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                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ   
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                          JANOV-CIVITAVECCHIA-PALERMO-SARDINIE-MALLORCA-VELNCIA-

MARSEILLE 

                                HAVANA – COSTA MAYA – BELIZE – HONDURAS - MEXICO  

AKČNÍ CENA                           45.990,-Kč 

First minute cena pro prvních 
12 rezervací – cena za osobu 

42.990,-Kč 

Číslo plavby 904 

Katalogová cena za osobu 56.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 29.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  29.990,-Kč 

Počet dnů 8 

Loď MSC *** ARMONIA 

Termín odletu  Praha 3.11.2018 

Termín příletu  Praha 11.11.2018 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
* leteckou linkovou dopravu ve třídě economy** s přestupem 
* letištní taxy a palivové příplatky 
* transfery na Kubě: letiště - přístav- letiště 
* poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC  
* ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
* plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
* přístavní taxy, portýrské služby při nalodění 
* každodenní úklid kajuty 
* kapitánský gala večer, gala cocktail 
* pojištění proti úpadku CK,delegáta CK 
* animační a zábavné programy na lodi  
* divadla, bazény, vířivky, pool servis 
* delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
 
Cena zájezdu neobsahuje: 
* fakultativní výlety plavební společnosti 
* servisní poplatek MSC Cruises 13 USD/os/noc      
* transfery plavební společnosti v přístavech 
* nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby     
    za příplatek (sauny, masáže,4D kino….) 
*vstupní vízum na Kubu (950kč) 
 
Za příplatek nabízíme: 

*cestovní a zdravotní pojištění od 1290,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*fakultativní výlety s delegátem 
*transfer na letiště a zpět za příplatek 1090 Kč 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem 
delegáta je nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy. Tyto 
výlety není možno dokoupit na lodi. 
Upozornění: 
**letecká společnost se bude snažit umístit klienty dle ubytování 
v kajutách, nic méně třída economy tuto službu nezaručuje. V případě, že 
požadujete sezení vedle sebe, je nutné zvolit vyšší knihovací třídu za 
příplatek. 
Upozorňujeme, že přeprava je zajišťována linkovým letem. Není proto 
možné změnit jméno osoby anebo zájezd zrušit.  Stornopoplatek je 100%. 

 

 
1.den ČR-PRAHA-ODJEZD- HAVANA  23.59 
Sraz všech klientů na letišti a odlet do Havany linkovou leteckou přepravou s přestupem. Ve večerních hodinách přílet do Havany a transfer do přístavu. 
Transfer do přístavu je v ceně zájezdu. Následuje nalodění, ubytovaní, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi a první večeře. Po večeři možnost návštěvy 
večerní Havany, popř. pokud máte rádi latinskoamerické tance, doporučujeme návštěvu TROPICANA CABARET. Cabaret Tropicana je pestrým kulturním 
vystoupením s nealkoholickými a alkoholickými nápoji, plným hudby, tance a krásných tanečnic a tanečníků. 
2. den HAVANA 00.01-23.55 
Havana, nebo také La Habana je hlavní město Kuby. Nachazí se v severozápadní části ostrova u pobřeží Karibského moře. V Havaně žije přibližně 2,2 
milionu obyvatel a je tak největším kubánským městem. Město býva často přezdívano jako Paříž Karibiku a Stará Havana je zařazena na seznamu 
Světového dědictví UNESCO. Havanu založil v roce 1515 španělský conquistador Diego Velazquez de Cuellar původně jako pevnost, která sloužila jako 
základna pro další dobyvatelské výpravy. Největší prosperity dosáhla Havana v 18. a 19. století, kdy také vzniklo velké množství architektonických 
památek. V první polovině 20. století mířili do Havany tisícovky amerických turistů. Obrat nastal v roce 1961 po nástupu Fidela Castra k moci, kdy se také 
začalo s budovaním moderních budov. V dnešní době pracuje město na obnově a rekonstrukci významných památek a hlavních turistických cílů. Zavítat 
můžete na fakultativní výlet do kubánských továren na výrobu doutníků Fabrica de Tabacos Partagas, dále pak ke Capitolio Nacional velmi 
připomínajicího Capitol z amerického Washingtonu DC, nebo na vyhlášenou promenádu Malecon proslavenou především úchvatnými výhledy na západ 
slunce. Delegát se tento den bude účastnit fakultativního výletu s MSC CRUISES  
3. den PLAVBA NA MOŘI 
Po náročných dnech poznávání Kuby je potřeba čas na odpočinek. Využijeme tedy pohostinnosti lodní společnosti, budeme vychutnávat koktejly, drinky a 
sluníčko. 
4. den BELIZE CITY 08:00-17:00 
Sedmdesátitisícové moderní město s bohatou koloniální historií. Jednou z atrakcí, kterou zde můžete navštívit, je budova nového muzea či turistická 
vesnice. Nedaleko města se nachází nádherné laguny, na nichž se můžete směle prohánět na kanoi a obdivovat divokou přirodu, nebo si třeba zarybařit. 
Potápění na koralovém útesu je opravdu nevšední zážitek. Je ovšem potřeba se k němu dostat lodí, vyplatí se najmout si člun i s místním průvodcem. 
Zajímavá je také procházka džunglí v Blue Hole National Park, který leží v pohoří Maya Mountains hned vedle silnice Hummingbird Highway. V džungli je 
ukryté sladkovodní jezero, ve kterém je velmi přijemné se vykoupat. 
5.den ISLA DE ROATAN 08:00-17:00 
Celoročně zelený Roatan je překrasný koralový ostrov s písečnými plážemi v bezpečném prostředí Karibského moře. Je ideálním místem pro potápěče, 
jachtaře, milovníky vodních sportů a koupaní. K ostrovu Roatan denně připlouvají velké cestovní lodě z Floridy při svém putování po karibské oblasti. 
Roatan je tichý a bezpečný přístav, je to „kousek ráje “ na této planetě. Plavební společnost nabízí nepřeberné možnosti využití volného času na pláži, 
nebo v zázemí ostrova. Jsou to beach volejbal, výuka latinskoamerických tanců na pláži, různé soutěže, poznávací výlety, plážové sporty, relaxační 
masáže, půjčování loděk, kajaků, vodních skůtrů, nabídka pronájmu motorových lodí, prohlídky podmořského života v okolí ostrova z vyletních lodí se 
skleněným dnem a potápění všeho druhu, včetně kurzů pro začátečníky. Dále se nabízí návštěva zoologické farmy ještěrů Iguanas, terárií s obřími 
želvami, žraloky a mořskými rybami, vodní show…. Delegát se tento den bude účastnit fakultativního výletu s MSC CRUISES, informace (str.84) 
6.den COSTA MAYA 08:00-18:00 
je pobřeží v délce cca 130 km, které se táhne jižně od rezervace Sian Kaan až k hranicím s Belize. Desítky kilometrů pláží s prachovým bílým pískem, 
azurové moře, palmy všech druhů hustě rostoucí na pobřeží a blízkost Mesoamerického útesu s úžasným světem barevných koralů a mořských živočichů, 
nabízejí jeden s posledních rájů…Costa Maya – neboli Mahahual je bývalá základna mexického námořnictva. Tato malá rybařská vesnička byla jen 
nedávno objevena turisty a rozvíjející se turistický ruch je vidět na každém kroku. Nádherně dlouhé pláže se sněhobílým pískem a roztroušené ruiny z dob 
aztecké kultury a podvodní jeskyně ve kterých se mohou nacházet neobjevené poklady 
7. den: Cozumel – Mexiko 7.00-16.00 
Tak zde bude těžké rozhodování. Kdo má rád historii, vyrazí na fakultativní výlet MSC Cruises na krásné ruiny mayské pevnosti a přístavu v 
jednom s krásnými plážemi okolo. Obrovský kus historie, ale i zajímavostí, nejen mayské kultury. Pokud Vás historie neláká, můžete vyrazit na 
šnorchlování, plavání s delfíny anebo se potápět s karetami obrovskými-neskutečný zážitek na celý život. Pro náročné a odolné cestovatele 
doporučujeme v přístavu tzv.TEQUILA TOUR. Tak uvidíme, kolik těchto lahodných a zrádných nápojů zvládnete.  
8.den HAVANA  10:00  vylodění a odlet do ČR 
V dopolednich hodinách doplujeme opět do Havany. V odpoledních hodinách vylodění a odjezd na letiště.  Delegát se tento den bude účastnit 
fakultativního výletu s MSC CRUISES. Pro pohodové vylodění a strávení volného času před odletem doporučujeme fakultativní výlet s delegátem 
v Havaně, který bude zakončen příjezdem na letiště v Havaně. Klienti, kteří se výletu neúčastní, mají transfer z lodi na letiště individuální. 
 
Delegát CK RIVIERA TOUR se bude účastnit vybraných fakultativních výletů plavební společnosti MSC CRUISES. Pokud se rozhodnete těchto vyletů 
účastnit, bude Vám delegát oporou na těchto výletech. Výlety jsou v anglickém jazyce. Delegát nesmí překládat odborný výklad autorizovaného 
průvodce. Seznam vyletů je uveden v katalogu. Tyto výlety si můžete zakoupit předem. Upozorňujeme, že místní úřady na Kubě vyžadují potvrzení o 
uzavřeném zdravotním pojištění po celou dobu plavby. 

 

Vydejte se poznávat zemi plné latinskoamerických tanečních rytmů salsy, samby, země skvělých doutníků, rumu a 
především skvělých lidí a nádhernou přírodou. Chcete poznat exotiku- Kuba je to pravé.  

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  ARMONIA*** +                                     KARIBIK A KUBA 

                                                                     Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz 
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnos MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 
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   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 
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HLEDÁME ŽENU SINGLE 
NA SPOLEČNÉ 2 LŮŽKOVÉ KAJUTĚ 


