
 

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

 

 

   VÝLETNÍ PLAVBY MSC CRUISES 
BENÁTKY - BRINDISI – OLYMPIA – SANTORINI  - ATHENY – KORFU - KOTOR      

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Číslo plavby 600 001 

Termín nalodění 10.09.2017 

Termín vylodění 17.09.2017 

Přístav nalodění/vylodění Benátky (Itálie) 

Počet dnů na lodi 8 

Cena dospělá osoba 
VNITŘNÍ KAJUTA BELLA 17.590,-Kč 
Cena dospělá osoba 
KAJUTA S OKNEM BELLA 22.690,-Kč 
Cena dospělá osoba 
BALKON KAJUTA BELLA 24.790,-Kč 
Dítě do 11 let* Zdarma 

Junior 12-17 let** 4.090,-Kč 

Vlastní doprava autem ANO 

Hlídané parkoviště v přístavu ANO od 99 Eur/plavba 

Letecká přeprava s transferem Na vyžádání za příplatek 

Bus MSC Vídeň-přístav-Vídeň Na vyžádání za příplatek 3.990,-Kč 

Cena zájezdu zahrnuje: 

*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC  

*ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 

*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 

*nápoje z nápojových automatů 

*přístavní taxy, portýrské služby při nalodění 

*každodenní úklid kajuty 

*kapitánský gala večer, gala cocktail 

*pojištění proti úpadku CK 

*animační a zábavné programy na lodi  

*divadla, bazény, vířivky, pool servis 

Cena zájezdu nezahrnuje: 

*fakultativní výlety plavební společnosti 

*servisní poplatek MSC Cruises 10 EUR/os/noc 

*transfery plavební společnosti v přístavech 

*dopravu do přístavu a zpět 

Za příplatek nabízíme: 

*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os 

*nápojové balíčky 

*leteckou dopravu do přístavu a zpět včetně transferů 

*rezervaci hlídaného parkoviště v přístavu 
Plavební společnost si vyhrazuje právo změny plavebního okruhu 

 

 UŽIJTE SI LUXUS  ****  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 

okamžiku, 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 … 

                                Užijte si opravdovou dovolenou na luxusní lodi MSC MUSICA**** 

                 PRODÁVÁME ZA PŘÍMÉ CENY PLAVEBNÍ SPOLEČNOSTI MSC CRUISES   

                                              Pořadatelem plavby je : MSC CRUISES S.A. – AVENUE EUGENE PITTARD 40- GENEVA- SWITZERLAND 



 

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

 

 

   VÝLETNÍ PLAVBY MSC CRUISES 
BENÁTKY - BRINDISI – OLYMPIA – SANTORINI  - ATHENY – KORFU - KOTOR      

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Číslo plavby 600 002 

Termín nalodění 17.09.2017 

Termín vylodění 24.09.2017 

Přístav nalodění/vylodění Benátky (Itálie) 

Počet dnů na lodi 8 

Cena dospělá osoba 
VNITŘNÍ KAJUTA BELLA 17.590,-Kč 
Cena dospělá osoba 
KAJUTA S OKNEM BELLA 22.690,-Kč 
Cena dospělá osoba 
BALKON KAJUTA BELLA 24.790,-Kč 
Dítě do 11 let* Zdarma 

Junior 12-17 let** 4.090,-Kč 

Vlastní doprava autem ANO 

Hlídané parkoviště v přístavu ANO od 99 Eur/plavba 

Letecká přeprava s transferem Na vyžádání za příplatek 

Bus MSC Vídeň-přístav-Vídeň Na vyžádání za příplatek 3.990,-Kč 

Cena zájezdu zahrnuje: 

*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC  

*ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 

*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 

*nápoje z nápojových automatů 

*přístavní taxy, portýrské služby při nalodění 

*každodenní úklid kajuty 

*kapitánský gala večer, gala cocktail 

*pojištění proti úpadku CK 

*animační a zábavné programy na lodi  

*divadla, bazény, vířivky, pool servis 

Cena zájezdu nezahrnuje: 

*fakultativní výlety plavební společnosti 

*servisní poplatek MSC Cruises 10 EUR/os/noc 

*transfery plavební společnosti v přístavech 

*dopravu do přístavu a zpět 

Za příplatek nabízíme: 

*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os 

*nápojové balíčky 

*leteckou dopravu do přístavu a zpět včetně transferů 

*rezervaci hlídaného parkoviště v přístavu 
Plavební společnost si vyhrazuje právo změny plavebního okruhu 

 

 UŽIJTE SI LUXUS  ****  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 

okamžiku, 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 … 

                                Užijte si opravdovou dovolenou na luxusní lodi MSC MUSICA**** 

                 PRODÁVÁME ZA PŘÍMÉ CENY PLAVEBNÍ SPOLEČNOSTI MSC CRUISES   

                                              Pořadatelem plavby je : MSC CRUISES S.A. – AVENUE EUGENE PITTARD 40- GENEVA- SWITZERLAND 



 

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

 

 

      VÝLETNÍ PLAVBY MSC CRUISES 
BENÁTKY - BRINDISI – OLYMPIA – SANTORINI  - ATHENY – KORFU - KOTOR      

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Číslo plavby 600 003 

Termín nalodění 15.10.2017 

Termín vylodění 22.10.2017 

Přístav nalodění/vylodění Benátky (Itálie) 

Počet dnů na lodi 8 

Cena dospělá osoba 
VNITŘNÍ KAJUTA BELLA 15.490,-Kč 
Cena dospělá osoba 
KAJUTA S OKNEM BELLA 20.590,-Kč 
Cena dospělá osoba 
BALKON KAJUTA BELLA 22.690,-Kč 
Dítě do 11 let* Zdarma 

Junior 12-17 let** 4.090,-Kč 

Vlastní doprava autem ANO 

Hlídané parkoviště v přístavu ANO od 99 Eur/plavba 

Letecká přeprava s transferem Na vyžádání za příplatek 

Bus MSC Vídeň-přístav-Vídeň Na vyžádání za příplatek 3.990,-Kč 

                 PRODÁVÁME ZA PŘÍMÉ CENY PLAVEBNÍ SPOLEČNOSTI MSC CRUISES   

                                              Pořadatelem plavby je : MSC CRUISES S.A. – AVENUE EUGENE PITTARD 40- GENEVA- SWITZERLAND 

                 PRODÁVÁME ZA PŘÍMÉ CENY PLAVEBNÍ SPOLEČNOSTI MSC CRUISES   

                                              Pořadatelem plavby je : MSC CRUISES S.A. – AVENUE EUGENE PITTARD 40- GENEVA- SWITZERLAND 

                 PRODÁVÁME ZA PŘÍMÉ CENY PLAVEBNÍ SPOLEČNOSTI MSC CRUISES   

                                              Pořadatelem plavby je : MSC CRUISES S.A. – AVENUE EUGENE PITTARD 40- GENEVA- SWITZERLAND 

                 PRODÁVÁME ZA PŘÍMÉ CENY PLAVEBNÍ SPOLEČNOSTI MSC CRUISES   

                                              Pořadatelem plavby je : MSC CRUISES S.A. – AVENUE EUGENE PITTARD 40- GENEVA- SWITZERLAND 

Cena zájezdu zahrnuje: 

*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC  

*ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 

*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 

*nápoje z nápojových automatů 

*přístavní taxy, portýrské služby při nalodění 

*každodenní úklid kajuty 

*kapitánský gala večer, gala cocktail 

*pojištění proti úpadku CK 

*animační a zábavné programy na lodi  

*divadla, bazény, vířivky, pool servis 

Cena zájezdu nezahrnuje: 

*fakultativní výlety plavební společnosti 

*servisní poplatek MSC Cruises 10 EUR/os/noc 

*transfery plavební společnosti v přístavech 

*dopravu do přístavu a zpět 

Za příplatek nabízíme: 

*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os 

*nápojové balíčky 

*leteckou dopravu do přístavu a zpět včetně transferů 

*rezervaci hlídaného parkoviště v přístavu 
Plavební společnost si vyhrazuje právo změny plavebního okruhu 

 

 UŽIJTE SI LUXUS  ****  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 

okamžiku, 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 … 

                                Užijte si opravdovou dovolenou na luxusní lodi MSC MUSICA**** 



 

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

 

 

      VÝLETNÍ PLAVBY MSC CRUISES 
BENÁTKY - BRINDISI – OLYMPIA – SANTORINI  - ATHENY – KORFU - KOTOR      

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Číslo plavby 600 004 

Termín nalodění 22.10.2017 

Termín vylodění 29.10.2017 

Přístav nalodění/vylodění Benátky (Itálie) 

Počet dnů na lodi 8 

Cena dospělá osoba 
VNITŘNÍ KAJUTA BELLA 14.490,-Kč 
Cena dospělá osoba 
KAJUTA S OKNEM BELLA 19.590,-Kč 
Cena dospělá osoba 
BALKON KAJUTA BELLA 20.590,-Kč 
Dítě do 11 let* Zdarma 

Junior 12-17 let** 4.090,-Kč 

Vlastní doprava autem ANO 

Hlídané parkoviště v přístavu ANO od 99 Eur/plavba 

Letecká přeprava s transferem Na vyžádání za příplatek 

Bus MSC Vídeň-přístav-Vídeň Na vyžádání za příplatek 3.990,-Kč 

                 PRODÁVÁME ZA PŘÍMÉ CENY PLAVEBNÍ SPOLEČNOSTI MSC CRUISES   

                                              Pořadatelem plavby je : MSC CRUISES S.A. – AVENUE EUGENE PITTARD 40- GENEVA- SWITZERLAND 

                 PRODÁVÁME ZA PŘÍMÉ CENY PLAVEBNÍ SPOLEČNOSTI MSC CRUISES   

                                              Pořadatelem plavby je : MSC CRUISES S.A. – AVENUE EUGENE PITTARD 40- GENEVA- SWITZERLAND 

                 PRODÁVÁME ZA PŘÍMÉ CENY PLAVEBNÍ SPOLEČNOSTI MSC CRUISES   

                                              Pořadatelem plavby je : MSC CRUISES S.A. – AVENUE EUGENE PITTARD 40- GENEVA- SWITZERLAND 

                 PRODÁVÁME ZA PŘÍMÉ CENY PLAVEBNÍ SPOLEČNOSTI MSC CRUISES   

                                              Pořadatelem plavby je : MSC CRUISES S.A. – AVENUE EUGENE PITTARD 40- GENEVA- SWITZERLAND 

Cena zájezdu zahrnuje: 

*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC  

*ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 

*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 

*nápoje z nápojových automatů 

*přístavní taxy, portýrské služby při nalodění 

*každodenní úklid kajuty 

*kapitánský gala večer, gala cocktail 

*pojištění proti úpadku CK 

*animační a zábavné programy na lodi  

*divadla, bazény, vířivky, pool servis 

Cena zájezdu nezahrnuje: 

*fakultativní výlety plavební společnosti 

*servisní poplatek MSC Cruises 10 EUR/os/noc 

*transfery plavební společnosti v přístavech 

*dopravu do přístavu a zpět 

Za příplatek nabízíme: 

*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os 

*nápojové balíčky 

*leteckou dopravu do přístavu a zpět včetně transferů 

*rezervaci hlídaného parkoviště v přístavu 
Plavební společnost si vyhrazuje právo změny plavebního okruhu 

 

 UŽIJTE SI LUXUS  ****  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 

okamžiku, 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 … 

                                Užijte si opravdovou dovolenou na luxusní lodi MSC MUSICA**** 



 

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

 

 

VÝLETNÍ PLAVBY MSC CRUISES 
BENÁTKY - BRINDISI – OLYMPIA – SANTORINI  - ATHENY – KORFU - KOTOR      

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Číslo plavby 600 005 

Termín nalodění 29.10.2017 

Termín vylodění 05.11.2017 

Přístav nalodění/vylodění Benátky (Itálie) 

Počet dnů na lodi 8 

Cena dospělá osoba 
VNITŘNÍ KAJUTA BELLA 14.490,-Kč 
Cena dospělá osoba 
KAJUTA S OKNEM BELLA 19.590,-Kč 
Cena dospělá osoba 
BALKON KAJUTA BELLA 20.590,-Kč 
Dítě do 11 let* Zdarma 

Junior 12-17 let** 4.090,-Kč 

Vlastní doprava autem ANO 

Hlídané parkoviště v přístavu ANO od 99 Eur/plavba 

Letecká přeprava s transferem Na vyžádání za příplatek 

Bus MSC Vídeň-přístav-Vídeň Na vyžádání za příplatek 3.990,-Kč 

                 PRODÁVÁME ZA PŘÍMÉ CENY PLAVEBNÍ SPOLEČNOSTI MSC CRUISES   

                                              Pořadatelem plavby je : MSC CRUISES S.A. – AVENUE EUGENE PITTARD 40- GENEVA- SWITZERLAND 

                 PRODÁVÁME ZA PŘÍMÉ CENY PLAVEBNÍ SPOLEČNOSTI MSC CRUISES   

                                              Pořadatelem plavby je : MSC CRUISES S.A. – AVENUE EUGENE PITTARD 40- GENEVA- SWITZERLAND 

                 PRODÁVÁME ZA PŘÍMÉ CENY PLAVEBNÍ SPOLEČNOSTI MSC CRUISES   

                                              Pořadatelem plavby je : MSC CRUISES S.A. – AVENUE EUGENE PITTARD 40- GENEVA- SWITZERLAND 

                 PRODÁVÁME ZA PŘÍMÉ CENY PLAVEBNÍ SPOLEČNOSTI MSC CRUISES   

                                              Pořadatelem plavby je : MSC CRUISES S.A. – AVENUE EUGENE PITTARD 40- GENEVA- SWITZERLAND 

Cena zájezdu zahrnuje: 

*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC  

*ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 

*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 

*nápoje z nápojových automatů 

*přístavní taxy, portýrské služby při nalodění 

*každodenní úklid kajuty 

*kapitánský gala večer, gala cocktail 

*pojištění proti úpadku CK 

*animační a zábavné programy na lodi  

*divadla, bazény, vířivky, pool servis 

Cena zájezdu nezahrnuje: 

*fakultativní výlety plavební společnosti 

*servisní poplatek MSC Cruises 10 EUR/os/noc 

*transfery plavební společnosti v přístavech 

*dopravu do přístavu a zpět 

Za příplatek nabízíme: 

*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os 

*nápojové balíčky 

*leteckou dopravu do přístavu a zpět včetně transferů 

*rezervaci hlídaného parkoviště v přístavu 
Plavební společnost si vyhrazuje právo změny plavebního okruhu 

 

 UŽIJTE SI LUXUS  ****  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 

okamžiku, 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 … 

                                Užijte si opravdovou dovolenou na luxusní lodi MSC MUSICA**** 



 

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

 

 

    VÝLETNÍ PLAVBY MSC CRUISES 
                                       BENÁTKY - RAVENA – SPLIT –  KOTOR      

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Číslo plavby 600 006 

Termín nalodění 05.11.2017 

Termín vylodění 09.11.2017 

Přístav nalodění/vylodění Benátky (Itálie) 

Počet dnů na lodi 5 

Cena dospělá osoba 
VNITŘNÍ KAJUTA BELLA 8.290,-Kč 
Cena dospělá osoba 
KAJUTA S OKNEM BELLA 10.590,-Kč 
Cena dospělá osoba 
BALKON KAJUTA BELLA 12.390,-Kč 
Dítě do 11 let* Zdarma 

Junior 12-17 let** 1.690,-Kč 

Vlastní doprava autem ANO 

Hlídané parkoviště v přístavu ANO od 99 Eur/plavba 

Letecká přeprava s transferem Na vyžádání za příplatek 

Bus MSC Vídeň-přístav-Vídeň Na vyžádání za příplatek 3.990,-Kč 

                 PRODÁVÁME ZA PŘÍMÉ CENY PLAVEBNÍ SPOLEČNOSTI MSC CRUISES   

                                              Pořadatelem plavby je : MSC CRUISES S.A. – AVENUE EUGENE PITTARD 40- GENEVA- SWITZERLAND 

                 PRODÁVÁME ZA PŘÍMÉ CENY PLAVEBNÍ SPOLEČNOSTI MSC CRUISES   

                                              Pořadatelem plavby je : MSC CRUISES S.A. – AVENUE EUGENE PITTARD 40- GENEVA- SWITZERLAND 

                 PRODÁVÁME ZA PŘÍMÉ CENY PLAVEBNÍ SPOLEČNOSTI MSC CRUISES   

                                              Pořadatelem plavby je : MSC CRUISES S.A. – AVENUE EUGENE PITTARD 40- GENEVA- SWITZERLAND 

                 PRODÁVÁME ZA PŘÍMÉ CENY PLAVEBNÍ SPOLEČNOSTI MSC CRUISES   

                                              Pořadatelem plavby je : MSC CRUISES S.A. – AVENUE EUGENE PITTARD 40- GENEVA- SWITZERLAND 

Cena zájezdu zahrnuje: 

*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC  

*ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 

*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 

*nápoje z nápojových automatů 

*přístavní taxy, portýrské služby při nalodění 

*každodenní úklid kajuty 

*kapitánský gala večer, gala cocktail 

*pojištění proti úpadku CK 

*animační a zábavné programy na lodi  

*divadla, bazény, vířivky, pool servis 

Cena zájezdu nezahrnuje: 

*fakultativní výlety plavební společnosti 

*servisní poplatek MSC Cruises 10 EUR/os/noc 

*transfery plavební společnosti v přístavech 

*dopravu do přístavu a zpět 

Za příplatek nabízíme: 

*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os 

*nápojové balíčky 

*leteckou dopravu do přístavu a zpět včetně transferů 

*rezervaci hlídaného parkoviště v přístavu 
Plavební společnost si vyhrazuje právo změny plavebního okruhu 

 

 UŽIJTE SI LUXUS  ****  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 

okamžiku, 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 … 

                                Užijte si opravdovou dovolenou na luxusní lodi MSC MUSICA**** 



 

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

 

 

   VÝLETNÍ PLAVBY MSC CRUISES 
                                           BENÁTKY – KOPER - ZADAR      

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Číslo plavby 600 007 

Termín nalodění 09.11.2017 

Termín vylodění 12.11.2017 

Přístav nalodění/vylodění Benátky (Itálie) 

Počet dnů na lodi 4 

Cena dospělá osoba 
VNITŘNÍ KAJUTA BELLA 7.190,-Kč 
Cena dospělá osoba 
KAJUTA S OKNEM BELLA 9.890,-Kč 
Cena dospělá osoba 
BALKON KAJUTA BELLA 11.290,-Kč 
Dítě do 11 let* Zdarma 

Junior 12-17 let** 1.690,-Kč 

Vlastní doprava autem ANO 

Hlídané parkoviště v přístavu ANO od 99 Eur/plavba 

Letecká přeprava s transferem Na vyžádání za příplatek 

Bus MSC Vídeň-přístav-Vídeň Na vyžádání za příplatek 3.990,-Kč 

                 PRODÁVÁME ZA PŘÍMÉ CENY PLAVEBNÍ SPOLEČNOSTI MSC CRUISES   

                                              Pořadatelem plavby je : MSC CRUISES S.A. – AVENUE EUGENE PITTARD 40- GENEVA- SWITZERLAND 

                 PRODÁVÁME ZA PŘÍMÉ CENY PLAVEBNÍ SPOLEČNOSTI MSC CRUISES   

                                              Pořadatelem plavby je : MSC CRUISES S.A. – AVENUE EUGENE PITTARD 40- GENEVA- SWITZERLAND 

                 PRODÁVÁME ZA PŘÍMÉ CENY PLAVEBNÍ SPOLEČNOSTI MSC CRUISES   

                                              Pořadatelem plavby je : MSC CRUISES S.A. – AVENUE EUGENE PITTARD 40- GENEVA- SWITZERLAND 

                 PRODÁVÁME ZA PŘÍMÉ CENY PLAVEBNÍ SPOLEČNOSTI MSC CRUISES   

                                              Pořadatelem plavby je : MSC CRUISES S.A. – AVENUE EUGENE PITTARD 40- GENEVA- SWITZERLAND 

                 PRODÁVÁME ZA PŘÍMÉ CENY PLAVEBNÍ SPOLEČNOSTI MSC CRUISES   

                                              Pořadatelem plavby je : MSC CRUISES S.A. – AVENUE EUGENE PITTARD 40- GENEVA- SWITZERLAND 

                 PRODÁVÁME ZA PŘÍMÉ CENY PLAVEBNÍ SPOLEČNOSTI MSC CRUISES   

                                              Pořadatelem plavby je : MSC CRUISES S.A. – AVENUE EUGENE PITTARD 40- GENEVA- SWITZERLAND 

                 PRODÁVÁME ZA PŘÍMÉ CENY PLAVEBNÍ SPOLEČNOSTI MSC CRUISES   

                                              Pořadatelem plavby je : MSC CRUISES S.A. – AVENUE EUGENE PITTARD 40- GENEVA- SWITZERLAND 

                 PRODÁVÁME ZA PŘÍMÉ CENY PLAVEBNÍ SPOLEČNOSTI MSC CRUISES   

                                              Pořadatelem plavby je : MSC CRUISES S.A. – AVENUE EUGENE PITTARD 40- GENEVA- SWITZERLAND 

Cena zájezdu zahrnuje: 

*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC  

*ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 

*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 

*nápoje z nápojových automatů 

*přístavní taxy, portýrské služby při nalodění 

*každodenní úklid kajuty 

*kapitánský gala večer, gala cocktail 

*pojištění proti úpadku CK 

*animační a zábavné programy na lodi  

*divadla, bazény, vířivky, pool servis 

Cena zájezdu nezahrnuje: 

*fakultativní výlety plavební společnosti 

*servisní poplatek MSC Cruises 10 EUR/os/noc 

*transfery plavební společnosti v přístavech 

*dopravu do přístavu a zpět 

Za příplatek nabízíme: 

*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os 

*nápojové balíčky 

*leteckou dopravu do přístavu a zpět včetně transferů 

*rezervaci hlídaného parkoviště v přístavu 
Plavební společnost si vyhrazuje právo změny plavebního okruhu 

 

 UŽIJTE SI LUXUS  ****  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 

okamžiku, 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 … 

                                Užijte si opravdovou dovolenou na luxusní lodi MSC MUSICA**** 


