
 

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

 

 

   VÝLETNÍ PLAVBY MSC CRUISES 
JANOV–CANNES–MALLORCA-BARCELONA -KORSICA -CIVITAVECCHIA- LA SPEZIA     

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo plavby 410 001 

Termín nalodění 06.08.2017 

Termín vylodění 13.08.2017 

Přístav nalodění/vylodění Janov (Itálie) 

Počet dnů na lodi 8 

Cena dospělá osoba 
VNITŘNÍ KAJUTA BELLA 28.890,-Kč 
Cena dospělá osoba 
KAJUTA S OKNEM BELLA 32.990,-Kč 
Cena dospělá osoba 
BALKON KAJUTA BELLA 38.390,-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 5.990,-Kč 

    UŽIJTE SI SKVĚLOU MSC ORCHESTRA**** 

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 

 

Pokud relaxace a odpočinek je Vašim cílem, MSC ORCHESTRA je tou správnou lodí 

s dostatkem volného prostoru na palubách určených k odpočinku a pobytu na slunci. 

Odpočinout si můžete ve velmi krásném MSC AUREA SPA, kde se můžete nechat 

rozmazlovat v tureckých lazních, sauně a můžete si vybrat nesčetné množství masáží.  

Aktivní cestující mohou využít sportovní centrum s posilovnou, běžeckou dráhou, která 

umožňuje dodržovat konstantní tempo při sportu na čerstvém mořském vánku. MSC 

ORCHESTRA Vás vezme na vzrušující kulinářské cesty, kde můžete vyzkoušet jídla v čínské 

restauraci Shanghai s autentickými specialitami anebo můžete vyzkoušet nejlepší italskou 

pizzu v La Piazzatta a zažít tak úžasný gurmánský kulinářský zážitek provoněné Itálie. Večer 

můžete zavítat za živou hudbou do baru Savannach Bar, nebo zkusit štěstí v Palm Beach 

kasínu. 

                 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 ORCHESTRA**** 
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Číslo plavby 410 002 

Termín nalodění 27.08.2017 

Termín vylodění 03.09.2017 

Přístav nalodění/vylodění Janov (Itálie) 

Počet dnů na lodi 8 

Cena dospělá osoba 
VNITŘNÍ KAJUTA BELLA 25.190,-Kč 
Cena dospělá osoba 
KAJUTA S OKNEM BELLA 31.390,-Kč 
Cena dospělá osoba 
BALKON KAJUTA BELLA 39.290,-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 5.990,-Kč 

                 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 

                 PRODÁVÁME ZA PŘÍMÉ CENY PLAVEBNÍ SPOLEČNOSTI MSC CRUISES   

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

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 SKVĚLOU MSC ORCHESTRA**** 

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

Pokud relaxace a odpočinek je Vašim cílem, MSC ORCHESTRA je tou správnou lodí 

s dostatkem volného prostoru na palubách určených k odpočinku a pobytu na slunci. 

Odpočinout si můžete ve velmi krásném MSC AUREA SPA, kde se můžete nechat 

rozmazlovat v tureckých lazních, sauně a můžete si vybrat nesčetné množství masáží.  

Aktivní cestující mohou využít sportovní centrum s posilovnou, běžeckou dráhou, která 

umožňuje dodržovat konstantní tempo při sportu na čerstvém mořském vánku. MSC 

ORCHESTRA Vás vezme na vzrušující kulinářské cesty, kde můžete vyzkoušet jídla v čínské 

restauraci Shanghai s autentickými specialitami anebo můžete vyzkoušet nejlepší italskou 

pizzu v La Piazzatta a zažít tak úžasný gurmánský kulinářský zážitek provoněné Itálie. Večer 

můžete zavítat za živou hudbou do baru Savannach Bar, nebo zkusit štěstí v Palm Beach 

kasínu. 


