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

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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AJACCIO (Korzika) 
 

AJA01 – CITY TOR 
 
Prozkoumejte nejatraktivnější části tohoto krásného starého města, domov Napoleona Bonaparte, který se zde narodil v  roce 
1769. Navštívítekrásné Casone zahrady, jeden z mnoha zelených ploch města. Zastavíte se na troskách janovské věže Tour de la 
Parata odkud máte krásný výhled na tzv. krvavé ostrovy. Jedná se o malou skupinku ostrovů se strážními věžemi. Prohlídka 
zahrnuje i historickou čtvrť v Ajacciu. 
 
Upozornění: Návštěva historické části zahrnuje procházku na nerovném terénu, doporučujeme nosit pohodlné boty. Tato 
prohlídka není vhodná pro osoby s pohybovýmí problémy.  
 
AJA04 – OCHRANNÉ CENTRUM SUCHOZEMSKÝCH ŽELV 
 
Ochranné centrum suchozemských želv je jediné svého druhu v celé Evropě, výlet je ideální pro rodiny s dětmi a milovníky 
přírody. Využíjte tuto jedinečnou příležitost vidět kolem 3.000 karet a želv, které žijí v prostorném parku o rozloze 2,5 ha. 
Centrum bylo otevřeno pro veřejnost v roce 1998 a od té doby, se z centra stalo oblíbené turistické místo. Jsou zde k vidění 
různé typy želv, jako jsou baby želvy měřících jen pár centimetrů na délku. 
 
Upozornění: Prohlídka není vhodná pro osoby s pohybovými problémy nebo na vozíku. Doporučujeme zvolit pohodlnou obouv a 
vzít si klobouk. 
 
AJA05 – PROHLÍDKA KOLEM LESU VIZZAVONA 
 
Výlet začíná cestou do vnitrozemí přes nedotčené lesy a hory. Jak opustíte pobřeží ucítíte „maquis“, typické korsické křoviny  
voňavých rostlin, jako je levandule, myrta, brambořík a divoká máta. Budete cestovat přes město Bocognan, kde robustní šedé 
domy tohoto města poskytují vítannou úlevu od letních veder, a je oblíbenou letní destinací. Silnice se vine na sever do Col de 
Vizzavona, kde naleznete lesy buku a borovic. Ze silnice nejdou malé vesnice Vizzavona vidět, neboť jsou chráněné stromy. 
Budete mít volný čas v tomto klidném, stinném místě před jízdou zpět do Ajaccio. 
 
Upozornění: Prohlídka není vhodná pro osoby s pohybovýmí problémy a pro osoby, kteří trpí závratěmi. Kvůli rozdílným 
klimatickým podmínkám na hoře, doporučujeme si sebou vzít teplou bundu.  
 
AHA06 – PROCHÁZKA HISTORIÍ & NAPOLEONOVO DĚDICTVÍ 
 
Prohlídka kolem starého města Ajaccio včetně prohlídkou Napoleonova bydliště, Place Foch a katedrála v Ajjacio. Navštívíte 
muzeum Fesch, budovu pověřenou kardinálem Feshem, strýcem Napoleona I. Toto muzeum je jedním z nejdůležitějších ve 
Francii po své sbírky, italské malby. Milovníci umění jistě potěší působivé sbírky Tiziano, Veronese a Botticelli, zatímco milovníci 
historie mohou obdivovat rozsáhlou napoleonskou sbírku. 
 
Upozornění: Návštěva historického centra zahrnuje procházku na nerovném terénu. Doporučujeme zvolit pohodlnou obuv.  
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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  
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BARCELONA (ŠPANĚLSKO) 
 
BCN01 - CITY TOUR   
 
Návštěva velkolepé katedrály postavené v roce 1298 Jamesem II. ve středověkém stylu “Barrio Gotico”.  Cesta do známé 
“Sagrada Familia” a “Casa Batlo” (externí návštěva). Čas na návštěvu “Poble Espanyol”, španělské vesnice s akvarely, které 
zobrazují odlišné národy a kultury ve Španělsku. Zastávka na Montjuich kopci, odkud je krásný výhled na město z “Belvedere de l 
Alcade”, návrat na loď. 
 
Upozornění: Přes prázdniny nebo svátky může být návštěva katedrály zrušena, tato exkurze není vhodná osobám s pohybovými 
problémy.  
 
 
BCN02 - PANORAMATICKÁ EXKURZE & NÁKUPY  
 
Pojedeme přes hlavní ulice a náměstí Barcelony, krátká zastávka na Montjuich kopci, odkud je krásný výhled na město, pak 
přesun do “Sagrada Familia” (externí návštěva), nedokončená katedrála Gaudího postavená v neogotickém stylu. Budeme 
obdivovat katedrálu z venčí a pak si uděláme krátkou zastávku v “Plaza Cataluna” k nákupům.  
 
Upozornění: Přes prázdniny bude zastávka k nákupům na “las Ramblas”. Tato exkurze není vhodná pro osoby s pohybovými 
problémy, chůze po nerovném povrchu a schodech. 
 
BCN05 - PANORAMIC CITY TOUR & NOU CAMP STADION  
 
Zde nesmí chybět fotbalový fanoušci. Panoramatická exkurze města do “Sagrada Familia” a na “Montjuich” kopec. Dále pak 
navštívíme “Nou Camp” stadion, jeden z nejznámějších “chrámů” fotbalového světa.  
 
Upozornění: Realizace této exkurze záleží na plánu fotbalového klubu a stadion může být kvůli tomu uzavřen, pro tento případ 
může být zrušena exkurze den předem, není to závislé na lodní společnosti, ale pouze na fotbalovém klubu. Návštěva stadionu 
zahrnuje chození po schodech, což není vhodné pro osoby s pohybovými problémy nebo na vozíčku. Tato exkurze není v nabídce 
na lodi Opera. 
 
BCN08 -  MONTSERRAT  
 
Opustíme přístav a pojedeme do Montserratu na návštěvu Benediktínského kláštera, známý pro poutní místo “La Moreneta”, 
která je patronkou panen Catalonie. Volný čas a návrat do Barcelony.  
 
Upozornění: Transfer do Montserratu trvá asi 1 hodinu a 15 minut tam i zpět. Průvodce udělá výklad pouze před katedrálou, 
hosté můžou navštívit toto místo individuálně.   
 
 
 
 
 
 



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

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. 

5 

 
 
 
 
 
 
 

BARCELONA (ŠPANĚLSKO) 
 
 
 
 
BCN10- FLAMENCO SHOW  
 
Během exkurze budete obdivovat krásy některých hlavních ulic Barcelony. Cestou kolem “Paseo de Gracia”, se dostanem na  
kopec Montjuich hill odkud je nádherný výhled na město, podíváme se na nedokončené mistrovské dílo Gaudího “Sagrada 
Familia”. Další zastavka bude v “Puebla Espaňol”, unikátní vytvořená vesnice poidle předlohy španělských vesnic. Zde uvidíte 30 
minutovou show flamenca, kterou předvedou místní umělci. 
 
Upozornění: Velmi omezený počet míst.  
 
BCN27 – VÝLET PO BARCELONĚ NA ELEKTRICKÉM KOLE 
 
Půl denní výlet, který si klade za cíl představit to nejlepší z Barcelony z různých perspektiv. Pro uskutečnění tohoto výletu  
dostanete elektricke kola Mercedes-Bennz eBIKE, které si vyzvednete v histrociké čtvrti Barri Gótic a budete ho používat během 
jízdy městem až do stanice lanovky na vrcholu kopce Montjuic Hill, který Vám poskytne ten nejlepší výhled na město a na hrad 
Montjuic z 17. století. Dále uvidíte přístav Barcelony, který přivítal hosty z Olympíjských her v roce 1992. Dále se pokračuje přes  
Ciutadella a oblouk Arc de Triomf až k nejslavnějšímu arcihtektonickému provední: Anotini Gaudiho: The Sagrada Família. Zde 
budete mít chvíli volného času na prozkoumání nedokončeného mistrovského díla, poté se koná přesun do Passeig de Grácia 
jedno z nejpozoruhodnějších ulic, poté se vrátite do Barri Gótic, kde budete mít krátkou (10min.) procházku na Plaza Cataluña a 
zpátečné nalodění.  
 
Upozornění: Limitovaný počet průvodců v německém jazyce. 
 
BCN33 – SECESE A MODERNA BARCELONY, PALAU DE LA MUSICA 
 
Prohlídka Vás provede mezi architekty jako Gaudí, Domenech i Montaner a Puig i Cadafalch, kteří společně s ostatními dělají 
Barcelonu světovou metropolý modernismu.  Ve městě vede prohlídka na oblouck Arc de Triomf, postavený v roce 1888 a přes 
park Citadel. Tento park může být považován za první velký architektonický výraz modernistického hnutí, a to díky vynikajícím  
pracím v tomto stylu, které můžete v parku zahlédnout. Klenotem modernismu v Barceloně se dá určitě považovat Palau de la 
Musica Catalana, která byla otevřena v roce 1908, architektem této stavby byl Domenech i Montaner . Je zde jeden z hlavních 
světových koncertních síní na světě, s vynikajícím příkladem katalánského modernismu. Interiér je vyzdoben z keramické 
mozaiky a polychromovaným sklem s květinovými motivy. V roce 1997 byl zařazen do světhového dědictví UNESCA. Po prohlídce 
následuje volný čas a následně návrat na palubu.  
 
Upozornění: Exkurze je k dispozici pouze pro hosty na plaubě MSC Divina.  
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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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CASABLANCA (Morocco) 

 
CAS01 – CITY TOUR A MEŠITA HASSAN IL´S 
 

Dnešní Casablanca je výsledkem přestavby prováděné po ničivém zemětřesení v roce 1755. Tento výlet po městě Vás vezme na 
panoramatické turné po hlavních ulicích a náměstích Casablancy s krátkou zastávkou na typickém místním trhu, kde najdete 
různé drhy zboží nebo na místí přirozené léky.  Poté pujdete navštívit krásnou katedrálu Notre Dame de Lourdes a nakonec 
uvidíte nádhernou mešitu Hassan, největší měšitu v islámském světě po Mecce.  
 
Upozornění: V případě, že výlet bude v den náboženských slavností, bude návštěva měšity pouze zvenčí. Doporučujeme zvolit 
vhodné oblečení z důvodu možné návštěvy mešity.  
 
CAS02 – MARRAKECH 
 
Město Marrakech, nebo také nazývané jako „ Perla jihu“, se nachází 3 hodiny jízdy od přístavu. Součástí prohlídky města je 
zdobená Saadská hrobka a palác Bahia společně se zahradou. Během prohlídky bude zastávka na oběd. Po kterém výlet 
pokračuje na rušné tržiště Jamaa el-Fna.  Tato městská část překypuje životem, jsou zde obchodníci hadů, kejklíři, vypravěči, 
akrobati, kouzelníci, hudebnící a otrapy fradičních léčivých přípravků.  
 
Upozornění: Prohlídka není vhodná pro osoby s pohybovými problémy nebo na vozíku.  
 
CAS03 – RABAT 
 
Historické pobřežní město Rabat, které je hlavním městem Marockého království, ale také třetí nějvětší metropolí v zemi 
s populací 650.000 obyvatel. Prohlídka vrcholků hlavního města začíná v Grand Mechouar úředním náměstím a odtud se 
přesunete do měšity Hassan, která se začala stavit v roce 1195 a o čtyř roky později se stavební práce zastavili, když sultán 
zemřel. Dodnes jsou zde začátky několika stěn a kolem 300 nedokončených sloupců. Navšítvíte mauzoleum Mohammeda, která 
obsahuje hroby marockého krále se svými dvěma syny. 
 
Upozornění: Prohlídka není vhodná pro osoby s pohybovými problémy. V případě, že výlet bude v den náboženských slavností, 
bude návštěva mauzolea pouze zvenčí a může být vynechána v případě, že král Maroka je ve městě. Doporučujeme zvolit 
vhodné oblečení z důvodu možné návštěvy mešity.  
 
CAS09 – VEČERNÍ SVĚTLA CASABLANCY  
 
Casablanca se nachází v západním Mroku v Atlantském oceánu, město je pozoruhodné během den, ale v noci se město rozsvítí 
v různých barvách, které Vás ohromí. Během prohlídky se dostanete přes magické noční město s první zastávkou na náměstí 
Mohamed V, kolem parku Arab League a pokračujete dolu po Moulay Youssef Boulevard, jedna z největších dopravních tepen 
v Casablance, která je známá svou elegantní Art Deco inspirovanou maurskou architekturou. Druhá zastávka je v mešitě Hassana, 
která má kapacitu 25.000 lidí uvnitř a 80.000 ve dvoře. V noci je mešita krásně osvícena a vytváří maximální efekt. Po prohlídce 
noční Casablancy Vás čeká večeře v restauraci s autentickým marockým prostředím s arabskou andaluskou hudbou a břisní 
tanečnice.   



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

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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CADIZ (Spain) 
 
 

 
CAD01 – CITY TOUR 
 
Město bylo založeno na malém kousku půdy vybíhající do zálivu. Město Cadiz má krásné úzké uličky a mnoho historických čtvrti. Tato 
informativní a zábavná prohlídka Vás zavede do města, které je plné kulturních zajímavostí. Pří návště Plazza de España uvidíte místní 
památník Ústavy z roku 1812, který je poblíž přístavu. Prohlídka města pokračuje do starých městských hradeb až do Oratory v San 
Felipe. Osvěžující procházka po stinných cestičkách v Janovském parku, Vás dovede až ke katedrále v Cádizu a k muzeum. Katedrála je 
směs klasických a barokních architektonických stylů se zlatou kopulí, která je orientačním bodem ve městě.  
 
Upozornění: V případě bohoslužby bude výklad před katedrálou. Doporučujeme vhodné oblečení pro návštěvníky náboženských mist. 
Prohlídka není vhodná pro osoby s pohybovými problémy. 
 
 
CAD02 – SEVILLE 
 
Celodenní výlet s obědem v ceně začíná po 2 hodinách jízdy od přístavu v Cádiz do města Sevilla s první zastávkou u gotické katedrály , 
která je označována jako třetí největší kostel. Prohlídka pokračuje pěšky na Barrio de Santa Cruz, kde se nachází židovská čtvrť, která se 
vyznačuje svými kuriózními, úzkými uličkami a typickými místními terasami. Další zastávka je v Alcázar starobylé středověké tvrze 
postavené maurskými řemeslníky. V minulosti zde bylo sídlo španělské královské rodiny a nyní se řadí do světového dědictví UNESCO. 
Posledním úsekem se dostanete do parku Maria Luisa a náměsti Plazza de España, která je obklopena luxusními pavilony, které se 
datují do latinsko-americké expozice od 1929.  
 
Upozornění: Pokud nebude možné navštívit Alcázar, bude prohlídka nahrazena návštěvou Pilato´s House. Prohlídka zahrnuje chůzi na 
nerovném povrchu a proto není vhodná pro hosty s pohybovými problémy, nebo na vozíku. Doporučujeme vhodné oblečení pro 
návštěvníky náboženských mist.  
 
CAD03 – JEREZ DE LA FRONTERA, DOMOV SHERRY VÍNA 
 
Jerez je domov sherry vína a proto budeme pít na zdraví po celou dobu tohoto zábavného půldenního výletu. Jerez de la 

Frontera je malé, hezké městečké vzdálené asi 50km od Cádizu. Během výletu navštívíte vine sklepy, kde ochutnáte několik 

vzorků vína a kus dobrého sýru a jako bonus k tomu, se dozvíte vice o slavném Jerez  sherry.  Tento zajímavý výlet dokončíte 

zpáteční cestou do přístavu prohlídkou města Jerez 

Upozornění: Tato prohlídka zahrnuje chůzi na nerovném terénu uvnitř sklepů, proto není vhodná prohlídka pro osoby s 

pohybovými problémy, nebo na invalidním vozíku. 

 



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

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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CADIZ (Spain) 
 

 

 

CAD04 – FLAMENCO SHOW& PANORAMATIC CITY TOUR 

Ohromující panoramatická prohlídka Cádizu, nejstarší město v západní Evropě a člen z nejstarších měst Network. Při prohlídce 

uvidíte krásné náměstí, významné budovy a historické památky. Město se pyšní starověkým římským divadlem a zbytky starých 

městských hradeb. Budete mít možnost navštívit katedrálu Cádiz, fascinující budovu, která je propojena různými 

architektonickými styly jakoje baroko, rokoko a prvky klasicismu. Součástí prohlídky je flamenco show, ukazující autentický 

demonstrativní, andaluský tradiční tanec. 

Upozornění: V případě bohoslužby průvodce poskytne vysvětlení mimo katedrálu. Doporučujeme vhodné oblečení pro návštěvu 

náboženských mist. 

 

CAD07 – PĚŠÍ TŮRA PO MĚSTĚ CÁDIZ 

Nepochybně nejlepší způsob jak prozkoumat město Cádiz je pěšky. Tato prohlídka začíná v blízkosti přístavu v Plaza de España a 

postupujete přes Plaza de la Mina až do muzea v Cádiz Calle Ancha. Dálší prohlídkou bude krásné opevnění San Juan de Dios 

Square, která se nachází v blízkosti moře s nádhernou mramorovou fontánou. Pokračuje se kolem radnice a katedrály, kde 

následně dostanete volný čas, na samostatnou procházku po městě před návratem do přístavu.  

Upozornění: Prohlídka zahrnuje chůzi na nerovném terénu v centru města, proto není vhodný pro osoby s pohybovými 

problémy, nebo na invalidním vozíku.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



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

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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CIVITAVECCHIA (ŘÍM) 
 
 
 
CIV02 - ŘÍM, BAROKNÍ EXKURZE   
 
Pojedeme do Říma (1,5 hodiny cesta), město, které je unikátní ve světě pro svůj šarm, historii a umění. Podíváme se na 
Coloseum, Forum Romanum a na Andělé na Piazza San Pietro, kde budeme obdivovat “Colonnato of Bernini”. Volný čas na 
obchůzku nebo návštěva basiliky. Po obědě v restauraci pokračujem k Fontáně di Trevi, Panthenonu a Piazza Navona. Oběd je v 
ceně.  
 
Upozornění: Exkurze zahrnuje dlouhé chození, možnost návštěvy Angelus záleží na Vatikánském programu, Angelus není možné 
navštívit v neděli a v létě.   
 
CIV03 – ŘÍM NA VLASTNÍ PĚST  
  
Autobusový transfer bez průvodce do Říma (1,5 hodiny), kde po celý den můžete obdivovat fascinující město. Dostanete 
instrukce, jak se pohybovat po městě a mapu, která Vám pomůže najít nejdůležitější památky.  
 
Upozornění: Oběd není v ceně exkurze, autobusová zastávka je blízko náměstí sv. Petra, toto je místo příjezdu a odjezdu.  
 
CIV07 - GRAN TOUR ŘÍMA, VĚČNÉ MĚSTO  
  
Bus transfer do Říma (1,5 hodiny), naši exkurzi začínáme ve Flaviánském amfiteátru, známé jako Koloseum. Navštívíme toto 
místo, které pojme až 50 000 lidí, a které bylo využíváno pro gladiátorské zápasy. Pokračujeme do Piazza Navona, Fontana di 
Trevi a Pantheon, starý chrám postavený k uctívání 7 bohů. Zastávka na oběd v italské restauraci. Po obědě návštěva Náměstí Sv. 
Petra a volný čas.  
 
Upozornění: transfer trvá 1,5 hodiny každou cestu. S průvodcem se potkáte pře příjezdem do Říma, transfer je bez průvodce. 
Omezený počet míst.  
  
CIV08 – ŘÍM & VATIKÁNSKÉ MUZEUM  
  
Bus transfer Vás vezme do Říma, kde se setkáte s průvodcem, který vám představí hlavní památky tohoto města. Všechny  
památky uvidíte pohodlně ze svého místa v autobusu. Pak se dostaneme do Vatikánského muzea, které je jedno z nejznámějších 
na světě, a kde můžete obdivovat sbírky římských papežů, sbíraně po několi let, jsou zde například Michalangelovi fresky, 
Sixtínská kaple a mnoho dalších zajímavých kousků. Volný čas na oběd (není zahrnut v ceně), návštěva Náměstí sv. Petra, návrat 
do přístavu.  
 
Upozornění: transfer trvá 1,5 hodiny každou cestu. S průvodcem se potkáte pře příjezdem do Říma, transfer je bez průvodce. 
Omezený počet míst. Oběd není v ceně exkurze. Tato exkurze není vhodná pro osoby s pohybovými problémy nebo na vozíčku.  
 
 
 
 
 



ZÁPADNÍ STŘEDOMOŘÍ 
VÝLETY S PLAVEBNÍ SPOLEČNOSTÍ MSC 
 Ceny výletů jsou uvedeny v objednávkovém on-line systému. Všechny výlety jsou na vyžádání dle volných kapacit. 
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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 
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CIVITAVECCHIA (ŘÍM) 
 
 
 
 
CIV09 – ŘÍMSKÉ PAMÁTKY   
 
Tato exkurze Vám dává příležitost poznat památky Říma pohodlně z Vašeho sezení v autobusu. Panoramatická jízda přes 
nejhlavnější památky, po této jízdě bude volný čas ve Vatikáně. Návrat do přístavu.  
 
Upozornění: transfer trvá 1,5 hodiny každou cestu. S průvodcem se potkáte před příjezdem do Říma, transfer je bez průvodce. 
 
CIV22 – TUSCANIA A TARQUINIA  
 
Výlet začíná 50ti minutovou jízdou přes krásnou krajinu až do vesnice Tuscania. Zde si užijete procházku historickým centrem,  
které je obklopené středověkými hradbami a věží Lavello s pěkným výhledem na okolí. Při prohlídce vesnice je nejvýznamější 
památka kostel svatého Petra, kde budete pohlceni pravou italskou atmosférou. Další zastávka je ve vesnici Tarquinia,  která leží 
v srdci Tuscia území. Během prohlídky Vám průvodce ukáže zajímavý itinerář, který poukazuje na důležitost této vesnice.  
 
Upozornění: Tato prohlídka není vhodná pro osoby s omezenou pohyblivostí. Kvůli návštěvám náboženských míst doporučujeme 
přizpůsobit oblečení. 
 
CIV25 – ANDĚLÉ A DÉMONI  
 
Jedná se o celodenní výlet, který je inspirován knihou Dana Browna, která se odehrává v centru Říma. Stejně jako v knize, tak i Vy 
společně s průvodcem, začnete sledovat stopy týkající se čtyř prvků: oheň, voda, země a vzduch, kde můžete vidět pozoruhodné 
umělecké díla a stavby jako jsou Pantheon, Basilica del Popolo, obrazy od Raphael a Caravaggio. Po prohlídce Navona náměsti 
máte volný čas, který můžete využít na oběd. (Cena obědu není v ceně zájezdu.) Další zastávkou je Andělský hrad (Castel saint 
Angelo) s monumentální kruhovou stavbou. Původně hrad sloužil jako jakoHadrianovo mauzoleum a později jako pevnost, která 
chránila úřadující papeže ve středověku. Poslední zastávka je bazilika svatého Petra.  
 
Upozornění: Doporučejem přizpůsobit oblečení pro návštěvu náboženských míst. Tato prohlídka není vhodná pro osoby s 
oemzenou pohyblivostí nebo pro osoby na ivnadliním vozíku. Bazilika svatého Petra může být krátkodobě uzavřena kvůli 
programu Vatikánu, můžou se zde tvořit dlouhé řady u vstupu. Tato prohlídka není  možna v pondělí. 
 
CIV16 – NÁVŠTĚVA MĚSTA A VOLNÝ ČAS S NÁKUPY  
 
Přibližně po 90ti minutové cestě dojedete do města, kde se potkáte s průvodcem  a společně se vydáte na kopec Aventime Hill z  
kama máte výhled na baziliku svatého Petra skrz takzvanou klíčovou dírku v působivém areálu Villa del Priorato di Malta. Vaše 
cesta kolem Říma bude také obsahovat výhled na pyramidy Cestius, lázně Caracalla, Circus Maximus, Colosseum, Bocca della 
Verita ( Ústa pravdy), kašnu a také římské divadlo a nádhérné náměstí Piazza Barberini a Palazzo Barberini. Po prohlídce 
historické části Říma následují nákupy v módní čtvrti kolem Piazza del Popolo v ulicích jako Via Frattina, Via Borgogona, Via  
Condotti. Pokud máte chuť na nákup šperků a luxusní dámskou módu v lesklých maloobchodník prodejnách italských i 
zahraničních designerů, nebo pouze sbírat inspiraci během procházky, jste zde na správném místě.  
 
 



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

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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ELBA (ITÁLIE) 
 
 
 
 

 
 
OLB01 – SOUOSTROVÍ MADDALENA   
 
Transfer vás odveze z Elby a nejdříve pojedete severně do pobřežního města Palau, nalodíte se na trajekt a ten vás převeze 
k ostrovu Maddalena, jeden ze 7 hlavních ostrovů, tvořící souostroví Maddalena – umístěné mezi Severo-východní Sardinii a 
Korsiku.  Ostrov Maddalena hostil flotilu admirála Nelsona a nyní je označován jako národní park. Ostrovní žulové pobřeží 
poskytuje dobré podmínky pro různé druhy živočichů. Transfer vás proveze okružní jízdou a budete mít volný čas k  prozkoumání 
okolí. Ostrovní scenérie jsou krásné pro pořízení fotografií.  
 
Upozornění: Výlet není vhodný pro osoby s pohybovými problémy a vozíčkáře. 
 
OLB02 – PANORAMATICKÝ VÝLET NA COSTA SMERALDA  
 
Costa Smeralda je jedno z nejexluzivnějších táhnoucích se pobřeží v celé Sardinii a populární prázdninové hřiště. Panoramatický 
výlet začne scénickou jízdou během které zastavíte u Hotelu cala di Volpe. Je to 15. Nejdražší  hotel. V roce 1977 se zde natáčela 
bondovka. Dále budete pokračovat k pobřeží Cervo a do Baia Sardinia, překrásná jeskyně s báječnými plážemi a bílým pískem. 
Můžete strávit krátký čas na pláži před tím, než se vrátíte zpět do Elby a navštívíte kostel sv. Simplicia, který pochází z roku 1200. 
Budete  mít také svůj volný čas. 
 
Upozornění: Do kostela doporučujeme konzervativnější oblečení. 
 
OLB03 – OBJEVOVÁNÍ NURAGHE V SARDINII  
 
Symbol ostrova – Nuraghe- kuželovitá věž, nahrubo opracovaná skála, která byla postavena jako domov nebo místo pro uctívání 
během období 1900 před Kristem až do roku 730 před kristem. Během tohoto výletu uvidíte také středověký komplex Albucciu 
nuraghe – umístěné právě kousek severně od Elby. Galerie broznového období je vyhledávaná na Sardinii. Poté budete 
pokračovat do Luras, jedna z nejlepší ch vesnic v celém Gallurském regionu, nejsevernější část Sardinie. Budete pokračovat 
v historii, uvidíte a budete žasnout nad nejstaršími stromy Evropy, které jsou staré asi 4000 let. 
 
Upozornění: Výlet není vhodný pro osoby s pohybovými problémy a vozíčkáře. 
 
OLB04 – SV. TEREZA GALLURA A CAPO TESTA  
 
Po opuštění přístavu Olbia, první zastávkou bude San Pantaleo, báječná malá vesnice umístěná v kopcích úžasné Costa Smeralda 
v Emeraldském pobřeží. Budete potěšeni zastávkou ve vesničce, kde můžete projít malé obchůdky a navštívit ruční dílny. Výlet 
pokračuje skrz nejsevernější část ostrova Sv. Tereza di Gallura, pobřežní resort. V tomto malém , ale krásném městě budete mít 
svůj volný čas. Před vrácením se do přístavu ještě navštívíte poslední destinaci: úžasnou Capo testa. Umístěné v nejsevernějším 
regionu a spojen s hlavním ostrovem. 



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

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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FUNCHAL (Portugal) 

 

 

FUN01 – PICO DOS BARCELOS 

Město Pico dos Barcelos má krásný výhled na ostrov Madeira. Váš výlet pokračuje na Monte, kde navštívite kostel Nossa Senora 

da Monte. Můžete si zde dopřát sáňkařskou jízdu v proutěném voze v ulicích, v Livramentu navštívíte šicí továrnu. Během 

Vašeho výletu budete mít možnost uchutnat některé z místních Madeira likérů. 

Upozornění: Doporučujeme zvolit pohodlnou obuv a vhoné oblečení kvůli návštěvě mist náboženského významu. Výlet není 

vhodný pro osoby s pohybovými problémy.  

FUN02 – FAIAL 

Výlet začíná v přístavu Funchal, hlavního města ostrova Madeira. Prohlídka Vás zavede do Terreiro de Luta, Poiso a Pico de 

Areeiro a to díky úchvatného výhledu na okolní krajinu. Exkurze pokračuje návštěvou přes místní farmu na pstruhy v Ribeiro Frio, 

plantáží na cukruvou třtinu až do vesnice Faial, která se nachází podél severního pobřeží Madeiry. Prohlídka pokračuje do 

Machico, historické rybářské vesnice a do Portela. Během výletu budete mít volný čas na odpočinek a na výborný oběd. 

Upozornění: Doporučujeme zvolit pohodlnou obuv a oblečení. 

FUN03 – EIRA DO SERRADO, MONTE & CABLE CAR 

První zastávka je ve městě Eira de Serrado s nadmořskou výškou 1.026 metrů. Toto místo nabízí nádherný výhled na okolní hory 

a vesnice. Další zastávkou je město Monte, které je posazeno vysoko v kopcích a jedná se o poutní místo na Nossa Senhora do 

Monte s kostelem a krásnými zahradami s typickou bujnou vegetací, které se v Madeiře daří díky mikroklima. K dispozici budete  

mít čas na nakupování, návštěvu místní šicí továrny nebo si zajít na ochutnávku vín. 

Upozornění: Doporučujeme pohodlnou obuv a vhodné oblečení z důvodu návštěv mist naboženského významu. Výlet není 

vhodný pro hosty s pohybovými problémy.  

FUN05 – OBJEVOVÁNÍ FUNCHAL 

Výlet začíná ve městě Monte prohlídkou kostela Nossa Senhora do Monte, známé náboženské poutní místo. Součástí tohoto 

kostela jsou i krásné zahrady. Další část výletu je jízda na nové lanovce z Monte na ostrov botanických zahrad. Z lanovky uvidíte 

záliv Fuchal a řeku João Gomes ve vavřinovo-zalesněné oblasti, která poukazuje na přírodní krásu tohoto místa. Hojnou vegetaci 

najdete v botanické zahradě, která má vice než 2.000 rostlin. Během výletu navštívíte šicí továrnu, místní památky a místní 

produkty.  

Upozornění: Doporučujeme pohodlnou obuv a vhodné oblečení z důvodu návštěv mist naboženského významu. Výlet není 

vhodný pro hosty s pohybovými problémy.  



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

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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GEONA (Italy) 

 

GOA02T – AQUARIUM 

Vemte svou rodinu na zábavný výlet do oblíbeného janovského akvaria. Jedno z nejlepších evropských akvarií, které je známé 

pro svou velikost a obrovskou škálu mořských tvorů. Akvárium je přirozenéa šetrné k životnímu prostředí. Během prohlídky 

uvidíte mnoho tropických ryb, žraloků, přírodních korálů, tučńáků a delfínů.  

Upozornění: Uvnitř akvária jsou povoleny pouze kamery a fotoaparáty bez blesku. 

GOA03T – HISTORICKÉ CENTRUM 

Po krátkém transféru dojedete do Piazza Caricamento k příjemné procházce do historického centra města Janov. Budete se 

procházet okouzlujícími úzkými uličkami, známe jako Carruggi až k obchodnímu domu Piazza de Ferrari, kde budete obdivovat 

Palazzo Ducate (pouze externě). Navštívíte Cisterne del Ducate, kde narazíte na buffet s brushettami a foaccia, které jsou typické 

pro Janov. Pokračujete na externí prohlídku ke katedrále San Lorenzo. Budetemít volný čas ve starém přístavu. 

Upozornění: Prohlídka není vhodná pro osoby na ivalidním vozíku.  

GOA06T – OKRUŽNÍ JÍZDA OTEVŘENÝM AUTOBUSEM A AKVÁRIUM 
 
Získáte krásný panoramatický výhled na Janov, zatímco budete sedět v komfortním otevřeném autobusu. Z výšky můžete 
obdivovat hlavní čtvrti a ulice tohoto báječného města. Uvidíte divadlo Carlo Felice a dům Kolumbuse, pojedete podél módních 
ulic, a ulicí Via Roma, která je přeplněna nejelegantnějšími italskými značkami. Poslední zastávkou bude Janovské akvárium, plné 
různých druhů sladkovodních i mořských živočichů.  
 
Upozornění: Uvnitř akvária jsou povoleny pouze kamery a fotoaparáty bez blesku. 
 
GOA14T – OBJEVOVÁNÍ JANOVA ZE SEGWAY 
 
Objevovte Janov pomocí neuvěřitelné jízdě na Segway. Jízda je velmi zábavná a snadná. Váš průvodce Vám vysvětlí ovládání  a 
jízdu na křižovatkách a chodnících. Během výletu uvidíte historickou část Janova, pojedete kolem vévodského paláce, zvenčí 
uvidíte dům  Kolomba a Porta Soprana.  
 
Upozornění: Prohlídka není vhodná pro osoby s pohybovými problémy a pro těhotné ženy. Minimální hmotnost je 45 kg a 
maximální 110kg, minimální věk je 16 let. Prohlídka je pouze v angličtině nebo italštině.  
 
GOA16T – JANOV & PALAZZO DEL PRINCIPE 
 
První zastávka je u Palazzo del Principe, historická budova s frekami, gobelínami a mnoho uměleckých děl. Pokračujete do 
přístavní čtvrti Janova, akvarium, do kryté haly Fiera del Mare. V centru města budete mít výhled na pamatáky Victoria Square, 
Piazza de Ferrai a dům Kolomba. Při krátké procházce uvidíte palác Doges, katedrálu St. Lawrence a palác St. George. 
 
Upozornění: Prohlídka není vhodná pro osoby na vozíku.  
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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 
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IBIZA (Španělsko) 

 

IBI01 – EXKURZE OSTROVA  
 
Autobusem se dostaneme do Las Salinas, původně obrovské jezero a dnes jsou zde malé laguny a jezírka. Toto místo mělo velký 
historický význam pro římany, kteří chápali význam soli jako tržní zboží. Budeme pokračovat do horské vesnice San José, zde 
budeme obdivovat kostel z 18.století, dále pak budeme mít zastávku  v San Antoniu, což je stará rybářská vesnice a oblíbená 
turistická destinace. Potěšíme se pohledem na vesnici, rozkládající se na překrásném nábřeží. Vrátíme se na Ibizu, kde navštívíme 
staré město Ibizy, „D´Alt Vila“, zapsané na seznamu světových památek UNESCO, kde objevíme úzké uličky a bílé čisté domy. 
Návrat do přístavu. 
  
BI03 – NEZNÁMÁ IBIZA  
   
Této exkurze by se měli zúčastnit začínající malíři a fotografové, kteří zde mohou získat inspiraci, až si jejich srdce získají 
nejmalebnější místa ostrova Ibiza. Naše exkurze začne transferem do „Es Cubells“, okouzlující, tichá zátoka na jižní části ostrova, 
odkud můžeme obdivovat nádherný výhled a pohled na vzdálený ostrov Formentera. Další zastávkou bude místo na neuvěřitelný 
pohled na ostrůvek nazývaný „Es Vedrá“, pak se přesuneme do „Cala Conta“, malebná zátoka s průzračnou modrou vodou. 
Návrat do přístavu.   
 
IBI04 – EXKURZE PO JÍŽNÍ ČÁSTI OSTROVA SE SNÍDANÍ  
 
Autobusem opustíme přístav do „Las Salinas“, původně velké jezero, později se zde vytvořily malé laguny a jezírka. Toto místo  
mělo velký historický význam pro římany, kteří chápali význam soli jako tržní zboží. Toto místo se může také honosit přírodními 
plážemi lemované borovicovým lesem. Budeme pokračovat do horské vesnice San José, abychom zde mohli obdivovat kostel 
z 18. století, dále pak budeme mít zastávku v San Antoniu, staré rybářské vesnici a oblíbené turistické destinaci. Naše exkurze 
také nabízí příležitost posnídat na pobřeží v restauraci, před tím, než se vrátíme do přístavu.  
 
Upozornění: Tato exkurze je pouz pro hosty na lodi MSC Orchestra. 
 
IBI05 – PLAYA DEN BOSSA V NOCI 
 
Umístěna v jižní části ostrova blízko letiště Ibiza, zaneprázdněný resort Playa D´en Bossa je vysoce populární turistickou 
destinací, díky oblíbené dlouhé pláži a rodinno-přátelské atmosféře. Město je dobře známé pro svůj noční život. Nabízí příležitost 
strávit zábavnou celou noc. Krátký výlet z přístavu, poté mate 3 hodiny k prozkoumání Playa d´en Bossa a mnoha barů, kaváren, 
hospůdek a obchodů. Mezinárodní party, tanec na Ibize je to, co musíte zažít. Ushuaia a Bora Bora noční kluby jsou exklusivní. 
 
Upozornění: Cena tohoto výletu obsahuje transfer tam a zpět z Playa d´en Bossa, nejsou zahrnuty vstupy do klubů. K dispozici 
pouze pro klienty lodi MSC Orchestra. Tento výlet je pořádán od června do září. 
 
IBI07 – HIPPIE TRH CANAR  
 
Krátká cesta vás přiveze na Hippi trh Es Canar, umístěného na populární turistické destinaci. Vše začalo roku 1973, když 
management resortu rozhodl, že by byl dobrý nápad, dát místním hippies šanci prodávat jejich jídlo, aby turisté strávili pár dní v 
Klubu Punta Arabi. V roce 1973 Maggi prodala její báječné koláčky, žena pocházející z Formentera nabídla teplý svetr, další osoba 
nabídla šperky a dětské hračky. Toto místo se rozvinulo a stalo se turistickou atrakcí na Ibize. Budete mít 2 hodiny, abyste 
prozkoumali trh a krásy okolí. 
Upozornění: Tento výlet pouze pro klienty lodi MSC Orchestra 



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

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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LAS PALMAS (Canary Islands, Spain) 

 

 

 

 

LPM02T – LAS PALMAS & BANDAMA 

Pueblo Canario je místo zajímavých domů, které jsou inspirovany podle Kanárské tradiční architektuře. V centru města je 

náměstí obklopené obchody nabízející sortiment z místních řemesel. Pak budete pokračovat k nejstarší částí Las Palmas nazvaný 

Vegueta, které je známé jako bludiště z úzkých uliček kolem Plaza Santa Ana. Najdete zde mnoho bronzových soch a katedrál. 

Druhá část výletu je ve rezideční čtvrti Tafara, kde je veliký sopečný kráter vyhaslé sopky Bandama. Při poslední zastávce v 

Atlavista budete mít nádhrný panoramatický výhled na Las Palmas, pláž Las Canteras a na přístav.  

Upozornění: Výlet není vhodný pro osoby s pohyvovými problémy. 

 

 

 

LPM05T – PANORAMATICKÝ VÝLET NA GRAN CANARY  

Tento výlet začíná na vyhaslé sopce Crater de Bandama, kde si užijete panoramatický výhled. Další zastávkou bude přesun do 

Teror, které se nachází v polovině pohoří na severu ostrova Gran Canria . Dozvíte se něco málo o historii města a uvidíte několik 

významných památek. Ve městě můžete vidět tradiční kanárské bílé domy s dřevěnými balkóny. Navštívíte patrona ostrova, 

baziliku Virgen del Pino, zemědělské centrum Arucas a Atlavist. 

Upozornění: Výlet není vhodný pro osoby s pohybovými problémy. 



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

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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LISBON (Portugal) 

 

LIS01 – CITY TOUR 

Po opuštění přístavu se přesunete do čtvrti Belém, kde budete obdivovat dvě stavby v portugalském stylu známém jako 

Manueline. Jedná se o kostel Jeronimo a věž Belém. Navštívite klášterní kostel, ve kterém je hrob Vasco da Gama. Exkurze 

pokračuje na scénické turné “nového” centra Lisabonu postaveného po ničivém zemětřesení z roku 1755. Budete pokračovat 

kolem parlamentu, domu premiéra, náměstí Liberdade.  Avenue a Rossio Square - centrum je považováno za srdce Lisabonu.  

Upozornění: Doporučejeme zvolit vhodné oblečení z důvodu návštěv náboženských mist.  

LIS02 – FATIMA 

Zájemci o teologii a náboženskou mysterii se můžou těšit na speciální den ve Fatimě. První zastávka bude u portugalské plán i, 

kterou navštíví million poutníků ročně. Zde tři pastýři měli vidění Panny Marie. Navštívíte svatyni a kapli, kde se objevila 

Bohorodička. Budete mit volný čas ve městě na procházku nebo k nákupu suvenýru.V ceně zájezdu je oběd.  

Upozornění: Doporučujeme zvolit vhodné oblečení z důvodu návštěv náboženských mist. 

LIS03 – QUELUZ, SINTRA A LISABON 

Před cestou do vnitrozemí portugalského města Queluz budete mít krátkou prohlídku Lisabonu. Ve městě Queluz budete mít 

prohlídku nádherného paláce s elegantími pokoji a nádherné zahrady, které jsou známé jako portugalské “ Versailles”. Další 

prohlídka je v nedaleké Sinitry, kde budete mít čas, na prozkoumání tohoto místa, které je na seznamu UNESCO. V Sintře sídlí 

Národní palác, bývalé sídlo královské rodiny a nejlépe zachovaný středověký královský palác v Portugalsku. Před návratem do 

Lisabonu se zastavíte v rybářské vesnici Cascais. Při zpáteční cestě bude v Lisabonu zastávka na věži Belém. Oběd je zahrnut v 

ceně zájezdu 

Upozornění: Doporučujeme zvolit vhodné oblečení z důvodu návštěv náboženských míst.  

LIS07 – VÝLET PO VINNÝCH SKLEPECH ARRABIDA 

Výlet začíná cestou z přístavu, kde pojedene přes most 25.dubna a projedete kolem sochy “Christ the King” odkud budete mít 

nádherný výhled na Lisabon. Pokračujete do města Azeitao, která je známá svým pečivem a vínu “Moscatel de Setbul” Návštívíte 

místní zámeček pro degustaci vína a dozvíte se více o tom, jak se toto sladké dezertní víno vyrábí. Dále pokračujete směrem k 

Národnímu parku “ Parque Natural da Arrabida”, který byl založen k ochraně přírody s krásnou krajinou a bohatou škálou ptáků 

a volně žijících živočichů. Zpáteční cesta je přes horský hřeben, odkud mate výhled na Setúbal a Tróia. 



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

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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MAHON (Baleárské Ostrovy, Španělsko) 

 
 
 

MAH01 – OBJEVOVÁNÍ “CIUTADELLA” 
 
Tento výlet nabízí návštěvu krásných měst v Minorca, se speciální zastávkou v městě Ciutadella. Opustíte přístav a pojedete k 
pláži “Arenal d´en Castell”. Další zastávka bude ve Fornells, které je umístěno v severní části ostrova. Fornells je malá půvabná 
rybářská vesnička s bílými domy a zelenými okenicemi. Dříve staré hlavní město Minorca a historické město, Ciutadella byla 
částečně přebudována v 17. a 18. Století. Projdete se po zdejších uličkách tohoto starého náměstí a můžete obdivovat zdejší 
tradiční architekturu. Exkurze pokračuje na horu Toro, nejvyšší bod ostrova, kde je báječný výhled. 
 
Upozornění: Výlet není vhodný pro osoby s pohyblivými problémy. Výlet je náročný na chůzi. 
 
MAH02 – SEVERNÍ POBŘEŽNÍ PANORAMA  
 
Pojedete severně skrz Puerto de Addaya a Na Macaret, kde se zastavíte pro pořízení krásných fotografií. Dále budete pokračovat 
do rybářské vesnice Fornells, známou pro guláš z humrů a jedno z nejoblíbenějších míst Winstona Churchilla. Potěšíte se 
krásným výletem místní krajinou, zahradami Cala Tirant a horou Toro. Tam uvidíte klášter “Nuestra Senora del Toro”, postavený 
mnichem sv. Augustinem v 17. Století. Vrátíte se zpět do Mahonu, kde strávíte čas v městském centru. 
 
MAH03 – VESNICE MINORCA  
 
Náročná exkurze obsahuje některé vesničky tohot okouzlujícího ostrova. Pojedete do Binibeca, tichého města umístěného na 
jižní stranu Minorca. Má chráněné zátoky s malými písčitými plážemi. Poté pojedete do spálené vesnice Binidali a na Torralbu,  
která je známá “taulasem” -  tvarem T kamenných monolitů typické Talayotské kultury z období 2000 let před Kristem. Další 
zastávkou bude hora Toro, kde budete mít čas na prohlídku kláštera “Nuestra Senora del Toto”, postaveného mnichem v 17. 
Století. 



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

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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MALAGA (Spain) 
 
 
 

 
MAL01 - PROJÍŽĎKA MĚSTEM 
 
Vaše exkurze začne průvodcovskou prohlídkou hlavních ulic Malagy, přes Alameda Principal, dlouhá ulice lemovaná bujnou 
vegetací a fikusovými stromy. Návštěva katedrály ze 16. Století, jeden z nejdůležitějších ukázek andaluzské renesance, pak 
návštěva pevnosti Gibralfaro.  
Upozornění: Návštěva katedrály a pevnosti Gibralfaro bude přepotvrzena během plavby.   
 
MAL02 - MIJAS  
 
Naše exkurze začne cestou do Mijasu, typické andaluzské vesnice, kam přijedem po hodině jízdy. Návštěva města a místních 
obchůdků. Návrat do přístavu.  
 
MAL05 - MARBELA A PUERTO NABÚS 
 
Po hodině jízdy se dostaneme do Marbelly, pravděpodobně nejkrásnější vesnice na Costa del Sol a která se rozkládá mezi horami 
a mořem. Váš průvodce vám ukáže klíčové body jako je například “Iglisia de la Encarnacion”, postavená v pozdně gotickém stylu. 
Pokračujeme do Puerto Banus, kde si dáme kafíčko (není v ceně) a podíváme se na mořskou stranu města, známou pro své super 
jachty.  
Upozornění: Všechno uvidíme pouze zvenčí. 
 
MAL06 - JESKYNĚ NERJA  
 
Po hodině jízdy se dostaneme do města Nerja, kde jsou slavné jeskyně, objeveny v roce 1959. Nejkrásnější jeskynní komplex v 
Evropě, mezi mnoha jeskyněmi je tu například Katastrofická jeskyně, která má 32 metrový sloup. Volný čas, návrat na loď.   
Upozornění: Nerovný terén, proto se nedoporučuje prohlídka osobám s pohybovými problémy. 
 
MAL07 - CHUŤ ANDALUSIE  
 
Exkurze s průvodcem s návštěvou interiérů hradu Gibralfaro, umístěný nahoře hory a postavený ve 14. Století. Pokračujeme do 
Malaguety, kde probíhají býčí zápasy, dále pak do muzea se španělským folklorem. Ukázka španělského tance flamenca, 
občerstvení v ceně. 
Upozornění: V hradě Gibralfaro je mnoho schodů, exkurze není vhodná pro osoby s pohybovými problémy nebo na vozíčku.    
 

MAL09 – MNOHO KVĚTIN Z MALAGY 
 
Výlet začíná prohlídkou nejznáměších městských památek a pokračujete k hlavnímu trhu v Malate Marcado Atarazanas, nazvaný 
take jako “monument historicko-uměleckého významu”. Během prohlídky projdete starou bránou, která je připominkou  
Maurské minulosti. Příští zastávkou bude klasická španělská kavárna, kde si můžete dopřát výborné španělské sladké delikatesy s 
hrnkem horké čokolady. Poté pokračujete městem k historické čtvrti, která nese velké jméno Calle Marqués de Larios.  
Upozornění: Prohlídka není vhodná pro osoby s pohybovými problémy nebo pro osoby na vozíčku.  
 



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

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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MALAGA (Spain) 
 
 
 
 
 
 
 
MAL10 – ROMATICKÁ MÁLAGA 
 
Objevujte romantická místa tohoto krásného přímořského města, ve kterém se narodil Pablo Picasso. Vaše první zastávka bude 
na hoře Gibralfaro odkud budete mít úžasný výhled na okolní oblasti. Po návratu do města se budete procházet malebnými 
uličkami a Váš průvodce Vás bude bavit zajímavými příběhy a útržky z historie o některých známých svatbách v tomto městě. 
Budete mít možnost si odpočinout v jenom z nejlepších Málaga baru, odkud budete pokračovat do restaurace El Pimpi, kde si 
můžete vychutnat jídlo a pití doprovázené uklidňující serenádou od skupiny univerzitních studentů známých jako „tuna“.  
 
Upozornění: Výlet není vhodný pro osoby s pohybovými problémy nebo na vozíku.  
 
MAL11  - KOUSEK ANDALUSKÉHO RÁJE 
 
Během Vašeho výletu budete seznámeni s chutí tradičních produktů pěstovaných v tzv. Sunshine Valley. Poté se přesunete na 
tradiční andaluskou snídani. Poté pokračujete do vesnice Álora, která je situovaná uprostřed třech skalnatých výběžků. Po 
prohlídce vesnice budete mít možnost vidět úchvatné scenérie El Chorro Gorge a Málaga Lake District s křišťálově tyrkysovou 
vodou v jezeře, které je obklopené borovými lesy.  
 
Upozornění: Výlet není vhodný pro osoby s pohybovými problémy a pro osoby na vozíčku.  
 



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

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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MALTA 
 
 
 

 
MLT01 - VALLETTA A MDINA  
 
Návštěva zahrad Barraka s jejich nádherným výhledem na velký přístav, pak návštěva Katedrály Sv. Johna, která nás dovede 
zpátky do dob rytířů na Maltě  a jejich pokladů, které obsahují i umělecká díla od Caragaggia. Dále pak navštívíme Mdina, známé 
jako tiché město, kterému dominuje Katedrála Sv. Pavla v barokním stylu. Pak se projdeme úzkými uličkami tohoto středověkého 
města a vrátíme se na loď.   
 
Upozornění: Návštěva Mdiny je pouze pěšky, kvůli dlouhému chození není exkurze doporučována osobám s pohybovými 
problémy.  
 
MLT03 – RABAT, MOSTA & MDINA   
 
Návštěva tichého města Mdiny, procházka středověkými uličkami a obdivování staré městské bašty. Pokračujeme do Rabatu, 
zastávka na nákup ručně vyráběných suvenýrů. Poslední zastávkou je Mosta, kde navštívíme katedrálu s jeím velkolepým 
dómem, architektonická památka a třetí největší dóm na světě.  
 
Upozornění: Návštěva centra se suvenýry může být přemístěna do továrny na foukané sklo, návštěva Mdiny je pouze pěšky.  
 
MLT04 - PLAVBA & OCHUTNÁVKA VÍN   
 
Opustíme loď a nalodíme se na motorový člun, kde můžeme relaxovat při plavbě podél Malteského pobřeží přes Senglea a 
Cottonera a přiblížíme se ke krásnému ostrovu. Exkurze zahrnuje ochutnávku vín u pobřeží Valletty.  
 
Upozornění: Realizace exkurze záleží na povětrnostních a mořských podmínkách.  
 
MTL10 - NEOLITICKÉ CHRÁMY & MARSAXLOKK ZÁTOKA  
  
Transfer do severovýchodní části na Maltě k objevování chrámů, které jsou na seznamu památek UNESCA a jsou starší než 
pyramidy. Exkurze pokračuje do zátoky Marsaxlokk, je to druhá největší zátoka na Maltě, kde můžete obdivovat rybářské čluny, 
které mají na svých člunech namalovány oči.  
 
MLT12 – JEEP TOUR  
 
Tato exkurze je po severní části ostrova. Zastávka v Red Tower v zátoce Ghadira, Mellieha, odkud je krásný výhled na Gozo a 
Comino. Jízda do zátoky Zlatého písku. Pokračujeme přes vesnice, zastávka na udělání si fotek na Dingli Cliffs a Blue Grotto. 
Návrat na loď.  
 
Upozornění: Počet míst je limitován. Účastníci musí mít nejméně 5 let, musí mít bezpečnostní pás. Nezahrnuje průvodce, pouze 
safari leader, který udělá výklad pouze v angličtině. Tato exkurze není doporučována osobám s pohybovými problé 
 
 



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

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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MALTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MLT14 – DOLPHIN EXPERIENCE 
  
Cestujete s dětmi? Tohle je pro ně pravý výlet, náš delfín den. Opustíme molo a půjdeme do Marine parku, kde budeme mít 
krátké povídání o chování delfínů a naučíme se, jak se komunikuje s těmito inteligentními savci. Pak půjdeme k bazénu s delfíny, 
kde bude show asi 20 minut. Volný čas v Marine Parku, návrat na loď.  
 
Upozornění: Počet míst je limitován. Exkurze nezahrnuje průvodce. Hosté musí být v dobré fyzické kondici a dobří plavci, aby se 
mohli zúčastnit této exkurze. Musí být starší 8 let. Nezapomeňte ručníky a plavky.  
 
MLT24 – PANORAMATA OSTROVA 
 
Pokud mate zájem poznat město a krajiny Malty, připojte se k nám na tento panoramatický výlet kolem ostrova. Vaše první 
zastávka bude staré opevněné město Vittoriosa, které se nachazí na jížní straně ostrova. Byl to první domov rytířů, kteřý při jeli 
do Malty v roce 1530. Bohaté turistické zajímavosti, včetně nábřeží, kasina, museum Malta Maritime a kostel St. Lawrence. Dále 
Vás výlet pokračuje do Senglea a na rozlednu Vedette s krásným výhledem na přístav. Pokračujete do rybářské vesnice 
Marsaxlokk situované na břehu Malty, druhého největšího přírodního zálivu. Budete zde mít možnost zahlédnout tradiční, 
pestrobarevné rybářské lode “Luzzu”. V neposlední řadě bude mít možnost vídět Blue Grotto, jedná se o mořské jeskyně na 
jížním pobřeží Malty, východně od rybářského přístavu Wied iz-Zurrieq, ve kterém budete mít nějaký volný čas.  
 
Upozornění: Prohlídka není pohodlná pro hosty s pohybovými problémy. 
 
 
 



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

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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MARSEILLES (Francie) 
 
 
 
 
MRS02 - AIX-EN-PROVENCE  
 
Opustíme přístav v Marseille a za 40 minut budeme v překrásném městě Aix-en-Provence. Exkurze začne návštěvou známé 
katedrály z 12. století St. Saviour a jejich zahrad. Katedrála byla postavena na základech římského chrámu a je datována z období 
11. až 13.století.  Její vchod je v gotickém stylu s vyřezávanými dveřmi, na severní straně se nachází nedostavěná věž. Uděláme si 
asi 1,5 hodiny dlouhou procházku centrem města než se dostaneme na známé náměstí Mazarino. Volný čas k nákupům.   
Upozornění: Tato exkurze zahrnuje dlouhé chození po nerovném povrchu, proto tato exkurze není doporučována klientům s 
pohybovými problemy. Přes prázdniny můžou být obchody zavřeny.  
 
MRS06 - MARSEILLES CITY TOUR  
 
Potěšte se návštěvou důležitého námořního města. Začneme návštěvou katedrály Notre Dame de la Garde, která se honosně 
vyjímá nahoře na kopci. Katedrála se skládá z nižšího a vyššího kostela a je postavena na starobylé kapli. Pokračujeme podél 
“Corniche” (pobřežní cesta), kde budeme obdivovat hrad Borely a zahrady (návštěva zvenčí). Exkurze zahrnuje prohlídku 
památek v centru Marseille a fotek v paláci Longchamps, následuje volný čas ve “Vieux Port” (starý přístav).  
Upozornění: Tato exkurze není vhodná pro hosty s pohybovými problémy nebo na vozíčku kvůli mnoha schodům kolem 
katedrály.  
 
MRS07- AVIGNON A MARSEILLES  
 
Náš výchozí bod pro tuto dlouhou exkurzi je v Marseilles, opustíme přístav a půjdeme ke katedrále Notre Dame de la Garde. 
Tento neobyzantský kostel stojí na vrcholu kopce a byl postaven architektem Esperandiu mezi 1853 a 1864. Toto místo bylo 
původně kaplí zasvěcené Panně Marii Strážné, uvádí se i několik poděkování od námořníků, kteří se bezpečně vrátili z plavby. 
Zastávka pro prohlídku tohoto místa, dále pokračujeme do středověkého města Avignonu. Zde navštívíme Papežský palác, 
starobylá pevnost bohatá na své sbírky obrazů atd.  Fresky a ručně malované tapiserie v papežských ložnicích a soukromé pokoje 
přináší svědectví o dřívějším blahobytu v tomto sídle. Volný čas na prohlídku, na oběd (není v ceně) v jedné z typických 
francouzských restauracích. Návrat do Marseilles.  
Upozornění: Procházka po nerovném povrchu. Transfer do Avignonu trvá cca 1,5 hodiny, tato exkurze není doporučována 
hostům s pohybovými problémy nebo na vozíčku kvůli schodům a kopcům kolem katedrály.  
 
MRS19 – OKOUSLUJÍCÍ ARLES 
 
Arles se nachazí na jihu Francie v regionu Camargue, město bylo dříve hlavní římskou kolonií starověkého Gallia Narbonensis. V 
letech 1888-1889 zde žil nizozemský post-impresionistický malíř Vincent van Gogh. Během pobytu zde namaloval více než 300 
obrazů a kreseb. Panoramatická prohlídka zahrnuje hlavní památky jako je kostél St. Trophime, náměstí Place du Forum, které 
inspirovalo van Gogha slavný obraz a římské amfiteátru, který byl postaven pro poskytnutí zábavy ve formě závodu, 
gladiátorských bojů.  
Upozornění: není vhodné pro osoby s pohybovými problémy. Doporučujeme zvolit pohodlnou obuv a vhodné oblečení pro 
návštěvu náboženských míst 

 

 



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

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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PALMA DE MALLORCA (Španělsko) 

 

 

PMI01 - CITY TOUR   
 
Prohlídka Palmy a historické gotické pevnosti Bellver. Volný čas v Barrio Gottico, s možností návštěvy gotické katedrály 
postavené v roce 1230 na základech starobylé mešity. Pokračujeme na Plaze de Toros, kde se uskutečňují býčí zápasy. Možnost 
navštívit továrnu na výrobu imitací perel.  
 
PMI02  -  DRAČÍ JESKYNĚ   
 
Tento jeskynní komplex je zajímavým geologickým místem a přírodním fenoménem, je to nejzajímavější jeskynní komplex na 
světě vytvořený mořskou erozí. 2 km dlouhá jeskyně s jezery, včetně Martel jezera, největšího podzemního jezera na zemi. Poté 
možnost navštívit továrnu na výrobu imitací perel, návrat na loď. 
 
Upozornění: Tato exkurze není vhodná pro osoby s pohybovými problémy, chůze po nerovném povrchu a schodech, není 
dovoleno použít fotoaparát nebo video kameru uvnitř jeskyní. Počet míst je limitován.  
 
PMI03 - VEČEŘE A SHOW V “SON AMAR”  
 
Son Amar je typický mallorský dům 14 km od Palmy, kde budeme mít večerní show.  Hlavní noční atrakcí bude vyjímečné 
vystoupení španělského baletu, který se skládá z mezinárodních umělců. Zde nesmíte chybět.  
 
Upozornění: Není dovoleno použít fotoaparát nebo video kameru uvnitř jeskyní.  
 
PMI04 - MARINELAND   
 
Zábava pro celou rodinu v aquaparku s atrakcemi od papoušků po tuleně a show s delfíny. Navštívit můžete i blízkou pláž, před 
tím než se vrátíte na loď.  
 
PMI05 -  VALLDEMOSA  
 
Opustíme přístav a pojedeme do typické vesnice Valldemosa, kde navštívíme historický klášter Carthusian ze 14.století, starou 
lékárnu nebo Palác krále Sancha, který byl určen jako zimní sídlo krále Majorky, nejdříve to ale byl klášter, nyní je ukázkou  
honosnosti a korpulentnosti. Následuje čas pro nákupy.  
 
PMI06 - PALMA NA KOLE   
 
Pokud svítí sluníčko a máte rádi sport, vemte kolo a objeďte s průvodcem všechny klíčové památky.  
 
Upozornění: omezený počet, průvodce je pouze v angličtině nebo ve španělštině, exkurze není vhodná pro osoby s pohybovými 
problémy.  
 

 



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

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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PALMA DE MALLORCA (Španělsko) 

 

 

 
 
PMI07 - EXKURZE NA KATAMARÁNU  
 
Pokud jste raději na vlnách než na souši, můžete pozorovat klenoty Palmy z moderního katamaránu z vody. Poplujeme podél 
pobřeží, podíváme se na starý přístav, pak přes Cala Mayor, krásné pobřeží kole Illetasu. Volný čas na pláži Portal Vells, návrat na 
loď. Lehké občerstvení a nápoj bude podáváno při plavbě.  
 
Upozornění: omezený počet, průvodce je pouze v angličtině nebo ve španělštině,  exkurze probíhá od června do konce září. 
 

PMI15 – OBJEVOVÁNÍ MAJORKY  
 
Den na objevování krásné Majorky. Pojedete do vesnice Sant Joan, domova Els Calderers, panství, typické Majorcanskou 
prostotou. Uvidíte život jaký se žil před 200 lety s farmářskými činnostmi, chovem dobytka a smíšených obchodů. Oběd vám 
bude naservírován v Sa Grut Nova restauraci. Odpoledne budete pokračovat transferem do Coves Dels Hams, umístěného na 
východní pobřeží Majorky blízko Porta Crista. Poznáte Pedro Caldentey v roce 1905, jeskyně jsou famózní po celém světě pro své 
unikátní okapnicové formace. Uvidíte spoustu jezer uvnitř přírodních jeskyní, které jsou jedinečné svou krásou a nasvíceny 
elektrickým světlem.  
 
Upozornění: Výlet se koná po nerovné zemi. Výlet je pro klienty MSC Sinfonia. 
 

PMI16 – VALLDEMOSA A LA GRANJA MANSION  
 
Pojedete do Valldemosa, typické Maorcanské vesnice a navštívíte Valldemoský Charterhouse, klášter ze 14. Století. Putování 
klidným klášterem, mnišskými cely a starou farmacií před pokračováním další architektonické pohledy ze stejného období : 
královský Sanchský palác. V absolutním kontrastu k pokornému klášteru je palác nádherný a bohatý. Stavba jako zimní residence 
pro krále Majorky. Vaše návštěva paláce zahrnuje zhruba 10-minutový koncert na piano. Poté budete mít nějaký volný čas na 
nakupování nebo oběd. Pokračujete do La Granja, ohromující zámek z 10. Století v různých stylech, obklopený zahradou, rybníky 
a přírodními fontánami.  
 
Upozornění: Výlet se koná po nerovné zemi, výlet je pro klienty lodi MSC Sinfonia. 

 
PMI19 – “PASIÓN” SHOW V SON AMAR  
 
Vaše exkurze začne jízdou k hradu Bellver, historická pevnost. Dále pokračujete do Son Amar, typický Majorcanský dům zhruba 
14 km od Palma, kde uvidíte báječnou show, která zhruba zahrnuje hodinovou “Pasion” hrdý vrchol Mallorcy s multikulturními 
kořeny a Moorishský vliv a také vás vezme do krásného světa Flamenca se všemi divokými vášněmi a hrdostí. Španělská kytara, 
silné a neočekávané dotyky zahrnující světově známe akrobacie, jenž popisují krásný příběh velké vášně. Báječná technologie 
osvětlení, lejsrů a zvuků, dávají Son Amarskou pověst jako jedno z nejprestižnějších divadel v Evropě přináší únik do této 
okouzlující show. Okružní výlet po Palma zakončí vaši tůru. 
 
 



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

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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PALERMO (Itálie) 

 
 
PMO02 – PALERMO A MONREALE  
 
Autobus vás vezme k hlavním památkám Palerma. Zastavíme se na návštěvu v katedrále, která byla postavená v neobvyklém 
normanském a arabském stylu. Další stavbou je kostel Martorana, který je z 12. Století a je známý pro svou byzantskou mozajku. 
Monreale je místo vzdálené od Palerma asi 8 km, zde se podíváme ke katedrále se zlatou mozajkou. Volný čas, pak návrat na loď.  
 
Upozornění: Několik schodů u katedrály v Monreale, tato exkurze není doporučována osobám s pohybovými problémy.   
 
PMO04 – CEFALU   
 
Transfer do Cefalu, malé krásné městečko na cestě z Palerma, které bylo založeno králem Rogerem II. ve 12.stoletím. Navštívíme 
katedrálu Duomo del Cristo Pantocratore, ukázka románské architektury s byzantskou mozajkou. Volný čas projít si zajímavé 
uličky, možnost koupit suvenýry. 
 
Upozornění: Transfer z Palerma do Cefalu trvá hodin, chození po nerovném povrchu, exkurze není doporučována osobám s 
pohybovými problémy.  
 
PMO06 – PALERMO A PALATINOVA KAPLE  
 
Procházka skrz ulice a náměstí tohoto sicilského města. Zastávka v Palatinově kaple, která se stavila 8 let od roku 1132 Rogerem 
II., je to místo plné elegance a dechberoucí mozajkou, která pokrývá strop a klenby. Podíváme se na další architektonické 
památky jako je normanský palác a katedrála. Nesmíme zapomenou zastavit se na Capo market, což je rybí trh. Návrat do 
přístavu.  
 
Upozornění: Exkurze není doporučována osobám s pohybovými problémy, počet míst je limitován.  
 
PMO07 – SANTA ROSALIA´S GROTTO A MONDELLO  
 
Opustíme přístav a dostaneme se do Monte Pellegrino, kde stojí útočiště Svaté Rosalie, založená v roce 1625, v nedaleké jeskyni 
byli nalezeny ostatky Sv. Rosalie a nyní jsou uctívány jako náboženské relikvie. Dále pojedem do Mondella, dříve rybářská 
vesnice, nyní turistické místo. Volný čas. Krátká exkurze po památkách Palerma, návrat do přístavu. 
 
Upozornění: Chození po nerovném povrchu.  



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

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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SAINT CRUZ DE TENERIFE (Canary Islands, Spain) 
 
 

TEN01 – HORA TEIDE & PUERTO DE LA CRUZ  

Cestou do vnitrozemí přes bohatě zalesněnou oblast známou jako La Esperanza dojede do kruhového pohoří Las Cañas, ve 

kterém se nachází sopečná hora Teide, která je vysoká 3.718 metrů nad mořem. Výlet pokračuje na skálu Mirador, také známou 

jako el Dedo de Dios překládaná jako „Boží prst“. Další částí Vašeho výletu jsou nádherné botanické zahrady s tropickými 

rostlinami.  

Upozornění: Prohlídka není vhodná pro osoby se srdečními problémy a pro osoby s pohybovými problémy. 

TEN02 – PUERTO DE LA CRUZ & OROTAVA 

Tenerife je největší ze sedmi Kanárských ostrovů, obdařen mírným klimem a krásnou přirodou, domovem mnoha nádherných 

přímořských letovisek. Jednou z ních je i město Puerto de la Cruz na severním pobřeží ostrova. Pomocí krátké projížďky přes 

Tenerife uvidíte krásnou krajinu, až dojedete k první zastávce: údolí Orotava a městečko La Ortotava, které bylo založeno v 15. 

století. Budete mít možnost absolvovat procházku do centra města. V centru města se nachází třípodlažní objekt Casa de Los 

Balcones ze 17. století. Casa je typickým příkladem toho, jak vypadali domy Na Kanárských ostrovech v minulém věku. Další 

zastávka bude v Puerto de la Cruz hlavním centrem cestovního ruchu. Během zkoumání rušných uliček, návštěvou několik 

obchůdků si můžete dopřát přestávku na nábřeží v kavarně s výhledem na severní Atlantik. Další zastávkou je botanická zahrada 

s tropickými rostlinami. 

Upozornění: Prohlídka není vhodná pro osoby s pohybovými problémy nebo pro hosty na vozíku. 

TEN03 – CHUŤ TENERIFE 
 
Po opuštění přístavu pojedete do San Andréss, typické rybářské vesnice. První zastávka bude na pláží Las Teresitas z kama se 
přesunete do El Baladeiro, nejvyšího bodu ostrova, kde budete mít nádherný výhled na údolí. Dalé pojedete do tohoto údolí, kde 
narazíte na vesnici Taganana, která je slavná pro své vinice a výrobky s kozího mléka. Před odjezdem do La Laguna ochutnáte 
místní sýry a víno. 
 
Upozornění: Výlet není vhodný pro osoby s pohybovými problémy. 
  

TEN04 – DOBRODRUŽSTVÍ JEEPEM 
 
Tento výlet Vám dává možnost prozkoumat odlehlejší části tenerifské, úžasné sopečné krajiny z pohodlí vozidla 4x4. Ty budou k 
vyzvednutí na mole, kde Vás řidič vezme na krásy ostrova v oblastech, které jsou daleko mimo vyšlapané cestičky. Během cesty si 
můžete pořídit několik nezapomenutelných snímků.  
 
Upozornění: Výlet není vhodný pro osoby s pohybovými problémy a pro těhotné ženy. Řidič jeepu Vám dá stručné informace 
pouze v angličtině nebo ve španělštině.  
 



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

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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SAINT CRUZ DE TENERIFE (Canary Islands, Spain) 

 

 

TEN05 – PARK LORO  

Během výletu uvidíte bujnou vegetaci tenerifské krajiny v parku Loro. Nachází se na okraji města Puerto de la Cruz a je brán jako 

jeden z nejdůležitějších parků v Evropě. Původně se otevřel v roce 1972 s cílem vytvořit ráj pro papušky a vytvořit 

nejrozmanitější sbírku papoušků na světě. Park je take domovem primátů, jaguarů, tygrů, plazů, exotických ryb a mořských 

koníků, take lachtamů a delfínů. Budete mít dostatek času na samostatnou prohlídku parku a navštívit atrakce jako je lachtaní a 

delfíní show.  

TEN08 – DOJMY Z TENERIFE 

Výlet začíná na jednom z nejromantičtějších krajin na severním pobřeží: La Garañona. Nádherný pohled na skalnaté pobřeží a 

Atlantský oceán. Dále pokračujete do krásné vesničky El Sauzal, osada, která sahá až do pre-hispánské doby. Budete pozorovat 

portugalské tradice. Jako součástí návštěvy budete mít možnost si prohlédnout kostel St. Petra a také statek z 16. Století 

bývalého markýze El Sauzal – známý také jako El Marquesado. Další prohlídkou bude zámek v koloniálním stylu s nádhernou 

terasou, která nejenže poskytuje vznešený výhled na horu Teide, ale je také okouzlující místo k popíjení sklenky španělského 

sektu Cava. Poslední trasou výletu je zelenající se park Garcia Sanabria v Santa Cruz de Tenerife.  

Upozornění:   Prohlídka není vhodná pro osoby na vozíku.  

TEN10 – PLAVBA CATAMARANEM A POZOROVÁNÍ DELFÍNŮ 

Půl denní výlet na prozkoumání mořského života začíná jízdou do jížní části ostrova do přístavu Puerto Colón, které je výchozím 

bodem mořského dobrodružství. Nastoupíte na palubu katamaránu a přibližně 3 míle od pobřeží zakotvíte. V tomto úseku mezi 

Tenerife a La Gomera můžete pozorovat delfíny. Ačkoliv jsou delfíni stěhovavý savci, v místech, kde budete kotvit jsou k vidění 

neustále, a to díky klidné vodě a hojné potravě. Po úžasném zážitku zakotvíte v chráněné zátoce, kde budete mít čas na 

odpočinek, opalování a koupání v moři. Při zpáteční cestě budete plout podél pobřeží k přístavu Puerto Colón. 

Upozornění: Informace budou poskytnuty v angličtině a němčině. Ačkoliv není možné zaručit pozorování delfínu, výskyt je velmi 

pravděpodobný (více než 90% pravděpodobnosti).  

TEN11 – TŮRA NA HORU TEIDE 

Přidejte se k nám na výlet, který slibuje okouzlující přírodu Tenerife. První zastávkou bude národní park El Teide pojmenovaný 

podle světového kulturního dědictví UNESCO. Po prohlídce parku Vás průvodce vezme na dobrodružnou turistiku k  obrovskému 

kráteru krajiny Las Cañadas del Teide. Ve výšce 2000 metrů budete mít jedinečnou možnost obdivovat působivé geologické 

útvary, jakož i zvláštní vegetaci parku.  

Upozornění: Prohlídka není vhodná pro osoby s pohybovými problémy nebo pro osoby na vozíku. Doporučujeme zvolit pevnou 

trekkingovou obuv a účastník musí mít nejméně 7 let. 



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

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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SALERNO (Itálie) 
 
 
 
SLN01 – POMPEJE  
 
Pojedete zhruba 40 minut do Pompejí, první prosperující město, které bylo kompletně pohřbeno lávou, sutěmi a popelem, 
během katastrofické erupce Vesuvius v roce 79. Byly skryty a uchovány pod tunami vulkanického popela po 1700 let. V polovině 
18. Století byly objeveny a poté vyhlubovány. Mnoho artefaktů, které zde byly nalezeny, především nástroje běžného života, 
takové jako chléb, med, atd. Dávají návštěvníkům příležitost nahlédnout, jak se žilo ve starověku.  
 
Upozornění: Exkurze je náročná na chůzi po nerovné zemi. Nedoporučujeme osobám s pohybovými problémy a vozíčkářům.  
 
SLN02 – POBŘEŽÍ AMALFI 
 
Prohlídková jízda podél světově známého pobřeží Amalfi, proslulého pro krásné a malebné pobřežní města. Tyto vesnice jsou 
něoddělitelně připojené k moři, pro turismus a dovoz, pomáhá pobřežní lokace městům bohatnout. Zastavíte v okouzlující 
Amalfi, navštívíte krásnou Katedrálu, která dominuje hlavní čtvrti a Klášter Ráje. Budete mít take svůj volný čas. 
 
SLN03 – PAESTUM  
 
Starobylé řecké osídlení Paestum stojí určitě za návštěvu. Nejdříve vás čeká hodinová jízda, mezi starověkými budovami, 
umístěnými do centra komplexu, jsou 3 chrámy zasvěcené řeckým bohyním Heře a Atheně, ačkoliv byly často přiřazovány 
římským bohům Neptunovi a Ceresovi během 18.století. Je zde také běžný amfiteátr a římské fórum.  
 
Upozornění: Výlet zahrnuje dlouhou chůzi po nerovné pevnině, nedoporučujeme osobám s pohybovými problémy a vozíčkářům.  
 
SLN07 – VÝLET MĚSTEM SALERNEM  
 
Nejdříve vás transfer odveze k hradu Arechi, který je datován zpět do 8.století a vládě Arecha II. Stavba 300 metrů nad mořem  
na hoře Bonadies, nabízí okázalý výhled na Salerno a jeho okolí. Pojedete zpět do historického centra Salerna, žijícího srdce 
města a domova několika středověkých kostelů. Projdete si úzké uličky k Salernské Katedrále, věnované městskému patronovi, 
Apoštolovi sv. Matoušovi( jeden ze 4 evangelistů). Katedrála se začala stavit v roce 1076 Robertem Guiscardem a byla vysvěcena 
Papežem Gregorym VII v roce 1085. Poté půjdete na okraj historické čtvrti a navštívíte Zahrady Minerva, které byly prvními 
evropskými zahradami s rostlinami, používanými ke zdravotnictví.  
 
Upozornění: Výlet není vhodný pro osoby s pohybovými problémy a vozíčkáře. 
 



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

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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ST. TROPEZ 
 
 
 
 
 
 
 
TRZ01 – CANNES A GRASSE  
 
Opustíte přístav a pojedete do Grasse, které je oblíbené díky svým parfémům. Navštívíte továrnu na výrobu parfémů a budete 
pokračovat do Cannes, města známého svými  filmovými festivaly. Budete mít volný čas na oběd. 
 
TRZ02 – VESNICE PROVINCIE 
 
Exkurze je specializována pro hosty, kteří chtějí objevit malé vesničky této Provincie. Začnete s transferem do Gassin, krásné 
vesnice na skalnatém vrcholku, 4km od moře. Budete obdivovat  báječné modré moře a zelené lesy a louky kolem. Potěší vás 
procházka uličkami a poté pokračujete do Grimaud, středověké vesnice, která datuje svou historii zpět do Galsko-římských časů.  
Po prohlídce navštívíte poslední vesničku Ramatuelle, kde budete mít procházku a volný čas k brouzdání po obchodech. 
 
TRZ03 – ST. TROPEZ: MOŘE A KRRAJINA 
 
Při výletu objevíte báječné místa tohoto města. Potěší vás 1-hodinová projížďka na plachetnici v zátoce St. Tropez. Poté bude 
výlet pokračovat procházkou v centru města. Budete mít svůj volný čas před návratem na loď. 

 

 

 

 



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

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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VALLETTA (Malta) 
 
 
 

 
MLT03 – RABAT, MOSTA A MDINA 
 
Půl denní výlet po památkách Malty, které musíte vidět.  První cesta začíná v destinaci , středovékého opevněného města Mdina 
postaveným od maltézských rytířů v druhé polovině 16. století, které bylo dříve hlavním městem Malty.  
 
MLT10 – NEOLITICKÝ CHRÁM A ZÁLIV MARSAXLOKK 
 
Ostrov Malta a nedaleké Gozo jsou domovem zajímavých prehistorických památek, z nihž sedm je zařazen do seznamu 
světového dědictví památek UNESCO, jako jsou megalitické chrámy na Maltě. Jeden z těchto zajímavých míst je zastávkou půl 
denního výletu na jihovýchodě ostrova.  Dále se pokračuje do krásné rybářské vesnice Marsaxlokk, která se nachází na pobřeží 
Malty jako druhá největší přírodní zátoka. K vidění jsou tradiční a zářivé barvy rybářských lodí.  
Upozornění: Tato prohlídka není vhodná pro osoby s pohyblivými problémy nebo pro osoby na invalidním vozíku.  
 
MLT24 – VÝLET S VÝHLEDEM NA OSTROV 
 
Panoramatický výlet kolem ostrova, kde první zastávkou je staré opevněné město Vttoriosa nacházející se na jížní straně. Jsou 
zde atrakce jako kasíno, nábřeží, museum Malta Maritime a kostel svatého Lawrence. Procházka, během které se přesuneme do 
Senglea a na vež Vedette watch z kama je pěkný výhled na celý přístav. Další zastávkou je rybářský přístav v Masraxlokk, 
situovaný na pobřeží Malty. Poslední zastávkou tohodle výletu je Blue Grotto ve Wied Iz – Zurrieq. Budete mít příležitost si 
prohlednout Blue Grotto z vrchu, a následně budete mít volný čas, kde máte možnost  20ti minutové plavby ( není v ceně 
výletu).  
Upozornění: Všechny místa jsou bezbariérové, kromě výhledu na Blue Grotto. Vittroriosa je terén, kde jsou převážně dlažební 
kostky, a může být nepříjemný pro návštěvníky na invalidním vozíku.  Ivalidní vozík musí být skládací. 
 
MLT04 – PŘÍSTAVNÍ VÝLET A VINÁ DEGUSTACE 
 
Pokud chcete navštívit ostrov z jiného pohledu, nastupte na moderní motorový člun a užívejte si plavbpu podél malebného 
Maltského pobřeží. Projíždka se koná kolem krásné oblasti Cottonera složené z Senglea, Cospicua a Vittoriosa, které jsou 
dohromady známé jako Tři města. Cottonera je bohatá na architektonické dědictví. Nejznámější památkou je Valletta 
waterfront, která je postavena v 18. století, jedná se o barokní architekturu. Druhá část výletu je degustace vín v této jedinečné 
lokalite. Konec výletu je zpáteční cesta na lod.  
Upozornění: Výlet je ovlivněn povětrnostními podmínkami v den výletu. Prohlídka není vhodná pro osoby na invalidním vozíku.  
 
MLT12 – VÝLET NA JEEPU 
 
Výlet je uskutečněn okolo severní části Malty na jeepu. První zastávka je v zálivu Ghadira v blízkosti Mellieha. Zde máte 
jedinečnou možnost videt čtvercvoou věž St. Agahta´s, která se nazývá červená věž díky své barvě. Vaše cesta dále pokračuje po 
terenní cestě do zálivu Golden Sands s úžasnou, písečnou pláží. Poslední zastávkou výletu je opevněné město Mdina.  
Upozornění: Účastníkům výletu musí být nejméně 5 let, zdůvodu bezpečnosti. Informace během výletu jsou poze v anglickém 
jazyce. Doporučujeme pohodlné boty a oblečení. Prohlídka není vhodná pro osoby s pohyblivými problémey. Výlet je celodenní. 



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

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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VILLEFRANCHE (Francie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VHF01 – NICE A EZE  
 
Opustíte Villefranche a pojedete podél pobřeží, které vám nabízí krásné výhledy na Nice, Villefranche a Cap Ferrat, poté 
přijedete do středního útesu, do města Eze. Uvidíte zde dvojitou bránu ze 14. století a projdete si točité uličky města. Zastavíte 
se v obchůdcích, parfumerii Fragonard a naučíte se o výrobě parfémů. Dále budete pokračovat do Nice, hlavního města “Cote 
d´Azur”. Zde můžete obdivovat známou “Promenadu des Anglais”, legendární “Negresco” hotel s báječnou fasádou rococo a 
ruskou ortodoxní katedrálu s jasně barevnými a 6 cibulovitými domy. Nakonec navštívíte staré město a budete mít volný čas na 
atraktivní “Cours Saleya”, barevné náměstí v Nice. 
 
Upozornění: výlet není vhodný pro osoby s pohybovými problémy. 
 
VHF03 – NICE  
 
Pojedete do hlavního města Francouzské riviery – Nice. Zde můžete obdivovat krásnou “promenádu des Anglais”, báječný 
boulevard lemovaný palmami, legendární “Negresco” Hotel s báječnou fasádou z rokoka a uvidíte ruskou ortodoxní katedrálu s 
jasně barevnou keramikou a 6 cibulovitými domy. Nakonec navštívíte staré město a budete mít volný čas na atraktivní “Cours 
Saleya”, barevné náměstí v Nice. 
 
VHF04 – KLENOTY MONAKA A MONTE CARLA  
 
Pojedete podél pobřeží až k St.Jean Cap Ferrat, Beaulieu, Eze-sur-Mer ke knížectví Monaka. První zastávkou bude skála Monaka, 
kde se dostanete do starého města. Průvodce vás povede skrz úzké uličky, přijdete až k Oceanografickému muzeu, Katedrále, 
kde jsou pohřbeni Princezna Grace a Princ Rainier III.  Také uvidíte jednu z nejfamoznějších staveb knížectví: legendární monacké 
kasino, které stojí vedle luxusního hotelu de Paris. Poté se projdete po elegantním náměstí a okolí staveb. 
 
Upozornění: Návštěva a vstup do kasina není zahrnut. Výlet nedoporučujeme osobám s pohybovými problémy. 
 
 


