VÝCHODNÍ STŘEDOMOŘÍ
VÝLETY S PLAVEBNÍ SPOLEČNOSTÍ MSC
Ceny výletů jsou uvedeny v objednávkovém on-line systému. Všechny výlety jsou na vyžádání dle volných kapacit.

ANCONA (Itálie)
ANC01 – URBINO
V kuriozních uličkách a na náměstích Urbina najdete umění a estetiku. Opevněné město je na seznamu světového dědictví
UNESCO. Váš výlet začíná kolem historického starého města, jedno z nejlépe zachovaných středověkých center v Itálii. Urbino
nabízí krásný výhled na zelené údolí. Budete obdivovat palác „Palazzo Ducale“, ve kterém sídlí Národní galerie Marche
s nejvýznamnějšími italskými sbírky renesančních maleb.
ANC03 – SKÁLA „Frasassi“
Jízdou přes italský venkov se dostanete do Genga s neuvěřitelnými jeskyněmi Frasassi. Váš průvodce Vás dovede do podzemí
mezi stalagmity a stalaktity, které byli objeveny v roce 1948 až 1971. Zažijete bezpečnou cestou přes velkolepé jeskyně
s dramatickým osvětení odkud si odnesete ohromující zážitek. Jeskyně se můžou pochlubit také největší evropskou jednotnou
jeskyní Grotta Grande Del Vento – jeskyně je tak velká, že by se dovnitř vešla celá katedrála Milan. Pokračujete návštěvou muzea
a kláštera Sv. Vittores, který je postaven v románském stylu. Po prohlídce pojedete do vinotéky Battaglia, kde budete mít malou
ochutnávku.
Upozornění: Doporučujeme zvolit pohodlnou obuv a vhodnou bundu kvůli teplotě uvnitř skály, která se pohybuje kolem 14
stupňů. Výlet není vhodný pro osoby s pohybovými problémy, na vozíku, nebo kteří trpí klaustrofobií. Prohlídka katedrály a
musea je bez průvodce.
ANC04 – „RIVIERA DEL CONERO“
Po cestě z přístavu Vaše cesta povede přes zelenou krajinu italského regionu Marche. Tento prohlídkový výlet začne v malebné
vesničce Sirolo, která má zcela zrestaurované středověké centrum. Půvabné náměstí Piazza Belvedere uprostřed vesnice má
nádherný výhled na moře a horu Conero. Ve svém volném čase si můžete udělat prohlídku vesnice a jeho kostela. Poté budete
pokračovat do Portonova, další pobřežní vesnice v regionu Marche. Byla zde schována Sv. Maria di Portonova v kláštěře, který
byl založen v 11. Století.
ANC06 – PĚŠÍ TŮRA
Po opuštění přístavu pojedete ke katedrále San Ciriaco, který je na vrcholu kopce Guasco a zároveň je dominantou města. Po
krátké návštěvy katedrály exkurze pokračuje pěší tůrou kolem historického centra Ancony, které se rozprostírá přes tři vrcholky
kopců s výhledem na přírodní přístav. Projděte měst a obdivujte starobylé paláce a kostely, které jsou bohaté na historii a
poukazují na celou řadu architektonických stylů. Budete mít volný čas, než se si užijete pohodu a relax v Grand Hotel Palace ve
společenské místnosti s krbem při ochutnávce místní svačinky a vína.
Upozornění: Výlet není vhodný pro osoby s pohybovými problémy nebo na vozíku

Upozornění: Všechny informace jsou informačního charakteru. Výlety nejsou v ČESKÉM JAZYCE. Při objednání výletu uvedte,jaký preferujete jazyk,jinak
automaticky budete přiřazeni k anglicky mluvícím skupinám. Plavební společnost má právo změny nejen v časech a termínech odjezdu, ale i v navštívených
destinacích. Vždy je nutno počítat se změnou nejen počasí ale i politické a bezpečnostní situace v navštívených destinacích.Důrazně upozorňujeme klinety,že
může nastat situace,kdy z důvodů špatného počasí a nebo z bezpečnostních důvodů a nebo změny politické situace není možno v destinaci zakotvit a kapitán
lodi rozhodne o změně plavebního okruhu.Tato opatření jsou vyjímečná,ale jsou vždy z důvodu zabezpečení bezpečnosti klientů.Pokud tato situace
nastane,zákazník nemá nárok na vrácení peněz nebo jaké–koli kompenzace za již zakoupené výlety a zákazník zakoupením výletu s tímto rizikem souhlasí.CK
nenese odpovědnost za případné změny. Prosíme, dodržujte vždy pokyny plavební společnosti. Tyto dokumenty jsou chráněny ochrannou známkou a autorským
zákonem. Určeno výhradně klienty CK RIVIERA TOUR. Kopírování a další šíření zakázáno.
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BARI (Itálie)

2
BAR01 – CITY TOUR
Při poklidné procházce města pujdete kolem historické čtvrti „Bari Vecchia“ se středověkou architekturou. Navštívíte baziliku Sv.
Nicholas, která je postavena na čest patrona Bari. Bazilika je nyní důležité náboženské poutní místo teměř po ticísiletí.
Pokračujete na externí prohlídku normanského hradu. Před návratem na loď budete mít volný čas.
BAR02 – ALBEROBELLO
Po cestě do Alberobello pojedete přes italský venkov až se dostanete do regionu Apulia, kde se město nachází. Apulie tvoří
vrchol italské paty na mapě. Město je známé díky kruhových kamenných domů s kužeklovitými střechami, nazývané jako „trulli“
a je přidané na světové dědictví UNESCO. Prohlídka zahrnuje komentovanou procházku po nádherných ulicích této neobvyklé
vesnice a návštěva kostel Sv. Antonio, který je jako jediný na světě v „trullo“ stylu. Mnohé z těchto „trullo“ domů jsou zakončeny
tzv. „pinnacolo“ – kuželovitou střechou zdobenou bílými znaky, které jsou vysvětlovány jako možné talismany.
Upozornění: Prohlídka není vhodná pro osoby na vozíku.
BAR04 – MĚSTO MATERA S JESKYNĚMI „SASSI“
Město, které má úžasné jeskyně Sassi, které byly ještě do roku 1952 osídlené. Snad proto, že jeho jedinečná a hmatatelná
historie a atmosféra je všude ve vzduchu. Navštívíte zařízené muzejní jeskyni Sassi a jeden skalnatý kostel, který je symbol místní
kultury. Mnoho filmových režiserů si vybrali pro své filmy právě město Matera, jako třeba film s Mel Gibson „Umučení Krista“.
Upozornění: Výlet není vhodný pro osoby s pohybovými problémy nebo na vozíku
BAR15 – PŘÍSTAVNÍ MĚSTO TRANI A OCHUTNÁVKA OLIVOVÉHO OLEJE
Prohlídka přístavního města Trani s ochutnávkou lahodné místní produkce – olivového oleje, je cíl této exkurze. Město má
dlouhou a bohatou historii, která sahá až do jeho založení v 9. Století. Budete mít možnost si udělat vlastní prohlídku kolem
města po naučné stezc. Vaše první zastávka výletu je hrad Svevo, impozantní opevnění ze 13. Století odkud je krásný výhled na
moře. Další prohlídka bude katedrály San Nicola Pellegrino, postavená na počest San Nicola Pilgrim, tato budova v románském
stylu je skutečný poklad s ohromujícími vitrážemi a s pozůstatky mozaikové podlahy z 12.století. Prohlídka končí procházkou
podel pobřeží po promenádě odkud se přemístíte do staré lisovny, kde budete mít informativní návštěvu o lisování olivového
oleje a jeho ochutnávku.

Upozornění: Všechny informace jsou informačního charakteru. Výlety nejsou v ČESKÉM JAZYCE. Při objednání výletu uvedte,jaký preferujete jazyk,jinak
automaticky budete přiřazeni k anglicky mluvícím skupinám. Plavební společnost má právo změny nejen v časech a termínech odjezdu, ale i v navštívených
destinacích. Vždy je nutno počítat se změnou nejen počasí ale i politické a bezpečnostní situace v navštívených destinacích.Důrazně upozorňujeme klinety,že
může nastat situace,kdy z důvodů špatného počasí a nebo z bezpečnostních důvodů a nebo změny politické situace není možno v destinaci zakotvit a kapitán
lodi rozhodne o změně plavebního okruhu.Tato opatření jsou vyjímečná,ale jsou vždy z důvodu zabezpečení bezpečnosti klientů.Pokud tato situace
nastane,zákazník nemá nárok na vrácení peněz nebo jaké–koli kompenzace za již zakoupené výlety a zákazník zakoupením výletu s tímto rizikem souhlasí.CK
nenese odpovědnost za případné změny. Prosíme, dodržujte vždy pokyny plavební společnosti. Tyto dokumenty jsou chráněny ochrannou známkou a autorským
zákonem. Určeno výhradně klienty CK RIVIERA TOUR. Kopírování a další šíření zakázáno.
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DUBROVNÍK (Chorvatsko)

DUB01 – CITY TOUR
Vychutnejte si historický Dubrovník prostřednictvím této exkurze, která vás zavede skrz úzké uličky podél hradeb, které patří na
seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Chůzí přes město budete obdivovat katedrálu Nanebevzetí Panny Marie, která je
považována za mistorvké dílo, interiér je zdobený benátskými obrazy. Původní jméno města bylo Dubraca, což mezi Slovany
znamenalo háj dubů. Dále budete obdivovat palác Rektor, sídlo vlády a bydliště prince Dubrovnické republiky. Onofrio de la
Caba, který zde stavěl budovy v gotickém stylu. Pokračujete návštěvou krásného kláštera Sv. Františka, ve kterém se nachází
nejstarší lekárna v Evropě, která byla otevřena v roce 1317. Na konci exkurze budete mít volný čas na prozkoumání starého
města.
Upozornění: Při návratu ze starého města na loď můžou vznikat fronty na parkovišti.
DUB02 – DUBROVNÍK & TRADICE KONAVLE
Panoramatická projíždka do údolí Konavle kolem Dubrovníka odkud budete mít skvělý výhled na Jaderské moře a krásné tradiční
vesnice. Navštívíte dům rodiny Novakovic odkud vyrazíte na krátkou procházku do okolní krajiny. Poté budete mít živé
vystoupení, kde uslyšíte dalmatskou hudbu a zpěv za doprovodu lidových tanečníků v tradičním dalmatském kroji. Ochutnáte
místní likéry a víno, dostanete typické jídlo – uzenou šunku, domácí chleb a sýry. Vrátite se do Dubrovníku, kde budete mít
krátkou procházku po starém městě.
DUB04 – PLÁŽ SV. JAKUBA
Užíjte si den v Dubrovniku na nejpopulárnějších pláží tohoto města. Vaše exkurze začíná plavbou podél starého města a poté
následuje 45 minutová chůze podél městských hradeb. Poté nastoupíte na loď a přesunete se na pláž Sv. Jakuba, kde strávíte
svůj volný čas relaxem, opalování na slunci nebo plaváním. V ceně jsou slunečníky, lehátka, přivítací drink a jeden další nápoj.
Upozornění: Exkurze od června do konce záři. Vodní sporty jsou k dispozici na vyžádání. Bar a restaurace jsou k dispozici na pláži.
DUB05 – HISTORICKÝDUBROVNÍK
Váš výlet do historického města začíná u staré bráný do města. Během výletu budete mít šanci se dozvědět vice o historii
starověkého “Dubraca” a obdivovat působivou architekturu starého města Dubrovník, který je na seznamu kulturního dědictví
UNESCO. Po dechberoucím výhledu na stare město, nedaleký ostrov Lokrum a Jaderské moře pujdete kolem městského
opevnění, zamíříte na hlavní ulici města Stradum. Během prohlídky města uvidítě několik pamětihodností, včetně palác Rektor,
námořního museum a museum Rupe Ethnographic, které již sídlí v obnovené bývylé sýpce.
Upozornění: Exkurze od června do konce záři. Vodní sporty jsou k dispozici na vyžádání. Bar a restaurace jsou k dispozici na pláži

Upozornění: Všechny informace jsou informačního charakteru. Výlety nejsou v ČESKÉM JAZYCE. Při objednání výletu uvedte,jaký preferujete jazyk,jinak
automaticky budete přiřazeni k anglicky mluvícím skupinám. Plavební společnost má právo změny nejen v časech a termínech odjezdu, ale i v navštívených
destinacích. Vždy je nutno počítat se změnou nejen počasí ale i politické a bezpečnostní situace v navštívených destinacích.Důrazně upozorňujeme klinety,že
může nastat situace,kdy z důvodů špatného počasí a nebo z bezpečnostních důvodů a nebo změny politické situace není možno v destinaci zakotvit a kapitán
lodi rozhodne o změně plavebního okruhu.Tato opatření jsou vyjímečná,ale jsou vždy z důvodu zabezpečení bezpečnosti klientů.Pokud tato situace
nastane,zákazník nemá nárok na vrácení peněz nebo jaké–koli kompenzace za již zakoupené výlety a zákazník zakoupením výletu s tímto rizikem souhlasí.CK
nenese odpovědnost za případné změny. Prosíme, dodržujte vždy pokyny plavební společnosti. Tyto dokumenty jsou chráněny ochrannou známkou a autorským
zákonem. Určeno výhradně klienty CK RIVIERA TOUR. Kopírování a další šíření zakázáno.
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KATAKOLON (Greece)

KAT01 – OLYMPIA A NAKUPOVÁNÍ
Vaše výlet začne přes vnitrozemí napříč řeckým venkovem do Olympie, archeologického naleziště antických olympijských her.
Olympii postavil podle legendy Zeus, král řeckých bohů. Prohlídka zahrnuje možnost prohlédnout si ruiny chrámu Dia, tělocvičnu,
arénu a stadion, který byl postavený pro maximální kapacitu 40.000 diváků. Budete mít volný čas k nakupování.
Upozornění: Prohlídka není vhodná pro osoby na vozíčku.
KAT04 – OLYMPIA & MUZEUM
Výlet do archeologických pozůstatků Olympi, hostitelem olympijských her. Olympie byla objevena v roce 1766, ale
výkopovépráce začaly až v roce 1829 německým archeologickým ústavem. Olympie je zapsána do světového dědictví UNESCO a
dá Vám možnost vidět ruiny, chrám Dia, tělocvičnu, Hipodrom a stadion. Součástí prohlídky je i návštěva archeologického muzea
v Olympii, které bylo otevřeno v roce 1982, ve kterém je možno vidět ohromující sbírka artefaktů nalezených v průběhu
výkopových prací. Mezi nejpozoruhodnější exponáty muzea jsou velmi jemné kolekce nádherných soch a bronzy, stejně jako
četné terakotové artefakty a mozaiky. Součástí komplexu je i obchod se suvenýry.
Upozornění: Prohlídka není vhodná pro hosty na vozíku. Použití kamer a fotoaparátu uvnitř muzea povolena pouze bez blesku.
KAT05 – CHUŤ STAROVĚKÉHO ŘECKA
Výlet Vás zavede do vnitrozemí do starověké Olympie, kde uvidíte ruiny chrámu Dia, tělocvičnu, arénu a stadion, který měl
kapacitu až 40.000 diváků. Budete mít i malé občerstvení s typickým řeckým folklórním vystoupením v příjemné restauraci.
Prohlídka končí návratem na loď.
Upozornění: Prohlídka není vhodná pro osoby na vozíčku.
KAT11 – STATEK „MAGNA GRECIA“ & OLYMPIA
Starobylé město Olympia je místo, kde se odehrávaly první olympijské hry, tento výlet Vám dává příležitost poznat archeologické
pozůstatky tohoto místa. Olympie Vám dáva jedinečný pohled na způsob, jakým žili staří Peršané. Těšit se můžete na ruiny
chrámu Zeuse, tělocvičnu, arénu a stadion. Další na řadě je krásný Magna Grecia, rodinný statek, kde se vyrábí víno a olivový
olej. Během lidového představení, typického pro tento kraj si můžete vychutnat lehké občerstvení. Před odjezdem do přístavu
budete mít prohlídku farmy.
Upozornění: Prohlídka není vhodná pro hosty na vozíku.

Upozornění: Všechny informace jsou informačního charakteru. Výlety nejsou v ČESKÉM JAZYCE. Při objednání výletu uvedte,jaký preferujete jazyk,jinak
automaticky budete přiřazeni k anglicky mluvícím skupinám. Plavební společnost má právo změny nejen v časech a termínech odjezdu, ale i v navštívených
destinacích. Vždy je nutno počítat se změnou nejen počasí ale i politické a bezpečnostní situace v navštívených destinacích.Důrazně upozorňujeme klinety,že
může nastat situace,kdy z důvodů špatného počasí a nebo z bezpečnostních důvodů a nebo změny politické situace není možno v destinaci zakotvit a kapitán
lodi rozhodne o změně plavebního okruhu.Tato opatření jsou vyjímečná,ale jsou vždy z důvodu zabezpečení bezpečnosti klientů.Pokud tato situace
nastane,zákazník nemá nárok na vrácení peněz nebo jaké–koli kompenzace za již zakoupené výlety a zákazník zakoupením výletu s tímto rizikem souhlasí.CK
nenese odpovědnost za případné změny. Prosíme, dodržujte vždy pokyny plavební společnosti. Tyto dokumenty jsou chráněny ochrannou známkou a autorským
zákonem. Určeno výhradně klienty CK RIVIERA TOUR. Kopírování a další šíření zakázáno.
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MYKONOS (Řecko)
MYK04 – OSTROV DELOS
Během výletu na ostrov Delos prozkoumáte historické pozůstatky a bohatou mytologii tohoto ostrova. Delos je populární poutní
místo a stal se jedním z nejbohatších svatyní starověku. Mezi pozůstatky této éry je Avenue of Lions, který je pojmenovaný podle
mramorových lvů ze 7. století, kteří původně měli chránit toto místo. Pak můžete završit svůj výlet výjmečným zážitkem, a to
výstupem na horu Kynthos, z jehož vrcholu je nádherný výhled. Před zpáteční cestou na loď prozkoumáte některé z mnoha
dalších památek ostrova.
Upozornění: Prohlídka není vhodná pro osoby s pohybovými problémy nebo na vozíku.
MYK06 – OBJEVOVÁNÍ MYKONOSU PĚŠÍ TŮROU
Mykonos je velmi populární prázdninová destinace od roku 1950 a nabízí cestujícím tradiční řeckou pohostinnost, rušný noční
život, úžasné pláže a typické bílé domy. Během pěšího výletu poznáte, co dělá ostrov tak přitažlivým místem. Město má mnoho
krásných zákoutí, úzké uličky a obezděné zahrady. Bylo navrženo a postaveno tak, aby se uchránilo a překazilo pirátské útoky.
Mykonos má mnoho větrných mlýnu, ve kterých melou pšenici na výrobu typických řeckých chlebů.
Upozornění: Prohlídka není vhodná pro osoby s pohybovými problémy nebo na vozíku.
MYK05 – KRÁSNÉ, VIBRUJÍCÍ ŘECKO
Prohlídka začíná panoramatickou vyhlídkou na okouzlující město Mykonos a starý přístav. Během výletu pojdete přes malebné
vesnice Agios Ioannis a Kalafatis a přes pláž Ornos. Zastávka bude v srdci Mykonosu návštěvou druhé největší osady, vesnici Ano
Mera, v jejiž centru stojí klášter a kostel Panagia Tourliani, který byl postaven pravděpodobně během 16. století a přestavěný
v roce 1767. Kláštěr je velikým lákadlem pro cestovatele, kteří příjíždí do tohoto místa. Při návštěvě pohostinství budete mít
šanci zkusit typické řecké předkrmy, pikantní dobroty, vychutnat si chuť ouza a přitom si odpočinout.
Upozornění: Prohlídka není vhodná pro osoby s pohybovými problémy nebo na vozíku.

Upozornění: Všechny informace jsou informačního charakteru. Výlety nejsou v ČESKÉM JAZYCE. Při objednání výletu uvedte,jaký preferujete jazyk,jinak
automaticky budete přiřazeni k anglicky mluvícím skupinám. Plavební společnost má právo změny nejen v časech a termínech odjezdu, ale i v navštívených
destinacích. Vždy je nutno počítat se změnou nejen počasí ale i politické a bezpečnostní situace v navštívených destinacích.Důrazně upozorňujeme klinety,že
může nastat situace,kdy z důvodů špatného počasí a nebo z bezpečnostních důvodů a nebo změny politické situace není možno v destinaci zakotvit a kapitán
lodi rozhodne o změně plavebního okruhu.Tato opatření jsou vyjímečná,ale jsou vždy z důvodu zabezpečení bezpečnosti klientů.Pokud tato situace
nastane,zákazník nemá nárok na vrácení peněz nebo jaké–koli kompenzace za již zakoupené výlety a zákazník zakoupením výletu s tímto rizikem souhlasí.CK
nenese odpovědnost za případné změny. Prosíme, dodržujte vždy pokyny plavební společnosti. Tyto dokumenty jsou chráněny ochrannou známkou a autorským
zákonem. Určeno výhradně klienty CK RIVIERA TOUR. Kopírování a další šíření zakázáno.
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VÝCHODNÍ STŘEDOMOŘÍ
VÝLETY S PLAVEBNÍ SPOLEČNOSTÍ MSC
Ceny výletů jsou uvedeny v objednávkovém on-line systému. Všechny výlety jsou na vyžádání dle volných kapacit.

PIRAEUS (Greece)

PIR02 – PLAKA, AKROPOLIS & ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM
Piraeus je výchozím bodem pro návštěvu řeckého hlavního města a světově proslulého Acropolis, starověká citadela, která sedí
na vrcholku skalnatého kopce a tyčí se 150 metrů nad město. Tento seznam světového dědictví UNESCO je nejen domovem pro
archeologické pozůstatky několika historických budov, ale také chrám Pantheon, symbol Atén, který byl postaven 432 až 447
př.n.l. Pantheon je symbol starověkého Řecka. Další zastávkou bude archeologické muzeum s archívem vzácných artefaktů.
Upozornění: Prohlídka není vhodná pro osoby s pohybovými problémy.
PIR04 – ATHÉNY & AKROPOLIS
Athény jsou považovány za kolébku západní civilizace a místo narození moderní demokracie. Po prohlídce města se bude
pokračovát do Akropolis, které se tyčí v nadmořské výšce 150 metrů odkud budete mít krásný výhled na město. Mezi další
příklady klasické řecké architektury je světoznámý Pantheon, obrovský chrám zasvěcený starověké řecké bohyně Athény a jeden
z největších světových památek.
Upozornění: Prohlídka není vhodná pro osoby s pohybovými problémy.
PIR08 – PANORAMATICKÝ VÝLET DO ATHÉN
Tento výlet je ideální pro ty, kteří nemohou vyjít na Akropoli, ale chějí získat celkový dojem z řeckého hlavního města. Během
jízdy z přístavu bude průvodce poukazovat na hlavní památky, včetně oblouku Hadrián, sochy Lord Byron, Náměstí ústavy a hrob
neznámého vojína. Výlet bude pokračovat kolem Národních zahrad, stadiónu Panathenaic, akademie, univerity a Národní
knihovny. Budete mít možnost vidět z dálky Akropoli.
PIR09 – CESTA DO STAROVĚKÉHO ŘECKA
Po poznávání hlavních ulic a náměstí historického města a po dosažení centra Atén dojdete na slavné Akropole, které jsou
situované 150 metrů nad mořem. Akropoly jsou symboly Atén a prohlídka Vám umožní prozkoumat další vzácné díla z řeckého
„zlatého věku“. Po výstupu na vrchol Akropole spatříte symbol řeckého národa chrám Pantheon. Po prohlídce Akropolis budete
pokračovat peší zónou do nového muzea Akropolis, kde můžete obdivovat sochy, plastiky a jiné pozoruhodnosti.
Upozornění: Prohlídka není vhodná pro osoby s pohybovými problémy.
PIR016 – DECHBEROUCÍ VÝHLED NA ATHÉNY A PLAKA
Zažít Athény ze dvou zcela odlišných perspektiv: od vznešených výšek Mount Lycabettus, nejvyššího vrcholu v okolí a až
k historické čtvrti tzv. Plaka District. Vaše athénské dobrodružství začíní poznáním hlavních památek autokary, po kterých
vyrazíte na úpatí Mount Lycabettus odkud budete mít nádherný výhled na Athény a jeho okolí. Během zpáteční cesty se
zastavíte v historické čtvrti Plaka, která je charakteristická spletí úzkých uliček, překrásnou neoklasicistní architekturou. Plaka se
nachází v těsné blízkosti Akropole, a proto je taky nazýváno jako „sousedství bohů“.
Upozornění: Prohldíka není vhodná pro osoby s pohybovými problémy nebo na vozíčku.
Upozornění: Všechny informace jsou informačního charakteru. Výlety nejsou v ČESKÉM JAZYCE. Při objednání výletu uvedte,jaký preferujete jazyk,jinak
automaticky budete přiřazeni k anglicky mluvícím skupinám. Plavební společnost má právo změny nejen v časech a termínech odjezdu, ale i v navštívených
destinacích. Vždy je nutno počítat se změnou nejen počasí ale i politické a bezpečnostní situace v navštívených destinacích.Důrazně upozorňujeme klinety,že
může nastat situace,kdy z důvodů špatného počasí a nebo z bezpečnostních důvodů a nebo změny politické situace není možno v destinaci zakotvit a kapitán
lodi rozhodne o změně plavebního okruhu.Tato opatření jsou vyjímečná,ale jsou vždy z důvodu zabezpečení bezpečnosti klientů.Pokud tato situace
nastane,zákazník nemá nárok na vrácení peněz nebo jaké–koli kompenzace za již zakoupené výlety a zákazník zakoupením výletu s tímto rizikem souhlasí.CK
nenese odpovědnost za případné změny. Prosíme, dodržujte vždy pokyny plavební společnosti. Tyto dokumenty jsou chráněny ochrannou známkou a autorským
zákonem. Určeno výhradně klienty CK RIVIERA TOUR. Kopírování a další šíření zakázáno.
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VÝCHODNÍ STŘEDOMOŘÍ
VÝLETY S PLAVEBNÍ SPOLEČNOSTÍ MSC
Ceny výletů jsou uvedeny v objednávkovém on-line systému. Všechny výlety jsou na vyžádání dle volných kapacit.

RHODOS (Greece)

ROD02 - LINDOS
Lindos, založený Doriany, leží 50 km od Rhodosu a je situován na skalnatém výběžku s výhledem na zátoku. Do tohoto místa
pojedeme zhruba 1 hodinu autobusem. Navštívíme slavnou Akropoli, citadel, která stojí nad moderním městem Lindos a která
nabízí krásný výhled na přístav. V dřívějších dobách, hlavní budova Akropole byla chrámem Atheny Lindia a pochází z roku 300
před Kristem. Zde budete mít volný čas na nákupy.
Upozornění: Do Akropole vedou schody, proto tato exkurze není vhodná pro osoby s pohybovými problémy.
ROD03 – RUINY KAMIROSU
Zhruba hodinový transfer nás čeká, než přijedeme do krásné malé vesnice na západním pobřeží, kde se nachází starobylé město
Kamiros. Projdeme zde s průvodcem toto archeologické místo, které zahrnuje chrámy nebo podstavce soch. Tento výlet taky
zahrnuje procházku po starých částech města, podél ulice Rytířů, kde budeme obdivovat historické hostely, kde zůstávali kavalíři.
Upozornění: Exkurze není vhodná pro osoby s pohybovými problémy kvůli dlouhému chození.
ROD04 – OBJEVOVÁNÍ MĚSTA RHODOSU
Exkurze je formou příjemné procházky kolem staré části města Rhodos s návštěvou velkolepého paláce Grand Master. Původní
palác byl rozsáhle zničen při výbuchu, ale byl znovu postaven ve středověkém stylu v roce 1912, když italové obsadili Rhodos.
Projdeme se známou Ulicí Rytířů, kde se nachází hostely, ve kterých zůstávali Rytíři pořádku (kavalíři).
Upozornění: Exkurze není vhodná pro osoby s pohybovými problémy kvůli dlouhému chození.
ROD07 - GRAND MASTER PALÁC & FILERIMOS
Tato exkurze zahrnuje návštěvu středověkého města Rhodos a archeologického místa Filerimos. Filerimos se nachází 15 km od
Rhodos, kde se dostaneme asi 30 minutovou jízdou autobusem. Nachází se zde ruiny ze 3. Století před Kristem, jsou zde zbytky
chrámů a další. Exkurze dále pokračuje do Rhodosu, kde se podíváme do historických úzkých uliček a projdeme se po Ulici Rytířů.
Dále se pak projdeme kolem Paláce Grand Master.
Upozornění: Exkurze není vhodná pro osoby s pohybovými problémy kvůli dlouhému chození

Upozornění: Všechny informace jsou informačního charakteru. Výlety nejsou v ČESKÉM JAZYCE. Při objednání výletu uvedte,jaký preferujete jazyk,jinak
automaticky budete přiřazeni k anglicky mluvícím skupinám. Plavební společnost má právo změny nejen v časech a termínech odjezdu, ale i v navštívených
destinacích. Vždy je nutno počítat se změnou nejen počasí ale i politické a bezpečnostní situace v navštívených destinacích.Důrazně upozorňujeme klinety,že
může nastat situace,kdy z důvodů špatného počasí a nebo z bezpečnostních důvodů a nebo změny politické situace není možno v destinaci zakotvit a kapitán
lodi rozhodne o změně plavebního okruhu.Tato opatření jsou vyjímečná,ale jsou vždy z důvodu zabezpečení bezpečnosti klientů.Pokud tato situace
nastane,zákazník nemá nárok na vrácení peněz nebo jaké–koli kompenzace za již zakoupené výlety a zákazník zakoupením výletu s tímto rizikem souhlasí.CK
nenese odpovědnost za případné změny. Prosíme, dodržujte vždy pokyny plavební společnosti. Tyto dokumenty jsou chráněny ochrannou známkou a autorským
zákonem. Určeno výhradně klienty CK RIVIERA TOUR. Kopírování a další šíření zakázáno.
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