
 

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

 

 

   VÝLETNÍ PLAVBY MSC CRUISES 
                JANOV – NEAPOL – MESSINA – MALTA – BARCELONA - MARSEILLE      

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

Číslo plavby 450 001 

Termín nalodění 27.08.2017 

Termín vylodění 03.09.2017 

Přístav nalodění/vylodění Janov (Itálie) 

Počet dnů na lodi 5 

Cena dospělá osoba 
VNITŘNÍ KAJUTA BELLA 26.490,-Kč 
Cena dospělá osoba 
KAJUTA S OKNEM BELLA 27.790,-Kč 
Cena dospělá osoba 
BALKON KAJUTA BELLA 35.7990,-Kč 
Dítě do 11 let* NELZE 

Junior 12-17 let** NELZE 

Vlastní doprava autem ANO 

Hlídané parkoviště v přístavu ANO od 99 Eur/plavba 

Letecká přeprava s transferem Na vyžádání za příplatek 

Bus MSC Vídeň-přístav-Vídeň Na vyžádání za příplatek 5.490,-Kč 

Cena zájezdu zahrnuje: 

*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC  

*ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 

*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 

*nápoje z nápojových automatů 

*přístavní taxy, portýrské služby při nalodění 

*každodenní úklid kajuty 

*kapitánský gala večer, gala cocktail 

*pojištění proti úpadku CK 

*animační a zábavné programy na lodi  

*divadla, bazény, vířivky, pool servis 

Cena zájezdu nezahrnuje: 

*fakultativní výlety plavební společnosti 

*servisní poplatek MSC Cruises 10 EUR/os/noc 

*transfery plavební společnosti v přístavech 

*dopravu do přístavu a zpět 

Za příplatek nabízíme: 

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

*nápojové balíčky 

*leteckou dopravu do přístavu a zpět včetně transferů 

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

 

 UŽIJTE SI  NEJNOVĚJŠÍ  MSC MERAVIGLIA 

Nejnovější a nejmodernější loď MSC CRUISES.Nebudete věřit vlastním očím. Nádherná promenáda uprostřed 
lodi a nad hlavou máte strop led osvětlení. Během dne je promenáda pokaždé jiná. Jednou nad sebou máte 
strop SAGRADA DE FAMILLIA z Barcelony, za půl hodinky strop Římského divadla a za dalších deset minut 
rozkvetlou louku, nebo simulaci noční oblohy. Vše naprosto vzdušné, krásné, zkrátka luxus. Na promenádě je 
spousta obchodů, barů, restaurací, čokoládovna a podobně. Připadáte si tak jako v přímořském letovisku někde 
na rivieře. Najdete zde i obchod s italskými potravinami, skvělou parmskou šunku, sýry, vína, zmrzlinu… Zavítáte-
li do restaurací, můžete si dát skvělý steak anebo si nechat připravit jidlo přímo před vlastníma očima. V 
Champagne baru si můžete vychutnat skleničku sektu, mořské plody anebo ústřice. Večer lze vyrazit do pravého 
irského pubu na pivko anebo skotskou. Máte možnost navštívit prestižní světový cirkus CIRQUE DU SELEIL na 
moři. Tuto úžasnou podívanou můžete zhlédnout na palubě číslo 7 na zádi lodi. Čeká Vás více než hodinové 
akční představení s artistickými výkony, které jsou situovány do krásného příběhu. 
Výhody: opravdu nádherná lod, skvěle orientačně a prostorově řešena, spousty možnosti pro kulturní vyžití, 
nová dimenze cestování na lodích MSC určena především pro klienty ovládající základy informační technologie 
Nevýhody: nutná dobrá znalost některého ze světových jazyků, nutnost rezervací do divadel a cirkusů, spousty 
nabídek služeb za příplatek, spousta lidí 

                 PRODÁVÁME ZA PŘÍMÉ CENY PLAVEBNÍ SPOLEČNOSTI MSC CRUISES   

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

                 PRODÁVÁME ZA PŘÍMÉ CENY PLAVEBNÍ SPOLEČNOSTI MSC CRUISES   

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

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

                 PRODÁVÁME ZA PŘÍMÉ CENY PLAVEBNÍ SPOLEČNOSTI MSC CRUISES   

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


