavní město Abu Dhabí – také označováno jako „ Manhattan z Arabie“ díky svým ultramoderním skleněným mrakodrapům. Při prohlídce Emirates Palace Hotel si můžete pořídit
několik fotografii. Návštěva centra Manarat Al Saadiyat nabízí fascinující pohled do vývoje nejbohatšího města na světě.
MCT05 – MYSTICKÝ MUSCAT (4 hod) Výlet zahrnuje návštěvu hlavního města Ománu – Muscat. Začneme s návštěvou obrovské mešity, postavené v 6 letech – v období 1995 – 2001. Mešita má 5 minaretů a
každý vyjadřuje muslimský slib. Dále pokračujete do staré části města, Muttrah. Je to tradiční Ománský trh, nabízí různé zboží a nakoupíte zde suvenýry i zboží typické pro Omán. Další zastávkou bude
BaitZubair muzeum, malý městský dům, který ukazuje archeologické nálezy a tradici Ománu. Poté pokračujete k paláci Sultána. Průvodci převážně v angličtině. V mešitě nebudou dovnitř puštěny děti do 10
let. Do mešity potřebujete konzervativnější oděv. Kamerování v mešitě je zakázáno.
DXB12 – PANORAMA Z BURJ AL KHALIFA cca 4 hodiny Prohlídka začíná fotografickou zastávkou na kultovní budově Burj Al Arab 7* hotelu, v moderní části Dubaje. Výlet pokračuje přes Palm Jumeirah,
umělého souostroví ve tvaru palmy. Zde se také impozantní hotel nachází. Další zastávka je naplánovaná na SheikhZayedRoad na nejvelkolepějším bulváru Dubaje. Poslední zastávka je u neuvěřitelné Burj Al
Khalifa, která je největší budova světa s výškou 828 metrů. Návštěva vyhlídkové terasy ve 124. patře má fascinující 360° výhled na Dubaj.
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Dovolujeme si Vás upozornit, že všechny výše uvedené výlety mimo výletu v Miami jsou pořádány plavební společností MSC CRUISES a jsou v anglickém jazyce. Delegát CK
RIVIERA TOUR je jedním z účastníků výletu a nemá možnost program výletu nijak ovlivňovat. Delegát nesmí oficiálně překládat do našeho jazyka, nic méně Vám bude
vítaným pomocníkem při organizaci výletu. Během výletu Vám poskytne jednoduchý výklad o navštívených místech.
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KUBA A KARIBIK
900 HAVANA – COSTA MAYA - BELIZE CITY - ISLA DE ROATAN - ISLA DE LA JUVENTUD

Program zájezdu na luxusní lodi MSC ARMONIA***+
LETECKY

EXOTICKÉ PLAVBY

1.den ČR-PRAHA-ODJEZD
Dopoledne sraz všech klientů na letišti Praha-Ruzyně a odlet do Havany linkovou leteckou přepravou (PŘÍMÝM LETEM). Ve večerních hodinách přílet do
Havany a transfer do přístavu. Transfer do přístavu je v ceně zájezdu. Následuje nalodění, ubytovaní, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi a první večeře.
Po večeři možnost návštěvy večerní Havany, popř. pokud máte rádi latinskoamerické tance, doporučujeme návštěvu TROPICANA CABARET. Cabaret
Tropicana je pestrým kulturním vystoupením s nealkoholickými a alkoholickými nápoji, plným hudby, tance a krásných tanečnic a tanečníků.
2. den HAVANA 00.00-23.55
Havana, nebo také La Habana je hlavní město Kuby. Nachazí se v severozápadní části ostrova u pobřeží Karibského moře. V Havaně žije přibližně 2,2
milionu obyvatel a je tak největším kubánským městem. Město bývá často přezdívano jako Paříž Karibiku a Stará Havana je zařazena na seznamu
Světového dědictví UNESCO. Havanu založil v roce 1515 španělský conquistador Diego Velazquez de Cuellar původně jako pevnost, která sloužila jako
základna pro další dobyvatelské výpravy. Největší prosperity dosáhla Havana v 18. a 19. století, kdy také vzniklo velké množství architektonických
památek. V první polovině 20. století mířili do Havany tisícovky amerických turistů. Obrat nastal v roce 1961 po nástupu Fidela Castra k moci, kdy se také
začalo s budovaním moderních budov. V dnešní době pracuje město na obnově a rekonstrukci významných památek a hlavních turistických cílů. Zavítat
můžete na fakultativní výlet do kubánských továren na výrobu doutníků Fabrica de Tabacos Partagas, dále pak ke Capitolio Nacional velmi připomínajicího
Capitol z amerického Washingtonu DC, nebo na vyhlášenou promenádu Malecon proslavenou především úchvatnými výhledy na západ slunce. Delegát se
tento den bude účastnit fakultativního výletu s MSC CRUISES, informace (str.84)
3. den PLAVBA NA MOŘI
Po náročných dnech poznávání Kuby je třeba čas na odpočinek. Využijeme tedy pohostinnosti lodní společnosti, budeme vychutnávat koktejly, drinky a
sluníčko.
4. den BELIZE CITY 08:00-17:00
Sedmdesátitisícové moderní město s bohatou koloniální historií. Jednou z atrakcí, kterou zde můžete navštívit, je budova nového muzea či turistická
vesnice. Nedaleko města se nachází nádherné laguny, na nichž se můžete směle prohánět na kanoi a obdivovat divokou přírodu, nebo si třeba zarybařit.
Potápění na koralovém útesu je opravdu nevšední zážitek. Je ovšem potřeba se k němu dostat lodí, vyplatí se najmout si člun i s místním průvodcem.
Zajímavá je také procházka džunglí v Blue Hole National Park, který leží v pohoří Maya Mountains hned vedle silnice Hummingbird Highway. V džungli je
ukryté sladkovodní jezero, ve kterém je velmi přijemné se vykoupat.
5.den ISLA DE ROATAN 08:00-17:00
Celoročně zelený Roatan je překrasný koralový ostrov s písečnými plážemi v bezpečném prostředí Karibského moře. Je ideálním místem pro potápěče,
jachtaře, milovníky vodních sportů a koupaní. K ostrovu Roatan denně připlouvají velké cestovní lodě z Floridy při svém putování po karibské oblasti.
Roatan je tichý a bezpečný přístav, je to „kousek ráje “ na této planetě. Plavební společnost nabízí nepřeberné možností využití volného času na pláži,
nebo v zázemí ostrova. Jsou to beach volejbal, výuka latinskoamerických tanců na pláži, různé soutěže, poznávací výlety, plážové sporty, relaxační masáže,
půjčování loděk, kajaků, vodních skůtrů, nabídka pronájmu motorových lodí, prohlídky podmořského života v okolí ostrova z vyletních lodí se skleněným
dnem a potápění všeho druhu, včetně kurzů pro začátečníky. Dále se nabízí návštěva zoologické farmy ještěrů Iguanas, terárií s obřími želvami, žraloky a
mořskými rybami, vodní show…. Delegát se tento den bude účastnit fakultativního výletu s MSC CRUISES, informace (str.84)
6.den COSTA MAYA 08:00-14:00
je pobřeží v délce cca 130 km, které se táhne jižně od rezervace Sian Kaan až k hranicím s Belize. Desítky kilometrů pláží s prachovým bílým pískem,
azurové moře, palmy všech druhů hustě rostoucí na pobřeží a blízkost Mesoamerického útesu s úžasným světem barevných koralů a mořských živočichů,
nabízejí jeden s posledních rájů…Costa Maya – neboli Mahahual je bývalá základna mexického námořnictva. Tato malá rybařská vesnička byla jen nedávno
objevena turisty a rozvíjející se turistický ruch je vidět na každém kroku. Nádherně dlouhé pláže se sněhobílým pískem a roztroušené ruiny z dob aztecké
kultury a podvodní jeskyně ve kterých se mohou nacházet neobjevené poklady
7.den ISLA DE LA JUVENTUD 09:00-15:00
Vítejte opět na Kubě, vítejte na Ostrově Mládeže. Je to druhý největší ostrov Kuby a šestý největší ostrov Antil. Ostrov o rozloze 2419 km2 leží asi 65 km
jižně od západní části ostrova Kuby v zálivu Batabano. Ostrov je největším z 350 ostrovů souostroví Canarreos. V jeskynním komplexu nedaleko Punta del
Este bylo nalezeno dokonce 235 maleb namalovaných původními obyvateli. Pro Evropany byl ostrov objeven během třetí plavby Kryštofa Kolumba v roce
1494. Kolumbus ho pojmenoval La Evangelista a prohlásil ho za španělský. Později byl ostrov znamý také jako Isla de Cotorras („ostrov papoušků“) a Isla de
Tesoros („ostrov pokladů“).
8.den HAVANA 09:00
V dopolednich hodinách doplujeme opět do Havany. V odpoledních hodinách vylodění a odjezd na letiště. Delegát se tento den bude účastnit
fakultativního výletu s MSC CRUISES, informace (str.84)

Delegát CK RIVIERA TOUR se bude účastnit vybraných fakultativních výletů plavební společnosti MSC CRUISES. Pokud se rozhodnete těchto vyletů účastnit,
bude Vám delegát oporou na těchto výletech. Výlety jsou v anglickém jazyce. Delegát nesmí překládat odborný výklad autorizovaného průvodce. Seznam
vyletů je uveden na straně 83. Tyto výlety si můžete zakoupit předem. Upozorňujeme, že místní úřady na Kubě vyžadují potvrzení o uzavřeném zdravotním
pojištění po celou dobu plavby.

FIRST MINUTE CENA

42.990 Kč

pro prvních 12 rezervací

Katalogová cena
Cena za dítě 3-11 let
Cena za juniora 12-17let
Číslo plavby
Počet nocí/dnů
Loď MSC***+
Termín odjezdu
Termín příjezdu

55.990 Kč
29.990 Kč
33.990 Kč
900
7/9
ARMONIA
9.1.2018
17.1.2018

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY
Cena zájezdu zahrnuje:
* leteckou linkovou dopravu ve třídě economy** PŘÍMÝ LET
* letištní taxy a palivové příplatky
* transfery letiště-přístav-letiště
* 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 13 USD/os/noc
* transfery plavební společnosti v přístavech
* nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby
za příplatek (sauny, masáže,4D kino….)
Za příplatek nabízíme:

*cestovní a zdravotní pojištění od 1290,-Kč/os (str.29)
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21)
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28)
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20)
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21)
*FAKULTATIVNÍ VÝLETY S DELEGÁTEM (str.84)

Upozornění:
**letecká společnost se bude snažit umístit klienty dle ubytování
v kajutách, nic méně třída economy tuto službu nezaručuje. V případě, že
požadujete sezení vedle sebe, je nutnÉ zvolit vyšší knihovací třídu za
příplatek.
Upozorňujeme, že přeprava je zajišťována linkovým letem. Není proto
možnÉ změnit jméno osoby anebo zájezd zrušit. Stornopopltek je 100%.
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NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE

VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ

PANAMA – KOSTARICA – KOLUMBIE - JAMAJKA
901 MIAMI – JAMAJKA – CARTAGENA – PANAMA – COSTA RICA – BELIZE CITY – BAHAMY

FIRST MINUTE CENA

53.990 Kč

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

EXOTICKÉ PLAVBY LETECKY

pro prvních 12 rezervací

Katalogová cena
Cena za dítě 3-11 let
Cena za juniora 12-17let
Číslo plavby
Počet nocí/dnů
Loď MSC*****
Termín odjezdu
Termín příjezdu

69.990 Kč
33.990 Kč
37.990 Kč
901
11+2/13+2
DIVINA
12.1.2018
26.1.2018

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY
+ VÝLET MIAMI TOUR
Cena zájezdu zahrnuje:
* leteckou linkovou dopravu Praha-MIAMI-Praha
ve třídě economy** s přestupem
*letištní taxy a palivové příplatky
*transfery letiště-hotel-přístav-letiště
*2x ubytování v *** hotelu na Miami Beach se snídaní
*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
*autobusový výlet v Miami
Cena zájezdu neobsahuje:
*fakultativní výlety plavební společnosti
*servisní poplatek MSC Cruises 13 USD/os/noc
transfery plavební společnosti v přístavech
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby
za příplatek (sauny, masáže,4D kino….)
*vstupní vízum do USA za příplatek 780,-Kč
Za příplatek nabízíme:
*cestovní a zdravotní pojištění (přípl. 2390,-Kč)
*allegrissimo paket v ceně od 1200 kč/os/noc
*kajuta s oknem, balkonová kajuta za příplatek
*FAKULTATIVNÍ VÝLETY S DELEGÁTEM (str.84)
Upozornění:
**letecká společnost se bude snažit umístit klienty dle ubytování
v kajutách, nic méně třída economy tuto službu nezaručuje. V případě, že
požadujete sezení vedle sebe, je nutné zvolit vyšší knihovací třídu za
příplatek.
Upozorňujeme, že přeprava je zajišťována linkovým letem. Není proto
možné změnit jméno osoby anebo zájezd zrušit. Stornopopltek je 100%.
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1. den – Odlet
Svoz transferem RIVIERA TOUR (za příplatek 1090,-Kč) na trase Frýdek Místek – Ostrava – Olomouc – Vyškov - Brno na letiště Praha. Ráno na letišti sraz celé skupiny,
odbavení a odlet do Miami. V podvečer přílet do Miami, imigrační řízení a transfer do *** hotelu, nocleh. Delegát odlétá se skupinou z Prahy. Cestujeme leteckou
linkovou přepravou. Večer dle časových dispozic procházka s delegátem po centru Miami, individuální večeře.
2.den- Miami
V dopoleních hodinách po snídani, která je součástí ceny zájezdu, vyrazíme na prohlídku Miami vyhlídkovým busem, kde uvidíme Miami Beach, čtvrt s mrakodrapy,
Kubánskou čtvrt a okolí přístavu. Výlet cca 2-3 hodiny. Odpoledne volný program na Miami určený k relaxaci a poznávání. Nocleh. Bez stravy. Ubytování v koloniálním
hotelu v Miami Beach, cca 100 m od pláže a 500 m od Španělské čtvrti. Před hotelem je obchod a dostupné spojení busem po Miami.
3. den – Miami 09:00-19:00
Snídaně, transfer do přístavu v Miami, nalodění a pozdní oběd. Prohlídka lodi s delegátem. Ubytování a osobní volno. V podvečer bezpečnostní cvičení, slavnostní
večeře a vyplutí z Miami. Návštěva večerních estrádních programů v divadle, volná zábava
4. den: Den na moři
5. den: Ocho Rios – Jamajka 10.00-18.00
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. Přístav Ocho Rios je výborným výchozím bodem pro uskutečnění výletů za poznámím Jamajky. 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: Den na moři
Plavba není jen o poznávání nových destinací. Plavba je i o tom, že by si měl každý udělat čas sám na sebe a na své přátele. Využijme proto volného dne na moři a
navštivme AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb.
7. den: Cartagena – Columbia 8.00-17.00
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
(Castle of San Felipe). 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 za
poznáním tohoto 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: Cristobal – Panama 9.00-18.00
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 nejjužší místo v Americe mezi Pacifikem a Atlantikem se stala Panama rychle místem čilého
obchodního a tranzitního ruchu. Panamský průplav (španělsky Canal del Panamá, 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). Delegát se bude účastnit fakultativního výletu s MSC CRUISES, informace
(str.84). CRI03 – Plavba Panamským průplavem (6 hodin). Naše cesta začíná jízdou autobusem na molo Dredging Division nebo Curaracha, kde se nalodíme na člun.
Pojedeme přes Gaylard Cut, což je nejzajímavější a nejdůležitější část Panamského kanálu, tady se rozděluje země. Pak budeme vstupovat do Pedro Miguel Locks a
pojdeme do Miraflores Lake. Konečně pak přijedeme do přístavu v Pacifiku. Odtud pak pojedeme autobusem zpět na loď. Exkurze zahrnuje transfer autobusem cca 1,5
hodiny každou cestu. Výlet je možno objednat jen při sepsání smlouvy, později bez garance na výlet s delegátem
9. den: Puerto Limon – Costa Rica 8.00-17.00
Puerto Limón, 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 se nacházíme na ostrově, který je významným dodavatelem kávy do celého světa. Opět důvod toto místo
navštívit. Delegát se bude účastnit fakultativního výletu s MSC CRUISES, informace (str.84)
10. den: Den na moři
11. den: Belize City – Belize 9.00-17.00
Největší město středoamerického státu Belize, které je vstupní branou do belizského mořského národního parku Bariéra Belize, největší korálový útes na západní
polokouli dlouhý téměř 300 km. Návštěvníci země často vyrážejí prozkoumat jeskyně v oblasti Cayo a mayské archeologické lokality podél řeky Macal a Belize. Belize
City se může pochlubit jediným ručně ovládaným otočným mostem na světě a nejstarší anglikánskou katedrálou ve Střední Americe.
11. den: Den na moři
12. den: Freeport, Bahamy 12.00-20.00
Užijte si pohodu a rozmanitost Karibiku právě na Bahamách. Zakotvíme u ostrova a vy se můžete oddávat koupání,plavání opalování ,šnorchlování.Krásné čisté
moře,bílý písek….
13. den: Miami 9.00
Ráno připlujeme do Miami. Po snídani následuje vylodění, imigrační kontrola a transfer na letiště. Odpoledne odlet do Prahy.
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NAPŘÍČ KARIBIKEM NA NOVÉ SEASIDE
902 MIAMI – BAHAMY – ST.MARTEN - PORTORIKO - JAMAJKA – KAJMANY – MEXICO

Program zájezdu na luxusní lodi MSC SEASIDE *****
1. LETECKY
den – Odlet

EXOTICKÉ PLAVBY

Svoz transferem RIVIERA TOUR (za příplatek 1090,-Kč) na trase Frýdek Místek – Ostrava – Olomouc – Vyškov - Brno na letiště Praha. Ráno na letišti sraz
celé skupiny, odbavení a odlet do Miami. V podvečer přílet do Miami, imigrační řízení a transfer do *** hotelu, nocleh. Delegát odlétá se skupinou z Prahy.
Cestujeme leteckou linkovou přepravou. Večer dle časových dispozic procházka s delegátem po centru Miami, individuální večeře.
2.den- Miami
V dopoleních hodinách po snídani, která je součástí ceny zájezdu, vyrazíme na prohlídku Miami vyhlídkovým busem, kde uvidíme Miami Beach, čtvrt
s mrakodrapy, Kubánskou čtvrt a okolí přístavu. Výlet cca 2-3 hodiny. Odpoledne volný program na Miami určený k relaxaci a poznávání. Nocleh. Bez
stravy. Ubytování v koloniálním hotelu v Miami Beach, cca 100 m od pláže a 500m od Španělské čtvrti. Před hotelem je obchod a dostupné spojení busem
po Miami.
3. den – Miami 09:00-19:00
Snídaně, transfer do přístavu v Miami, nalodění a pozdní oběd. Prohlídka lodi s delegátem. Ubytování a osobní volno. V podvečer bezpečnostní cvičení,
slavnostní večeře a vyplutí z Miami. Návštěva večerních estrádních programů v divadle, volná zábava
4. den: Nassau – Bahamy 07.00-14.30
Prvním místem, které Kryštof Kolumbus v Americe objevil, byl právě jeden z ostrovů Bahamského souostroví. V roce 1492 přistál na ostrově San Salvador a
prohlásil ho za španělskou državu. Většinu původního obyvatelstva odvezli Španělé jako otroky do zlatých dolů na Kubu a na Haiti, zbytek vymřel. Na
počátku 17. století se na ostrově začali usazovat Britové a v roce 1717 se Bahamy staly britskou kolonií. 7. ledna 1964 byla udělena Bahamám samospráva
a 10. července 1973 byla vyhlášena nezávislost. Od počátku 80. let 20. století sem přicházejí uprchlíci z Haiti, kteří se snaží uniknout bídě a politickým
nepokojům ve své zemi. Nassau je hlavní město a komerční centrum Baham.
5. den: Den na moři
6. den: San Juan-Puerto Rico 12.00-21.00
San Juan je největší a hlavní město Portorika, přístav na severním pobřeží ostrova. V roce 2010 zde žilo 395 326 obyvatel. Představuje ekonomické,
vzdělávací, administrativní, kulturní, správní centrum ostrova. Město se řadí mezi nejstarší Evropany založené osady v Americe. Prvním guvernérem
Portorika byl v roce 1508 jmenován Juan Ponce de León, téhož roku založil první osadu Caparra. Ta se nacházela zhruba 2 km ve vnitrozemí. O rok později
část španělských kolonizátorů přesídlila na novou lokalitu blíže moři – současné historické jádro San Juanu, které se nachází na ostrově o rozloze 7,8 km²,
který je od hlavního ostrova oddělen zhruba 100m širokým průlivem. V roce 1983 byla na seznam světového dědictví UNESCO zapsána skupina
historických staveb v San Juanu. Delegát se tento den bude účastnit fakultativního výletu s MSC CRUISES - informace (str.84)
7. den: Philipsburg-St.Marten 09.00-18.00
Svatý Martin je ostrov ležící ve východní části Karibského moře asi 250 km východně od Portorika, patří do severní části Závětrných ostrovů a je součástí
Malých Antil. Nejbližšími ostrovy jsou Anguilla (severně) a Svatý Bartoloměj (jižním směrem). Svatý Martin byl v roce 1493 objeven Kryštofem Kolumbem
a byl jím pojmenován podle svatého Martina z Tours. Hlavním městem nizozemské jižní části je Philipsburg. Světoznámou proslulost přinesla ostrovu pláž
Maho, z níž je možné sledovat a fotografovat z bezprostřední vzdálenosti přistávající a odlétající letadla na Mezinárodní letiště princezny Juliany. Delegát
se tento den bude účastnit fakultativního výletu s MSC CRUISES - informace (str.84)
8. den: Den na moři
9. den: Den na moři
10. den: Miami – USA 7.00-19.00
11. den: Den na moři
12. den: Ocho Rios – Jamajka 09.00-17.00
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. Přístav Ocho Rios je výborným výchozím bodem pro uskutečnění výletů za poznámím
Jamajky. Zažijete tu pravou Jamajku mezi prodejci prodávající suvenýry, pečivo, kokosové peněženky a všudy přítomné DRED-kulichy. Večer na diskotéce
je Jamajčanem snad každý.
13. den: Georgetown – Kajmanské ostrovy 8.00-16.00
Pokud hodláte na některé z destinací během plavby lenošit, opalovat se, pít drinky a užívat si moře a sluníčka, tak rozhodně tady. Kajmany jsou jako
stvořené pro nakoupání, šnorchlování, potápění a podobné aktivity.
14. den: Cozumel – Mexiko 10.00-18.00
Tak zde bude těžké rozhodování. Kdo má rád historii, vyrazí na fakultativní výlet s 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.
15. den: Den na moři
16. den: Nassau – Bahamy 10.00-18.00
17. den: Miami 9.00 -Ráno připlujeme do Miami. Po snídani následuje vylodění, imigrační kontrola a transfer na letiště. Odpoledne odlet do Prahy.

FIRST MINUTE CENA

60.990 Kč

pro prvních 12 rezervací

Katalogová cena
Cena za dítě 3-11 let
Cena za juniora 12-17let
Číslo plavby
Počet nocí/dnů
Loď MSC*****
Termín odjezdu
Termín příjezdu

79.990 Kč
35.990 Kč
45.990 Kč
902
14+2/18
SEASIDE
1.2.2018
18.2.2018

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY
+ VÝLET MIAMI TOUR
Cena zájezdu zahrnuje:
* leteckou linkovou dopravu Praha-MIAMI-Praha
ve třídě economy** s přestupem
*letištní taxy a palivové příplatky
*transfery letiště-hotel-přístav-letiště
*2x ubytování v *** hotelu na Miami Beach se snídaní
*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
*autobusový výlet v Miami
Cena zájezdu neobsahuje:
*fakultativní výlety plavební společnosti
*servisní poplatek MSC Cruises 13 USD/os/noc
transfery plavební společnosti v přístavech
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby
za příplatek (sauny, masáže,4D kino….)
*vstupní vízum do USA za příplatek 780,-Kč
Za příplatek nabízíme:

*cestovní a zdravotní pojištění od 3390,-Kč/os (str.29)
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21)
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28)
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20)
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21)
*FAKULTATIVNÍ VÝLETY S DELEGÁTEM (str.84)
Upozornění:
**letecká společnost se bude snažit umístit klienty dle ubytování
v kajutách, nic méně třída economy tuto službu nezaručuje. V případě, že
požadujete sezení vedle sebe, je nutné zvolit vyšší knihovací třídu za
příplatek.
Upozorňujeme, že přeprava je zajišťována linkovým letem. Není proto
možné změnit jméno osoby anebo zájezd zrušit. Stornopopltek je 100%.
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DUBAJ A ARABSKÉ EMIRÁTY
903 DUBAJ – ABU DHABI - SIR BANI YAS IS. – MUSCAT - KHOR AL FAKKAN - DUBAJ

FIRST MINUTE CENA

36.990 Kč

pro prvních 12 rezervací

Katalogová cena
Cena za dítě 3-11 let
Cena za juniora 12-17let
Číslo plavby
Počet nocí/dnů
Loď MSC*****
Termín odjezdu
Termín příjezdu

48.990 Kč
22.990 Kč
26.990 Kč
903
7/8
SPLENDIDA
23.2.2018
3.3.2018

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY
Cena zájezdu zahrnuje:
* leteckou linkovou dopravu ve třídě economy**
* letištní taxy a palivové příplatky
* transfery letiště-přístav-letiště
* 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 10 eur/os/noc
* transfery plavební společnosti v přístavech
* nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby
za příplatek (sauny, masáže,4D kino….)
Za příplatek nabízíme:

*cestovní a zdravotní pojištění od 1290,-Kč/os (str.29)
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21)
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28)
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20)
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21)
*FAKULTATIVNÍ VÝLETY S DELEGÁTEM (str.84)
Upozornění:
**letecká společnost se bude snažit umístit klienty dle ubytování
v kajutách, nic méně třída economy tuto službu nezaručuje. V případě, že
požadujete sezení vedle sebe, je nutné zvolit vyšší knihovací třídu za
příplatek.
Upozorňujeme, že přeprava je zajišťována linkovým letem. Není proto
možné změnit jméno osoby anebo zájezd zrušit. Stornopopltek je 100%.

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

EXOTICKÉ PLAVBY

1.den: Odjezd do Dubaje
Večer setkání na letišti ve Vídni. Odlet ve večerních hodinách do Dubaje. Doba letu cca 6 hodin. Časový posun 2 hodiny. Max hmotnost zavazadla 23 kg.
Přímý let do Dubaje bez přestupů.
2.den: Dubai-SAE - 23.00
Brzy ráno přílet do Dubaje, přesun autokarem do přístavu. 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. Dubaj-lze do českého jazyka přeložit jako „místo srazu“ je jeden z emirátů ve Spojených arabských
emirátech (SAE) v Perském zálivu. Je nejlidnatějším a druhým největším emirátem Spojených arabských emirátů, hned po emirátu Abú Dhabí. Emirát
Dubaj leží na Arabském poloostrově v Perském zálivu a je svými 4 114 km² a 2,262 mil. obyvateli (sčítání z roku 2008) po Abú Dhabí druhý největší. Vládce
Dubaje je šejch Mohammed bin Rašíd Al Maktoum, který je viceprezidentem a premiérem SAE (Hlavou státu je emír Abú Dhabí). Hlavním centrem
emirátu je město Dubaj. Největší část emirátu zabírá poušť. Emirát se nečlení na žádné nižší správní celky, avšak od roku 1954 působí v rámci emirátu
instituce „Obec Dubaj“ (anglicky Dubai Municipality), jež má na starosti běžné záležitosti emirátu, jako jsou zdraví, životní prostředí či územní plánování.
3.den: Abu Dhabi-SAE 05.00-23.00
je hlavní město Spojených arabských emirátů a metropole stejnojmenného emirátu. Město má 1 500 000 obyvatel. Město má za sebou pestrou minulost
zahrnující období, kdy bylo útočištěm pirátů. Od 60. let 20. století prošlo město závratnou přeměnou do moderního střediska se širokými bulváry a
vysokými budovami. Ze starého města do dnešních dnů zůstalo jen pramálo, výjimku tvoří Starý palác, který reprezentuje jednu z nejstarších budov
postavenou nad pramenem. Byly zde pořádány mezinárodní soutěže v letecké akrobacii Red Bull Air Race.
Velká mešita šejka Zayeda - její architektura byla odvozena z marocké mešity v Casablance, patří k největším v islámském světě. Zaujímá plochu 22.412
metrů čtverečních a pojme 41 tisíc věřících, ženám je vstup povolen pouze v dlouhém oděvu zakrývajícím hlavu (vlasy), paže i nohy. Měšita byla otevřena
v prosinci roku 2007. Je zbudována především z bílého mramoru, vykládána dalšími barevnými kameny, některé výzdobné články jsou zlacené, skleněné
lustry dodala firma Swarowski. V sousedství měšity je hrob šejka Zayeda, který stavbu financoval. Delegát se tento den bude účastnit fakultativního výletu
s MSC CRUISES - informace (str.84)
4.den: Sir Bani Yas Is. – SAE 9.00-17.00
Zakotvíme na přírodním ostrově cca 170 km od Abu Dhabi. Ostrov je největší přírodní rezervací a původně domovem Arábie. Díky památkové péči a
ekologickým investicím se stal domovem tisíců volně se pohybujících zvířat a několika milionů rostlin a stromů. Rezervace byla založena v roce 1977
šekem Zayed Bin Sultan Al Nahyan. Návštěva toho místa bude pro Vás užasným zážitkem především pro milovníky přírody, fauny a flory
5.den: Plavba na moři
6. den: Muscat – Oman 8.00-18.00
je hlavní město Sultanátu Omán a zároveň největší město v zemi. Také je správním městem Muskatského guvernorátu. Metropolitní oblast se rozkládá na
ploše o přibližně 1 500 km² a zahrnuje šest vilájetů. Město leží na pobřeží Arabského moře podél Ománského zálivu v blízkosti strategicky položeného
Hormuzského průlivu. Oblast, v níž se město nachází, se rozkládá v podhůří a mezi vrchy západní části skalnatého pohoří Al-Hadžar. První zmínky o
Muskatu pochází z doby počátku 1. století n. l. a popisují jej jako významné přístavní město mezi západem a východem. Během své existence se Muskat
ocitl pod vládou jak domorodých kmenů, tak pod vládou zahraničních zemí – třeba Persie a Portugalska. V 18. století se vliv Muskatu rozšířil až k
východnímu pobřeží Afriky a Zanzibaru. Jakožto významný přístav v Ománském zálivu přilákal Muskat zahraniční obchodníky a osadníky z Balúčistánu,
Persie a dalších zemí. Od doby, kdy začal vládnout sultán Kábús bin Saíd, prodělal Muskat velký rozvoj infrastruktury, začal se rozrůstat a dal za vznik
multietnické společnosti. Delegát se tento den bude účastnit fakultativního výletu s MSC CRUISES - informace (str.84)
7. den: Khor Al Fakkan – Oman 8.00-18.00
je město ležící podél Ománského zálivu na východním pobřeží Spojených arabských emirátů. Město, druhé největší na východním pobřeží po Fujairah , je
postaveno v malebné zátoce Khor Fakkan, což znamená "Dvě čelisti". Khor Fakkan patří do emirátu města Sharjah , ale je geograficky obklopen emirátem
Fujairah. Je to jeden z největších kontejnerových přístavů vůbec. Khor Fakkan má dlouhou historii lidského osídlení. Můžete jen tak ležet na lehátku a
oddávat se slunečním parskům anebo si dopřát návštěvu historických a kulturních míst, která jsou stará jako sám čas. Věnovat se můžete i šnorchlování a
potápění anebo se vydat na tůru do drsného horského terénu. MSC Cruises má pro Vás připravenou pestrou nabídku služeb.
8. den: Dubaj – SAE 13.00-23.59
Volný den k poznávání tohoto úžasného města. Můžete využít spousty fakultativních výletů společnosti MSC Cruises. Výlety vám zašleme v odbavovacích
pokynech. Delegát se tento den bude účastnit fakultativního výletu s MSC CRUISES - informace (str.84)
9. den: Dubaj – SAE 00.01
Snídaně, vylodění a transfer na letiště, odlet do Vídně.
*Upozorňujeme, že delegát nesmí provázet skupinu v jednotlivých emirátech. K tomu jsou určeny fakultativní výlet MSC Cruises s odborným
licencovaným průvodcem. Delegát bude zajištovat Váš servis výhradně na lodi. V každé destinaci se delegát účastní jednoho výletu plavební společnosti
MSC Cruises, kde Vám může být velmi nápomocen, ale není překladatelem. Informace o výletech a cenách naleznete na straně 83.
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KUBA A KARIBIK
904 HAVANA – COSTA MAYA - BELIZE CITY - ISLA DE ROATAN - ISLA DE LA JUVENTUD

Program zájezdu na luxusní lodi MSC OPERA****
PLAVBY LETECKY

EXOTICKÉ

1.den ČR-PRAHA-ODJEZD
Dopoledne sraz všech klientů na letišti Praha-Ruzyně a odlet do Havany linkovou leteckou přepravou s přestupem. Ve večerních hodinách přílet do Havany
a transfer do přístavu. Transfer do přístavu je v ceně zájezdu. Následuje nalodění, ubytovaní, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi a první večeře. Po večeři
možnost návštěvy večerní Havany, popř. pokud máte rádi latinskoamerické tance, doporučujeme návštěvu TROPICANA CABARET. Cabaret Tropicana je
pestrým kulturním vystoupením s nealkoholickými a alkoholickými nápoji, plným hudby, tance a krásných tanečnic a tanečníků.
2. den HAVANA 00.00-23.55
Havana, nebo také La Habana je hlavní město Kuby. Nachazí se v severozápadní části ostrova u pobřeží Karibského moře. V Havaně žije přibližně 2,2
milionu obyvatel a je tak největším kubánským městem. Město býva často přezdívano jako Paříž Karibiku a Stará Havana je zařazena na seznamu
Světového dědictví UNESCO. Havanu založil v roce 1515 španělský conquistador Diego Velazquez de Cuellar původně jako pevnost, která sloužila jako
základna pro další dobyvatelské výpravy. Největší prosperity dosáhla Havana v 18. a 19. století, kdy také vzniklo velké množství architektonických
památek. V první polovině 20. století mířili do Havany tisícovky amerických turistů. Obrat nastal v roce 1961 po nástupu Fidela Castra k moci, kdy se také
začalo s budovaním moderních budov. V dnešní době pracuje město na obnově a rekonstrukci významných památek a hlavních turistických cílů. Zavítat
můžete na fakultativní výlet do kubánských továren na výrobu doutníků Fabrica de Tabacos Partagas, dále pak ke Capitolio Nacional velmi připomínajicího
Capitol z amerického Washingtonu DC, nebo na vyhlášenou promenádu Malecon proslavenou především úchvatnými výhledy na západ slunce. Delegát se
tento den bude účastnit fakultativního výletu s MSC CRUISES, informace (str.84)
3. den PLAVBA NA MOŘI
Po náročných dnech poznávání Kuby je třeba čas na odpočinek. Využijeme tedy pohostinnosti lodní společnosti, budeme vychutnávat koktejly, drinky a
sluníčko.
4. den BELIZE CITY 08:00-17:00
Sedmdesátitisícové moderní město s bohatou koloniální historií. Jednou z atrakcí, kterou zde můžete navštívit, je budova nového muzea či turistická
vesnice. Nedaleko města se nachází nádherné laguny, na nichž se můžete směle prohánět na kanoi a obdivovat divokou přirodu, nebo si třeba zarybařit.
Potápění na koralovém útesu je opravdu nevšední zážitek. Je ovšem potřeba se k němu dostat lodí, vyplatí se najmout si člun i s místním průvodcem.
Zajímavá je také procházka džunglí v Blue Hole National Park, který leží v pohoří Maya Mountains hned vedle silnice Hummingbird Highway. V džungli je
ukryté sladkovodní jezero, ve kterém je velmi přijemné se vykoupat.
5.den ISLA DE ROATAN 08:00-17:00
Celoročně zelený Roatan je překrasný koralový ostrov s písečnými plážemi v bezpečném prostředí Karibského moře. Je ideálním místem pro potápěče,
jachtaře, milovníky vodních sportů a koupaní. K ostrovu Roatan denně připlouvají velké cestovní lodě z Floridy při svém putování po karibské oblasti.
Roatan je tichý a bezpečný přístav, je to „kousek ráje “ na této planetě. Plavební společnost nabízí nepřeberné možností využití volného času na pláži,
nebo v zázemí ostrova. Jsou to beach volejbal, výuka latinskoamerických tanců na pláži, různé soutěže, poznávací výlety, plážové sporty, relaxační masáže,
půjčování loděk, kajaků, vodních skůtrů, nabídka pronájmu motorových lodí, prohlídky podmořského života v okolí ostrova z vyletních lodí se skleněným
dnem a potápění všeho druhu, včetně kurzů pro začátečníky. Dále se nabízí návštěva zoologické farmy ještěrů Iguanas, terárií s obřími želvami, žraloky a
mořskými rybami, vodní show…. Delegát se tento den bude účastnit fakultativního výletu s MSC CRUISES, informace (str.84)
6.den COSTA MAYA 07:00-14:30
je pobřeží v délce cca 130 km, které se táhne jižně od rezervace Sian Kaan až k hranicím s Belize. Desítky kilometrů pláží s prachovým bílým pískem,
azurové moře, palmy všech druhů hustě rostoucí na pobřeží a blízkost Mesoamerického útesu s úžasným světem barevných koralů a mořských živočichů,
nabízejí jeden s posledních rájů…Costa Maya – neboli Mahahual je bývalá základna mexického námořnictva. Tato malá rybařská vesnička byla jen nedávno
objevena turisty a rozvíjející se turistický ruch je vidět na každém kroku. Nádherně dlouhé pláže se sněhobílým pískem a roztroušené ruiny z dob aztecké
kultury a podvodní jeskyně ve kterých se mohou nacházet neobjevené poklady
7.den ISLA DE LA JUVENTUD 09:00-15:00
Vítejte opět na Kubě, vítejte na Ostrově Mládeže. Je to druhý největší ostrov Kuby a šestý největší ostrov Antil. Ostrov o rozloze 2419 km2 leží asi 65 km
jižně od západní části ostrova Kuby v zálivu Batabano. Ostrov je největším z 350 ostrovů souostroví Canarreos. V jeskynním komplexu nedaleko Punta del
Este bylo nalezeno dokonce 235 maleb namalovaných původními obyvateli. Pro Evropany byl ostrov objeven během třetí plavby Kryštofa Kolumba v roce
1494. Kolumbus ho pojmenoval La Evangelista a prohlásil ho za španělský. Později byl ostrov znamý také jako Isla de Cotorras („ostrov papoušků“) a Isla de
Tesoros („ostrov pokladů“).
8.den HAVANA 09:00
V dopolednich hodinách doplujeme opět do Havany. V odpoledních hodinách vylodění a odjezd na letiště. Delegát se tento den bude účastnit
fakultativního výletu s MSC CRUISES, informace (str.84)

Delegát CK RIVIERA TOUR se bude účastnit vybraných fakultativních výletů plavební společnosti MSC CRUISES. Pokud se rozhodnete těchto vyletů účastnit,
bude Vám delegát oporou na těchto výletech. Výlety jsou v anglickém jazyce. Delegát nesmí překládat odborný výklad autorizovaného průvodce. Seznam
vyletů je uveden na straně 83. Tyto výlety si můžete zakoupit předem. Upozorňujeme, že místní úřady na Kubě vyžadují potvrzení o uzavřeném zdravotním
pojištění po celou dobu plavby.

FIRST MINUTE CENA

42.990 Kč

pro prvních 12 rezervací

Katalogová cena
Cena za dítě 3-11 let
Cena za juniora 12-17let
Číslo plavby
Počet nocí/dnů
Loď MSC***
Termín odjezdu
Termín příjezdu

56.990 Kč
29.990 Kč
33.990 Kč
904
7/9
OPERA
3.11.2018
11.11.2018

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY
Cena zájezdu zahrnuje:
* leteckou linkovou dopravu ve třídě economy** s přestupem
* letištní taxy a palivové příplatky
* transfery letištěl-přístav-letiště
* 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 13 USD/os/noc
* transfery plavební společnosti v přístavech
* nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby
za příplatek (sauny, masáže,4D kino….)
Za příplatek nabízíme:

*cestovní a zdravotní pojištění od 1290,-Kč/os (str.29)
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21)
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28)
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20)
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21)
*FAKULTATIVNÍ VÝLETY S DELEGÁTEM (str.84)

Upozornění:
**letecká společnost se bude snažit umístit klienty dle ubytování
v kajutách, nic méně třída economy tuto službu nezaručuje. V případě, že
požadujete sezení vedle sebe, je nutné zvolit vyšší knihovací třídu za
příplatek.
Upozorňujeme, že přeprava je zajišťována linkovým letem. Není proto
možné změnit jméno osoby anebo zájezd zrušit. Stornopopltek je 100%.
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VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ

PANAMA- KOSTARICA – KOLUMBIE - JAMAJKA II
905 MIAMI – JAMAJKA – CARTAGENA – PANAMA – COSTA RICA – BELIZE CITY – OCEAN CAY

FIRST MINUTE CENA

53.990 Kč

pro prvních 12 rezervací

Katalogová cena
Cena za dítě 3-11 let
Cena za juniora 12-17let
Číslo plavby
Počet nocí/dnů
Loď MSC*****
Termín odjezdu
Termín příjezdu

69.990 Kč
33.990 Kč
37.990 Kč
901
11+2/13+2
DIVINA
16.11.2018
30.11.2018

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY
+ VÝLET MIAMI TOUR
Cena zájezdu zahrnuje:
* leteckou linkovou dopravu VÍDEŇ-MIAMI-VÍDEŇ ve
třídě economy** s přestupem
*letištní taxy a palivové příplatky
*transfery letiště-hotel-přístav-letiště
*2x ubytování v *** hotelu na Miami Beach se snídaní
*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
*autobusový výlet v Miami
Cena zájezdu neobsahuje:
*fakultativní výlety plavební společnosti
*servisní poplatek MSC Cruises 13 USD/os/noc
transfery plavební společnosti v přístavech
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby
za příplatek (sauny, masáže,4D kino….)
*vstupní vízum do USA za příplatek 780,-Kč
Za příplatek nabízíme:
*cestovní a zdravotní pojištění (přípl. 2390,-Kč)
*allegrissimo paket v ceně od 1200 kč/os/noc
*balkonová kajuta za příplatek
*FAKULTATIVNÍ VÝLETY S DELEGÁTEM (str.84)
Upozornění:
**letecká společnost se bude snažit umístit klienty dle ubytování
v kajutách, nic méně třída economy tuto službu nezaručuje. V případě, že
požadujete sezení vedle sebe, je nutné zvolit vyšší knihovací třídu za
příplatek.
Upozorňujeme, že přeprava je zajišťována linkovým letem. Není proto
možné změnit jméno osoby anebo zájezd zrušit. Stornopopltek je 100%.
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Program zájezdu na luxusní lodi MSC DIVINA*****
LETECKY

EXOTICKÉ PLAVBY

1. den – Odlet
Svoz transferem RIVIERA TOUR (za příplatek 1090,-Kč) na trase Frýdek Místek – Ostrava – Olomouc – Vyškov - Brno na letiště Vídeň. Ráno na letišti sraz celé skupiny,
odbavení a odlet do Miami. V podvečer přílet do Miami, imigrační řízení a transfer do *** hotelu, nocleh. Delegát odlétá se skupinou z Vídně. Cestujeme leteckou
linkovou přepravou. Večer dle časových dispozic procházka s delegátem po centru Miami, individuální večeře.
2.den- Miami
V dopoleních hodinách po snídani, která je součástí ceny zájezdu, vyrazíme na prohlídku Miami vyhlídkovým busem, kde uvidíme Miami Beach, čtvrt s mrakodrapy,
Kubánskou čtvrt a okolí přístavu. Výlet cca 2-3 hodiny. Odpoledne volný program na Miami určený k relaxaci a poznávání. Nocleh. Bez stravy. Ubytování v koloniálním
hotelu v Miami Beach, cca 100 m od pláže a 500 m od Španělské čtvrti. Před hotelem je obchod a dostupné spojení busem po Miami.
3. den – Miami 09:00-19:00
Snídaně, transfer do přístavu v Miami, nalodění a pozdní oběd. Prohlídka lodi s delegátem. Ubytování a osobní volno. V podvečer bezpečnostní cvičení, slavnostní
večeře a vyplutí z Miami. Návštěva večerních estrádních programů v divadle, volná zábava
4. den: Den na moři
5. den: Ocho Rios – Jamajka 10.00-18.00
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. Přístav Ocho Rios je výborným výchozím bodem pro uskutečnění výletů za poznámím Jamajky. 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: Den na moři
Plavba není jen o poznávání nových destinací. Plavba je i o tom, že by si měl každý udělat čas sám na sebe a na své přátele. Využijme proto volného dne na moři a
navštivme AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb.
7. den: Cartagena – Columbia 8.00-17.00
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
(Castle of San Felipe). 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 za
poznáním tohoto 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: Cristobal – Panama 9.00-18.00
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 nejjužší místo v Americe mezi Pacifikem a Atlantikem se stala Panama rychle místem čilého
obchodního a tranzitního ruchu. Panamský průplav (španělsky Canal del Panamá, 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). Delegát se bude účastnit fakultativního výletu s MSC CRUISES, informace
(str.84). CRI03 – Plavba Panamským průplavem (6 hodin). Naše cesta začíná jízdou autobusem na molo Dredging Division nebo Curaracha, kde se nalodíme na člun.
Pojedeme přes Gaylard Cut, což je nejzajímavější a nejdůležitější část Panamského kanálu, tady se rozděluje země. Pak budeme vstupovat do Pedro Miguel Locks a
pojdeme do Miraflores Lake. Konečně pak přijedeme do přístavu v Pacifiku. Odtud pak pojedeme autobusem zpět na loď. Exkurze zahrnuje transfer autobusem cca 1,5
hodiny každou cestu. Výlet je možno objednat jen při sepsání smlouvy, později bez garance na výlet s delegátem
9. den: Puerto Limon – Costa Rica 8.00-17.00
Puerto Limón, 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 se nacházíme na ostrově, který je významným dodavatelem kávy do celého světa. Opět důvod toto místo
navštívit. Delegát se bude účastnit fakultativního výletu s MSC CRUISES, informace (str.84)
10. den: Den na moři

11.den COSTA MAYA 09:00-18:00
je pobřeží v délce cca 130 km, které se táhne jižně od rezervace Sian Kaan až k hranicím s Belize. Desítky kilometrů pláží s prachovým bílým pískem, azurové moře,
palmy všech druhů hustě rostoucí na pobřeží a blízkost Mesoamerického útesu s úžasným světem barevných koralů a mořských živočichů, nabízejí jeden s posledních
rájů…Costa Maya – neboli Mahahual je bývalá základna mexického námořnictva. Tato malá rybařská vesnička byla jen nedávno objevena turisty a rozvíjející se turistický
ruch je vidět na každém kroku. Nádherně dlouhé pláže se sněhobílým pískem a roztroušené ruiny z dob aztecké kultury a podvodní jeskyně ve kterých se mohou
nacházet neobjevené poklady
11. den: Den na moři
12. den: Ocean Cay MSC Marine Reserve 9.00-23.00
V bahamském hlavním městě Nassau podepsal v roce 2015 bahamský premiér Perry Christie a MSC Cruises výkonný předseda Pierfrancesco Vago smlouvu na 100 let,
která umožňuje společnosti MSC Cruises obsadit a využívat ostrov s názvem Ocean Cay MSC Marine Reserve. Ostrov nabízí naprosto autentickou dovolenou
s nejlepšími plážemi na světě uprostřed Karibského moře. Na ostrově je k dispozici půjčovna jízdních kol a jiných dopravních prostředků, specializované pláže jako je
třeba rodinná pláž s restaurací, dětským hřištěm a ostatní vybavení pro děti. Okouzlující laguna ve vnitrozemí nebo velký slavnostní altán pro oslavy a svatby. Pro více
náročné klienty jsou na ostrově soukromé bungalovy s masážemi a exkluzivní lázeňské a wellness centrum.
13. den: Miami 9.00
Ráno připlujeme do Miami. Po snídani následuje vylodění, imigrační kontrola a transfer na letiště. Odpoledne odlet do Vídně.
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Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře RIVIERA TOUR s.r.o. pro prodej zájezdů (dále jen „podmínky“)
1.Smluvní vztah
1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří RIVIERA TOUR s. r. o., se sídlem Lidečko 31,756 15, IČ 25911741, DIČ CZ 25911741 (dále jen „CK“)a
zákazníkem vzniká potvrzením objednávky zájezdu ze strany CK (dále jen „smlouva“).
1.2. Práva a povinnosti CK a zákazníka se řídí smlouvou, podmínkami, které jsou její nedílou součástí, popisem zájezdu v katalogu a dodatečných
nabídkách, a také ustanovením § 2521 až § 2549 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. .
2. Předmět smlouvy
CK je na základě uzavřené smlouvy povinna řádně poskytnout zákazníkovi zájezd a zákazník je povinen zaplatit cenu zájezdu.
3.Ceny zájezdů
3.1. Ceny zájezdů jsou kalkulovány na základě měnových kurzů platných 30 dnů před vydáním aktuálního katalogového ceníku. CK
3.2. CK je oprávněna cenu zájezdu zvýšit 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 10%. CK
ovšem musí navýšení oznámit zákazníkovi nejpozději 21 dnů před zahájením 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 kursu
české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu nad hodnotu 10%. CK
4. Platební podmínky
4.1. Zákazník je povinen zaplatit CK zálohu ve výši minimálně 50% z celkové ceny zájezdu (včetně fakultativních služeb). Tato záloha je splatná při
podpisu smlouvy. U zájezdů s leteckou dopravou požaduje CK zálohovou platbu v minimální výši letecké přepravy.
4.2. Doplatek musí být uhrazen bankovní složenkou tak, aby nejpozději 45 dní před nástupem na zájezd byl připsán na účet CK.
4.3. Při uzavření smlouvy u autorizovaného prodejce složí zákazník zálohu přímo na účet CK. Doplatek zájezdu poukáže zákazník přímo na účet CK.
Poplatky za změny v knihování a odstupné jsou splatné ihned.
4.4. V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu zákazníkem je CK oprávněna odstoupit od smlouvy bez dalšího upozorňování.
5. Další povinnosti zákazníka
5.1. Zákazník je zejména povinen:
a) poskytnout CK součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně uvádět CK údaje
požadované ve smlouvě, včetně jakýchkoliv změn takových údajů a předložit všechny potřebné doklady k žádosti o udělení víz;
b) nebrat si na zájezd nadměrná zavadla jako surfy, jízdní kola a podobně. Jejich přeprava není součástí zájezdu a její ceny;
c) zajistit u nezletilých osob doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu, obdobně zajistit doprovod a dohled u osob, jejichž
zdravotní stav to vyžaduje;
d) převzít od CK 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) dodržovat pasové, celní, zdravotní a další předpisy země, do které cestuje. Jsou-li zákazníkem cizinci, jsou povinni se informovat na vízovou
povinnost u zastupitelství zemí, kam cestují. Cizí státní příslušníci jsou povinni informovat CK o případné vízové povinnosti, která se jich týká v
zemích cílových destinací zájezdu. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto ustanovení, nese zákazník.
g) zákazník, který si objednal zájezd na moři, je povinen dodržovat povinnosti, které pro něj jako pro zákazníka vyplývají ze všeobecných podmínek
lodní společnosti. V případě porušení těchto podmínek nenese CK žádnou odpovědnost. Zejména je nutno dodržovat bezpečnostní podmínky a
pravidla včasných návratů na loď v jednotlivých přístavech při vyplutí v případě plaveb;
h) splnit očkovací, případně další zdravotnické povinnosti při cestách do zemí, pro které jsou stanoveny mezinárodními zdravotnickými předpisy
i) počínat si tak, aby nepoškozoval dobré jméno CK. V případě porušení této povinnosti uhradí zákazník CK smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. To
nevylučuje nárok CK na náhradu škody.
5.2. K povinnostem zákazníků – právnických osob – patří dále:
a) seznámit své účastníky se smlouvou a podmínkami, jakož i dalšími informacemi, které od CK obdrží;
b) zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povinnosti zákazníků, které vyžadují jejich osobní součinnost a jejichž nositelem může být jen
jednotlivý účastník;
d) určit vedoucího skupiny v případě, kdy podle dohody s CK není zajištěn doprovod zástupcem či delegátem CK. Tento vedoucí organizačně
zabezpečuje řádné poskytnutí služeb od dodavatelů.
e) dodržovat pasové, celní, zdravotní 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
f) 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
g) zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit či omezovat ostatní účastníky zájezdu. Vpřípadě porušení tohoto ustanovení má právo CK
zákazníka ze zájezdu vyloučit. Náklady na zpětnou přepravu hradí vtakovém případě zákazník vplné výši. Zákazníkovi který ohrozil,poškodil nebo
omezoval ostatní účastníky zájezdu zaniká právo na jaké-koli odškodnění.Toto ustanovení se vztahuje i na nevhodné chování.
h) uhradit event.škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo ubytovacím a jiném zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle cestovní smlouvy
ch)zákazníkovi je zakázáno před a během zájezdu užívat omamné látky a drogy nebo je přepravovat. To platí i při zvýšené konzumaci alkoholu, které
by mohlo vést k jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit či omezovat ostatní účastníky zájezdu. Zákazník je povinnen respektovat pokyny
vedeoucího zájezdu-delegáta během celého zájezdu.Zákazník je povinnen počínat si tak,aby nenarušoval svým chováním a jednáním průběh
zájezdu.Vpřípadě porušení tohoto ustanovení má právo CK zákazníka ze zájezdu vyloučit. Náklady na zpětnou přepravu hradí vtakovém případě
zákazník vplné výši. Zákazníkovi který ohrozil,poškodil nebo omezoval ostatní účastníky zájezdu zaniká právo na jaké-koli odškodnění. Toto
ustanovení se vztahuje i na nevhodné chování
i) V případě objednání plavby s dopravou a delegátem, je Vaše účast skupinovou záležitostí. Každý klient plavby s dopravou a delegátem je
povinen respektovat pokyny delegáta skupiny. Pokud klient nedodrží pokyny delegáta, nedostaví se na určené místo řádně a včas, delegát bude
pokračovat v daném programu se skupinou dle daného plánu, bez ohledu na neúčast klienta. V případě, že klient nerespektuje pokyny delegáta
nebo určené místo a čas nedodrží, není cestovní kancelář odpovědna za takové počínání klienta a veškeré nároky na reklamaci, náhrady škody či
újmy jsou v takovém případě nepřípustné a cestovní kancelář nenese jakoukoliv odpovědnost za ztráty, škody či újmy klientům vzniklé.
6. Zrušení zájezdu
6.1. CK je oprávněna zájezd zrušit:
a) jestliže před jejím zahájením nebude dosaženo minimálního počtu zákazníků, který je uveden u konkrétního zájezdu v katalogu,
b) z důvodů ohrožení zájezdu vyšší mocí, c) z jakéhokoli jiného důvodu. d)z důvodů změn itinerářů, politické a bezpečnostní situce vzemích nebo
destinacích e)v případě, že zákazník poškozuje dobré jméno CK,nebo CK napadá či jinak poškozuje
6.2. V případě zrušení zájezdu oznámí CK tuto skutečnost neprodleně zákazníkovi a nabídne mu náhradní zájezd celkově odpovídající alespoň tomu,
co bylo původně ujednáno, pokud je v jejích možnostech takový zájezd nabídnout. Jinak CK vrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo plnou
zaplacenou cenu služeb.
6.3. Delegát má právo vyloučit ze skupiny osoby, které narušují zdárný průběh plavby, zájezdu anebo nedodržují pravidla slušného chování,
popřípadě osoby podnapilé. V případě hrubého porušení zásad slušného chování, slovního napadání anebo urážek jiných osob, či alkoholismu má
právo delegát, nebo kapitán lodi plavbu - zájezd klientovi zrušit na místě samém, bez nároku na jakoukoliv škodní újmu, náhradu škody, nebo
kompenzaci.
7. Odstoupení od smlouvy, stornopoplatky-odstupné
7.1. CK je oprávněna od smlouvy odstoupit z důvodů zrušení zájezdu nebo z důvodů porušení povinností zákazníkem. Účinky odstoupení od
smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení zákazníkovi.
7.2. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy
a) kdykoliv před zahájením zájezdu,
b) jestliže nedojde k uzavření nové smlouvy dle ustanovení článku 6.2. těchto podmínek.
c) z důvodu porušení povinností CK vyplývajících ze smlouvy
7.3. Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy zákazník doručí do sídla CK. V oznámení uvede jméno, příjmení, adresu, číslo zájezdu. Účinky
odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení.
7.4. Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinností CK nebo odstoupí-li CK od smlouvy před zahájením zájezdu zdu z
důvodů porušení povinností zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit CK odstupné ve výši:
skutečně vzniklé náklady ,30% z celkové částky zájezdu, minimálně však 3500 Kč/osobu 365-141 dnů před odjezdem
skutečně vzniklé náklady , nejméně však 40 % z celkové ceny zájezdu od 140 dne do 120. dne před odjezdem
skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50 % z celkové ceny zájezdu od 119. dne do 100. dne před nástupem
skutečně vzniklé náklady, nejméně však 60 % z celkové ceny zájezdu od 99. dne do 80. dne před nástupem
skutečně vzniklé náklady, nejméně však 70 % z celkové ceny zájezdu od 79. dne do 60. dne před nástupem
skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80 % z celkové ceny zájezdu od 59. dne do 50. dne před nástupem
skutečně vzniklé náklady, nejméně však 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.
Vždy platí kompletní cestovní smlouva na celou kajutu a není možno stornovat jednotlivou osobu na kajutě!
7.5. Na zájezdy a plavby s leteckou dopravou je stornopoplatek 100% v momentu zakoupení zájezdu.
7.6. Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady CK a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a
zahraničním dodavatelům služeb.
7.7. CK je současně povinna vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené smlouvy. CK má právo započíst
částku odstupného od složené zálohy nebo zaplacené ceny.
7.8. 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 odjezdu, odletu nebo nástupu na zájezd.
7.9. V případě zrušení, na které se vztahuje pojistka, musí být ohlášení CK provedeno ve stejném čase jako ohlášení pojišťovně. Případné rozdíly
mezi platbami a mezi částkami, které dluží zákazník a těmi, které budou zaplaceny pojišťovnou, budou hrazeny zákazníkem.
8. Dodatečné změny v knihování na přání zákazníka
8.1. K jakékoli změně smlouvy je vyžadován souhlas CK. CK účtuje za změny v osobě, adrese zákazníka, termínu či místa pobytu, letu, data návratu
či plavby apod. poplatek dle platného ceníku. Všechny tyto změny, budou-li zákazníkem požadovány, budou provedeny za podmínky úhrady
veškerých vzniklých nákladů zákazníkem.
8.2. V případě, kdy CK potvrdí možnost provedení změn, je zákazník povinen ihned zaslat CK zpět vystavené původní cestovní doklady a pokyny k
odbavení v kompletním složení. V případě, že zákazník nedodá zpět původní pokyny k odjezdu, zejména pak letenku, lodní či palubní lístek, CK
nemůže provést požadovanou změnu v rezervaci.
8.3. Změna jména osoby u leteckých zájezdů není možná.
8.4. Skupinové objednávky zrušit není možné a to ani z části . Na skupinové zájezdy se nevztahuje odst.7.4.smlouvy
stavu v zemi, apod.) nebo zapříčiněných cizí osobou nebo zákazníkem.
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Vady a reklamace
9.1. CK je odpovědna za průběh zájezdu v souladu s programem, sjednanou kvalitou a standardem služeb. CK upozorňuje na specifika lodních zájezdů. Loď je stroj, na
kterém se během plavby nebo v přístavu můžou na palubách nebo v kajutách tvořit vibrace, houpání, hluk z motorů, agregátů a pod. které se na lodi přenáší. Dále se
může šířit hluk z kajut pasažérů nebo hudebních produkcí. CK ani plavební společnost nemůže tuto situaci změnit . Takové stížnosti nebo reklamace jsou vyloučeny.
9.2. V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší, než bylo ujednáno, vzniká zákazníkovi právo na slevu. Zákazník je povinen reklamovat u CK bez
zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od skončení zájezdu. Reklamace podané v pozdějším termínu nebudou řešeny. Závady obsažené v reklamaci musí
být potvrzeny zástupcem CK.
9.3. Reklamace budou CK řešeny nejpozději do 30 dní od jejich obdržení. Zákazník souhlasí v opodstatněných případech s prodlo užením lhůty pro vyřízení reklamace o
dobu nezbytnou pro její vyřízení.
9.4. Při výskytu závad v plnění je zákazník povinen společně působit v tom směru, aby následky byly co nejmenší. Zákazník je zejména povinen veškeré svoje výhrady
sdělit ihned na kontaktní telefonní linku +42 0 603 225 383 nebo delegátovi CK, 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 se zástupcem nebo
delegátem CK, nebo na recepci příslušné lodi nebo na odbavovacích přepážkách lodní společnosti. Opomene-li zákazník z vlastní viny na nedostatek poukázat, nemá
nárok na slevu.
9.5. Pokud se nedostatek přesto nepodaří odstranit, sepíše zástupce, případně jiný odpovědný pracovník CK se zákazníkem rekla mační protokol. V případě, že není
nutno vyřešit reklamaci na místě, podepíše tento pracovník či zástupce CK zákazníkovi převzetí reklamačního protokolu. Tento potvrzený reklamační protokol je
zákazník povinen předložit při reklamaci. V případech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti zástupce či jiného odpovědného pracovníka CK a poskytnutá služba
má vady, je zákazník povinen též dbát o včasné a řádné uplatnění nároku vůči dodavatelům a poskytovatelům služeb.
9.6. CK neručí za úroveň cizích služeb, které si zákazník objedná na místě u průvodce, hotelu či jiné organizace. CK neručí za program a průběh fakultativních zájezdů
organizovaných místními kancelářemi, i přestože tyto mohou spolupracovat s lodními společnostmi.

91

VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ

9.7. Změny a odchylky jednotlivých služeb CK od dohodnutého obsahu smlouvy jsou v objektivních případech přípustné. Jedná se zejmé na o změnu druhu dopravy,
letecké společnosti, typu letadla, trasy a termínu letu eventuálně programu během zájezdu.
9.8. CK neručí za případné zpoždění a upozorňuje na možnost jeho vzniku z technických důvodů, z důvodů nepříznivého počasí, popřípadě přetížení vzdušných
koridorů. Zákazníci musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů atd. brát v úvahu možnost zpoždění. CK neručí za škody, které mohou zákazníkovi
vzniknout v důsledku takového zpoždění
9.9. CK si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodů vzniklých mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle
na vůli poskytovatele (nepříznivé počasí, živelné katastrofy, letecké havárie, dopravní nehody, bouře, povodně, záplavy a zemětřesení, lodní neštěstí, lodní havárie
nebo havárie na lodi, válka, válečný stav, stávka, teroristický útok, změna politického stavu v zemi, apod.) nebo zapříčiněných cizí osobou nebo zákazníkem.
9.10. Při zájezdu s dopravou jsou mnohdy první a poslední den určeny především k zajištění dopravy, transferů a ubytování a n ejsou považovány za dny plnocenného
rekreačního pobytu. V tomto smyslu nelze tudíž případně reklamovat zkrácení pobytu.
9.11. Pokud zájezd zahrnuje službu technického delegáta, rozumí se jí 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 v žádném není průvodcem v destinacích.
9.12. Pokud se zákazník nedostaví nebo zmešká odlet či odjezd, má CK nárok na plnou úhradu ceny zájezdu. Zákazník je povinen se při každém výstupu z lodi
informovat o čase nalodění. Informace v pokynech jsou pouze informativní a plavební společnost má právo kdykoli plavební řád změnit. V pří padě pozdního návratu na
loď, loď nepočká a zákazník nemá nárok na jaké-koli kompenzace a nebo požadovat jeké-koli slevy či náhrady.
9.13. Cestovní kancelář RIVIERA TOUR je oprávněna provádět operativně změny programu a poskytovaných služeb před zájezden a i v průběhu zájezdu, pokud není
možné zabezpečit původně dohodnutý program a služby dodržet. Při zájezdech do regionů, ve kterých si aktuální bezpečnostní situace může vyžádat úpravu trasy
nebo plavby, nedochází k porušení smlouvy o zájezdu, dojde-li k odchylce v trase platby nepřesahující 50 % původně plánované trasy plavby. Zákazník bere na
vědomí, že každá taková odchylka od původně plánované trasy plavby je prováděna z důvodu zachování jeho bezpečnosti a že je zahrnuta v programu zájezdu.Tato
ustanovení platí na na další na tuto situaci navazující služby.
9.14. V případě, že bude na základě překnihování hotelu nutné ubytovat zákazníka v jiném hotelu, 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.
9.15. Pokud se zákazník nedostaví nebo zmešká odlet má cestovní kancelář RIVIERA TOUR nárok na plnou úhradu ceny zájezdu.
9.16 V případě sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou (o zájezdu) má zákazník, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce.
Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na www.coi.cz.
9.17 Zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet, a je spotřebitelem, může k řešení vzniklého sporu využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější
informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.
9.18 Reklamace služeb a výletů na plavbách:
9.18 a) Pořadatelem plavby je: MSC CRUISES S.A.,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva,Switzerland.
9.18 b) Veškeré reklamace služeb na lodi je nutné řešit přímo na palubě lodi a to na recepci nebo přímo s vedením lodi. Reklamace služeb po návratu u cestovní
kanceláře není možná s vyjímkou potvrzení oprávněných reklamací plavební společností k dalšímu řešení
9.18 c)Výlety v destinacích zakoupené u MSC Cruises jsou pořádány místními organizacemi. Veškeré reklamace výletů, pokud neodpovídají předepsanému programu je
nutno reklamovat přímo na lodi na excursion desk, která rozhodně o oprávněnosti reklamace a případném odškodnění. Cestovní kancelář nemá možnost jakým koli
způsobem program výletů měnit nebo do něho zasahovat. Reklamace výletů po návratu u cestovní kanceláře není možná.
9.18 d) Nástup na loď je většinou nejpozději 30 minut před vyplutím lodi z přístavu. Pokud nástup na loď nebo odjezd autobusu klinet zmešká, loď nebo autobus na
Vás nepočká. V případě, že klient nástup zmešká a loď vypluje bez klienta.autobus odjede bez klienta.V takovém případě klinetovi nenáleží žádné odškodnění. Veškeré
náklady s touto situací spojené, jdou na vrub účtu opožděního zákazníka.
10. Náhrada škody a újmy
10.1. CK odpovídá pouze za škodu a újmu, která byla způsobena tím, že ona nebo její poskytovatelé porušili své povinnosti. Ani tehdy však neodpovídá za škodu, pokud
byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním služeb, nebo mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou
nezávisle na vůli poskytovatele.
10.2. Povinnost CK hradit škodu je omezena v souladu s pravidly, které pro omezení výše náhrady za škody v případě smrti, zranění a ztráty nebo poškození zavazadel v
letecké dopravě stanoví Montreálská úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě, Varšavská úmluva o sjednocení některých pravidel o
mezinárodní letecké dopravě, Athénská úmluva o přepravě cestujících a jejich zavazadel po moři, Bernská úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF). Ztrátu,
poškození či pozdní dodání zavazadel v letecké přepravě reklamuje zákazník přímo u dopravce.
10.3. Vznikla-li CK škoda porušením povinnosti zákazníkem, např. náklady CK vzniklé v souvislosti s pomocí nemocnému nebo zraněnému zákazníkovi, řešení ztráty
jeho cestovních dokladů, v té souvislosti zajištění dopravy a ubytování navíc, poškozením ubytovacích prostor nebo dopravního prostředku, poškozením jiného
zákazníka, je zákazník povinen tuto škodu CK nahradit. Odvracela-li CK škodu, která hrozila zákazníkům, má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které v té
souvislosti vynaložila, a na náhradu škody, kterou utrpěla, a to v rozsahu přiměřeném hrozící škodě.
11.Zavazadla
11.1. Zákazník 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 telefo nního čísla. Každé zavazadlo musí být
uzamčeno zámkem. V zavazadlech je výslovně zakázáno přepravovat cenné předměty, šperky, počítače, fotoaparáty, skleněné lahve, zbraně, nože.
11.2. Zákazník může mít při přepravě na zájezd 1 příruční zavazadlo a notebook o celkové hmotnosti max 12 kg. V příručním zav azadle se nesmí přepravovat zbraně a
nože.
11.3. Zákazník je povinen řádně a s veškerou péčí se o svěřená zavazadla starat a pečovat o ně, aby nedošlo, k jejich ztrátě, záměně nebo zcizení.
11.4. V případě poškození zavazadla je stanoveno paušální odškodnění ve výši do max 800 Kč za plátěná zavazadla a max 1100 Kč za kožená. Při poškození zavazadel
musí být vždy sepsán zápis při vylodění v přístavu. Bez tohoto zápisu nárok na odškodnění poškozeného zavazadla zaniká.
11.5. V případě ztráty zavazadla je stanoveno paušální odškodnění v maximální výši 15.900,-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.
11.6. Plastová a skořepinová zavazadla jsou absolutně nevhodná pro přepravu autobusem, letecky a při nalodění a vylodění. Cestovní kancelář a ani plavební
společnost neodpovídá za poškození, částečné poškození nebo zničení čí ztrátu plastového nebo skořepinové ho zavazadla včetně jeho obsahu. Nároky na jaké-koli
odškodnění v tomto případě jsou zcela vyloučeny.
11.7. Cestovní kancelář neopovídá za manipulaci, poškození a nebo ztrátu zavazadel při nalodění a nebo vylodění,popřípadě při transferech,letecké a jiné přepravě.
12. Povinné pojištění CK proti úpadku
12.1.CK je pojištěna pro případ úpadku ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. Na základě uvedeného pojištění je zákazník od pojisti tele oprávněn požadovat pojistné plnění
v případě, že mu CK v důsledku úpadku neposkytne dopravu z místa pobytu do místa odjezdu, nevrátí zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu, která se neuskutečnila,
nevrátí rozdíl v ceně, když se zájezd uskutečnil jenom z části.CK zákazníkovi spolu s potvrzením zájezdu předá doklad pojišťo vny obsahující název pojišťovny, podmínky
pojištění a způsob oznámení pojistné události. Pojištovací ústav a číslo pojištění je uvedeno v katalogu CK ,na webových stránkách a na cestovní smlouvě.
13. Cestovní pojištění zákazníka
13.1. 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. CK důrazně upozorňuje na nutnost uzavřít minimálně
pojištění léčebných výloh v zahraničí u některé ze známých, cestovních pojišťoven. Toto pojištění si můžete prostřednictvím pojišťovny sjednat přímo v CK. U plaveb na
moři CK důrazně doporučuje uzavřít fakultativní pojištění u pojišťovny, které zahrnuje zrušení cesty - storno, úmrtí, trvalou invaliditu, odpovědnost za škody na zdraví a
majetku, zavazadla, přerušení cesty. CK je pouze prostředníkem. V případě plnění se obrací zákazník přímo na pojišťovnu.
13.2. CK důrazně doporučuje zákazníkům sjednat zdravotní pojištění s minimálním limitem pojištění ve výši 100.000,- EUR. Upozorňuje, že v případě záchranných prací
a případného transferu z lodi do lékařského zařízení na pevnině je výše limitu pojistného krytí směrodatná. V případě, že zákazník nemá uzavřeno pojištění
prostřednictvím CK a nebo zákazník CK nesdělil název pojišťovny a číslo uzavřené pojistky, nemůže CK za něho jednat.
14. Servis a služby, zejména na lodi
14.1. 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. Takové stížnosti nebo reklamace jsou vyloučeny.
14.2. Plavby na moři se řídí v všeobecnými podmínkami plavební společnosti, která jednotlivé plavby provozuje. V dané případě je nutno případné reklamace řešit
přímo s plavební společností provozující plavbu.
14.3. Rezervace míst v autobusu je možná na vyžádání. CK 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 d opravou CK je plánovaná časová
rezerva 5 hodin pro případ nečekaných události.
14.4. Kajuty na lodi jsou přidělovány plavební společností a CK nemá možnost tuto situaci ovlivnit. V případě,že máte zájem o rezervaci pevné (garantované) kajuty,je
toto možné pouze při podpisu smlouvy za příplatek dle aktuálního sazebníku.
14.5. 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 CK ovlivnit. Takové stížnosti nebo reklamace jsou vyloučeny.
14.6. Na lodích se lze domluvit světovými jazyky. Českým jazykem se na lodi nedomluvíte. Taktéž denní programy nejsou v české m 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.
14.7. Pokud služby dle specifikací v cestovní smlouvě poskytují technického delegáta cestovní kanceláře, případně program bě hem 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
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.
14.8 .Technický delegát v žádném není průvodcem v destinacích.Technický delegát není oprávněn překládat výklady průvodců během případných výletů.
14.9. Plavební společnost má právo změny a někdy ještě ve večerních hodinách není přesně stanoveno,na kterém místě přesně zakotví lod následující den. V případě
změny není CK schopna tuto situaci ovlivnit. Takové stížnosti nebo reklamace jsou vyloučeny.
14.10. Plavební společnost si vyhrazuje kdykoli změnit plavební okruh nebo část plavebního okruhu. Plavební společnost si vyhrazuje právo změny jednotlivých časů
kotvení v přístavu a změnu itineráře trasy plavby nebo lodi. V takovém případě nemá CK RIVIERA TOUR tuto situaci možnost ovlivnit a změnit. V takovém případě
změny nemá klient nárok na odškodnění,slevu z ceny plavby nebo možnost zrušení plavby. S tímto ustanovením klient výslovně souhlasí. Takové stížnosti nebo
reklamace jsou zcela vyloučeny.
14.11. V případě změny itineráře ,pozdního vylodění a nebo nalodění a pod jsou přípustné a zahrnuty v ceně zájezdu a je nutno s takovou situací počítat Pokud
tato událost má vliv na další objednané služby, výlety, transfery a služby nemá zákazník právo na odškodnění a nebo s levu z ceny zájezdu. Zákazník bere na
vědomí, že každá taková odchylka od původně plánované trasy plavby je prováděna z důvodu zachování jeho bezpečnosti a že je z ahrnuta v programu zájezdu.
15. Cestovní víza a dokumenty.
15.1. Zákazníci musí mít cestovní pasy, které jsou platné po dobu plavby a 6 měsíců po datu jejího ukončení. Některé země, konkrétně Rusko a USA, vyžadují s trojově
čitelné cestovní pasy opatřené digitální fotografií. Zákazník 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. CK žádnému zákazník mu nezaručuje získání víz; za získání víz odpovídá každý jednotlivý zákazník
15.3. Pasy musí mít každý zákazník i děti.
15.4.Zákazník musí při uzavření smlouvy doložit CK správné údaje o cestovním pase. V případě, že není možno pasové údaje doručit při podpisu smlouvy, je zákazník
povinen pasová data doručit CK nejpozději do 47 dnů před naloděním. Po této době je zaslání opožděných dat z cestovního pasu zpoplatněno dle ceníků uvedených
vtomto katalogu
15.5.V případě nedodání pasových dat nejpozději do 12 dnů před naloděním nebude vydán palubní lístek a nebude umožněno plavbu/zájezd uskutečnit. V takovém
případě je zákazník povinen uhradit celou smluvní cenu bez jakéhokoli nároku na odškodnění.
16.Zdravotní stav nezbytný pro cestování lodí a letadlem.
16.1. Zákazník prohlašuje, že je schopen plavby po moři a cestování letadlem. Zákazník se dále zavazuje, že nenaruší bezpečnost či komfort lodi, letadla či jiných
zákazníků. Každý zákazník, jehož zdravotní stav by mohl negativně ovlivnit jeho způsobilost k cestování, musí před provedením rezervace předložit lékařské potvrzení.
16.2. Dopravce nemá na palubě lodi vhodné vybavení pro porod. Plavební společnost neakceptuje rezervaci žádné zákaznice, která by během plavby dosáhla 28. či
vyššího týdne těhotenství. Těhotné zákaznice, 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 zákaznici 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 zákazníka předložení lékařského osvědčení, které potvrzuje jeho způsobilost k plavbě lodí.
Pro bezpečnost a pohodlí všech zákazníků, kteří jsou handikepovaní, nemocní, mají omezenou pohyblivost nebo jsou invalidní, je důležitá skutečnost, že jim jsou při
provádění rezervace poskytnuty co nejúplnější informace. Fyzicky či mentálně postižení zákazníci, 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 zákazníci mohou při zájezdu potřebovat doprovod.. Společnost si vyhrazuje právo
odmítnout každého zákazníka, který ji neinformoval o svém postižení či nutnosti doprovodu, jakož i takového zákazníka, který není dle přesvědčení společnosti či
dopravce způsobilý cestovat nebo jehož stav může ohrozit jeho samotného či ostatní zákazníky. Jestliže se dopravce, kapitán lodi nebo lodní lékař domnívá, že zákazník
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 zákazník mohl činit dopravce odpovědným za podporu, pomoc či repatriaci, kapitán lodi má právo odmí tnout takového cestujícího v
jakémkoliv přístavu nalodit, vylodit nebo jej přemístit do jiné kajuty či kabiny. Palubní lékař má právo poskytnout zákazníkovi 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 smlouvy zákazník vyslovuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, bydliště a elektronický kontakt,
příp. jinou uvedenou kontaktní adresu v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů za účelem pos kytování služeb podle smlouvy a
tvorby klientské databáze.
17.2. Podpisem smlouvy zákazník rovněž vyslovuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách infor mační společnosti
na svou elektronickou kontaktní adresu.
17.3. Souhlas s nakládáním s osobními údaji se vztahuje rovněž na zpřístupnění těchto údajů zaměstnancům CK, jejím zprostředkovatelům, prodejcům, a dále v případě
elektronického kontaktu těm, jež jsou oprávněni šířit jménem CK její obchodní sdělení.
17.4. Zákazník má právo souhlas se zpracováním osobních údajů i souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat zasláním žádosti na elektronickou adresu
rezervace@rivieratour.cz
18.Závěrečná ustanovení
18.1. Jednotlivé body podmínek jsou nezávislé jeden na druhém; úplná nebo částečná neplatnost jednotlivých ustanovení nezpůsobuje neplatnost ostatních
ustanovení ani smlouvy nebo podmínek jako celku.
18.2. Podpisem smlouvy potvrzuje zákazník, že se seznámil nejen s podmínkami, ale rovněž s přepravními podmínkami plavební společnosti. V případě, že zákazník
uzavřel prostřednictvím CK pojistnou smlouvu, potvrzuje zákazník také převzetí všeobecných smluvních podmínek pojišťovny.
18.3. Podmínky jsou platné a účinné pro všechny smlouvy uzavřené od 1.3.2017
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