
 

                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ   

 

 

SEVERNÍM MOŘEM DO RUSKA-BALKON KAJUTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J                                850    WARNEMUNDE – HELSINKI – ST. PETERSBURG – TALLINN – KODAŇ  

Po velkém úspěchu nové plavby do Ruska v loňském roce jsme se rozhodli, že i tento rok bude zařazena do našeho katalogu. Na 

plavbě po severním moři přes Helsinky, které jsou bohaté na památky i kulturu do St. Petersburgu, kde na Vás dýchá ruská historie 

spojená s evropskou elegancí až do Kodaně. Z mnoholetých zkušeností se nám osvědčilo pořádat plavby po severním moři 

v letních měsících, z důvodu stálejšího počasí. Proto neváhejte a vydejte se objevovat krásy severních měst s námi. Našim velmi 

vzácným hostem na této plavbě bude úžasná herečka, zpěvačka, konferenciérka Terezka Kostková, která Vám zpříjemní 

zajímavým programem pobyt na palubě lodi MSC MAGNIFICA****+     

 
 
 
1. den:  Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR  do přístavu. V ceně dopravy studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, čokoláda, cappuccino. Nástupní místa: Vsetín - Val.Meziříčí 
- Nový Jičín - Frýdek Místek - Ostrava - Hranice n. M. – Olomouc – Vyškov - Brno- Velké Meziříčí – Jihlava – Humpolec – Praha-Litoměřice-Ustí nad Labem 
2. den:  Warnemunde - Německo 19.00 
V ranních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje odbavení, nástup na loď a ubytování do Vašich kajut. V odpoledních hodinách prohlídka lodi s delegátem, 
bezpečnostní cvičení a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika 
chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do divadla na estrádní program, a pokud zbude ještě dosti síly, 
půjdeme se bavit s animátory, navštívíme bary, diskotéky… 
3. den: Den na moři 
Plavba není jen o poznávání nových destinací. Plavba je i o tom, že by si měl každý udělat čas sám na sebe a na své přátele. Využijme proto volného dne na moři a 
navštivme AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můžete jen tak odpočívat na 
palubě lodi, slunit se, odpočívat a užívat si skvělé drinky, které je možno zakoupit na lodních barech. V odpoledních hodinách speciální program s příznačným názvem 
„Zastavte se na slovíčko“. Náš host Terezka Kostková Vám bude vyprávět ze života herců, zpěváků apod….. 
4. den: Helsinki – Finsko 9.00-16.00 
Helsinky se hlavním městem staly až v roce 1812. Jsou průmyslovým centrem Finska a největším přístavem země. Helsinky vás zaujmou už na první pohled, ale kvůli 
místním památkám stojí rozhodně i za bližší prozkoumání. Helsinky jsou centrem nejzalidněnější, nejvíce průmyslové a nejbohatší částí Finska. V roce 2000 byly (stejně 
jako Praha) označeny Městem kultury, což je významné ocenění. Zveme Vás na prohlídku tohoto krásného města. (nutný transfer MSC) 
5. den: St. Petersburg – Rusko 7.30-18.00 
Petrohrad je s téměř 5 miliony obyvatel druhé největší město Ruska a z měst nad milión obyvatel je nejsevernější na světě. Leží v severozápadní části Ruska při ústí 
řeky Něvy do Finského zálivu, který je součástí Baltského moře. Vzhledem k imigračnímu řízení (nutné vízum) a náročnosti destinace se delegát bude účastnit 
fakultativního výletu MSC, kde bude Vaší pomocnou rukou na tomto výletu-ne průvodcem ani překladatelem! Pozor, lze zakoupit jen při sepsání cestovní smlouvy, ne 
dodatečně. Zakoupením výletu nemusíte vyřizovat vízum. SPT01 - CITY TOUR, ST. ISAAC KATHEDRÁLA& PETROVY DVORY – celodenní výlet. Po opuštění přístavu se 
zúčastníme fascinující vyhlídkové jízdy po tomto důležitém ruském městě. Podíváme se na klíčové atrakce, pak zastavíme, abychom si udělali foto před kostelem 
Našeho Spasitele na prolité krvi, katedrála nazývaná “Prolitou krví”. Naše exkurze dále pokračuje kolem známé Nevsky Prospective do katedrály Sv. Isaaca, kde se 
podíváme dovnitř. Po navštívení katedrály nás čeká oběd v podání typické ruské kuchyně. Pak po hodinové jízdě dorazíme do známých Petrových dvorů – jedno z 
oblíbených letních sídel cara se svým divokým parkem, fontánami a stříhanými zahradami. Volný čas k nákupu suvenýrů.  
6. den:  Tallinn – Estonsko 9.00-16.00 
Tallinn patří k turisticky nejnavštěvovanějším evropským městům. Hlavním turistickým cílem je Staré Město s hradním vrchem Toompea. Právě toto historické jádro 
města bylo v roce 1997 zapsáno na listinu světového dědictví UNESCO. Současné jméno Tallinnu je poprvé doloženo až v roce 1536 v podobě Talyna. Vzhledem 
k  náročnosti destinace se delegát bude účastnit fakultativního výletu MSC, kde bude Vaší pomocnou rukou na tomto výletu-ne průvodcem ani překladatelem! Pozor, 
lze zakoupit jen při sepsání cestovní smlouvy, ne dodatečně. TAL01 - TALLIN & SKANZEN  -Cca 6 hodin, včetně oběda Užijte si tento den, jak z autobusu, tak pěšky. 
Začneme procházkou do starého města, kde uvidíme hrad Toompea, nyní sídlo parlamentu, navštívíme ruský ortodoxní kostel Alexandra Nevského a gotický kostel. 
Potěšíme se úžasným výhledem na Lower town – což je část Tallinu. V Lower townu si projdeme Radnici, lékárnu z 15. století a mnoho dalšího. Po typickém estonském 
obědu si užijeme nakupování a podíváme se do skanzenu na architekturu z 18. až 19. století. Návrat na loď.  
7. den: Den na moři 
Odpočíváme, opalujeme se, relaxujeme, bavíme se s animátory a nebo si užíváme masáže, sauny a vířivky v AUREA SPA. V odpoledních hodi 
nách opět máte možnost navštívit program pro klienty CK RIVIERA TOUR tentokrát s názvem „Uplně jiná….“ Náš host Terezka Kostková 
 Vám bude vyprávět nejen ze života herců, zpěváků,  ale například jaká byla její první plavba na lodi MSC, jakou si ona sama představuje  
Uplně jinou dovolenou… 
8. den:  Kodaň – Dánsko 9.00-18.00 
Návštěva tohoto města je vskutku impozantní. Zavítáme k malé mořské víle, uděláme několik fotek s hradní stráží, jejichž klobouky  
zná snad celý svět. Víte, že mají váhu až 8 kg. Více od našeho delegáta. Samotná procházka centrem města je velmi půvabná a pohodová.  
 A vyzkoušet můžete třeba i horskou dráhu. (Nutný transfer MSC Cruises) 
9. den: Warnemunde 9.00 
Během dopoledne vylodění z lodi a odjezd z přístavu do ČR. V ceně dopravy teplá svačinka během cesty, káva, čaj, čokoláda, cappuccino. 
10. den: Příjezd do ČR 
Příjezd do ČR dle nástupních míst.                                                                                                                                                       Terezka Kostková 
 

 

                   
 
 

 

 

 

Číslo zájezdu 850  

Termín zájezdu 19.8.-28.8.2017 

Počet dnů/nocí 9/7 

Katalogová cena 37.990,-Kč 

Cena za dítě do 12 let** 3.290,-Kč 
Cena za juniora 12-18 let** 7.390,-Kč 
 

 

 

 

Cena zájezdu zahrnuje: 

*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC 

*ubytování v kajutě kategorie BELLA 

*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 

*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 

*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 

*každodenní úklid kajuty 

*kapitánský gala večer a gala cocktail 

*pojištěná proti úpadku CK 

*animační a zábavné programy na lodi 

*divadla, bazény, vířivky, pool servis 

*autobusovou přepravu do přístavu a zpět (str.11) 

*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 

Cena zájezdu nezahrnuje: 

*fakultativní výlety plavební společnosti 

*servisní poplatek MSC Cruises 9-10 Eur/os/noc 

*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za 

  příplatek (sauny, masáže, 4D kino….) 

*transfery plavební společnosti v přístavech 

 

Za příplatek Vám nabízíme: 

*cestovní a zdravotní pojištění od 590,-Kč/os (str.29) 

*nápojové balíčky a pakety (str. 20) 

*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28) 

*fakultativní výlet MSC SPT 01 3600,-Kč 

*fakultativní výlet MSC TAL 01 2600,-Kč 

Pozor: Den 5. nutné vízum nebo výlet MSC CRUISES 
 
KOD PLAVBY: MA20170820WARWAR U4L2 

 

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

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

Upozornění: Pořadatelem plavby je: MSC CRUISES S.A. ,Avenue Eugene Pittard 

40, Geneva, Switzerland. Cestovni kancelař RIVIERA TOUR a plavební společnost 

je opravněna provadět operativně změny programu a poskytovanych služeb před 

zajezdem a i v průběhu zajezdu, pokud neni možne zabezpečit původně 

dohodnutý program a služby dodržet. Při zájezdech do regionů, ve kterych si 

aktuální bezpečnostni situace může vyžádat úpravu trasy nebo plavby, nedochazi 

k porušeni smlouvy o zájezdu, dojde-li k odchylce v trase platby nepřesahujici 50 

% původně planované trasy plavby. Zákaznik bere na vědomi, že každá taková 

odchylka od původně planované trasy plavby je prováděna z důvodu zachováni 

jeho bezpečnosti a že je zahrnuta v ceně zájezdu. Tato ustanoveni plati i na dalši 

na tuto situaci navazujicí služby.  

69

        NÁŠ  SPECIÁLNÍ   HOST – TEREZKA  KOSTKOVÁ 

        LAST MINUTE       32.990,-Kč 

         POSLEDNÍ  DVĚ  VOLNÁ  MÍSTA                      MOŽNO I SINGLE – ŽENA NA SPOLEČNÉ KAJUTĚ 


