
 

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

 

 

   VÝLETNÍ PLAVBY MSC CRUISES 
            BENÁTKY - ANCONA - SANTORINI - MYKONOS - DUBROVNÍK - SPLIT     

  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Číslo plavby 420 001 

Termín nalodění 26.08.2017 

Termín vylodění 02.09.2017 

Přístav nalodění/vylodění Benátky (Itálie) 

Počet dnů na lodi 8 

Cena dospělá osoba 
VNITŘNÍ KAJUTA BELLA 25.990,-Kč 
Cena dospělá osoba 
KAJUTA S OKNEM BELLA 28.890,-Kč 
Cena dospělá osoba 
BALKON KAJUTA BELLA vyprodáno 
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 3.990,-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 

*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 
 

                                Užijte si opravdovou dovolenou na luxusní lodi MSC SINFONIA***+ 

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 

*delegáta během plavby 

Za příplatek nabízíme: 

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

 
Plavební společnost si vyhrazuje právo změny plavebního okruhu 

 

Možná na první pohled uvážíte, že lodě střední třídy nejsou to pravé - ořechové. Naše 

zkušenosti však jsou úplně jiné. Právě tyto lodě vybíráme pro naše plavby s dopravou a 

delegátem. Jsou menší a interiérové vybavení není zdaleka tak luxusní jako u 

předchozích lodí, nic méně jsou velmi příjemné, velmi osobité a doslova vám přirostou 

k srdci. Doporučujeme zejména pro začínající mořeplavce, pro rodiny s dětmi apod. V 

roce 2014 započala velká obnova vozového parku lodí MSC Cruises nižších tříd. Lodě 

MSC ARMONIA, LIRICA, SINFONIA a OPERA postupně během roku 2014 a 2015, 2016 

poputují do doku, kde proběhne jejich kompletní repas. Budou vloženy nové 

segmenty, které zvýší kapacitu lodí a především jejich standart kvality. Na lodi MSC 

SINFONIA  jsou již přidány nové balkonové kajuty s panoramatickým výhledem, zvětšily 

se restaurace a bufet s nabídkou mnoha kulinářských specialit.  

 

                           MSC SINFONIA*** 

              PRODÁVÁME ZA PŘÍMÉ CENY PLAVEBNÍ SPOLEČNOSTI MSC CRUISES   

                                              Pořadatelem plavby je : MSC CRUISES S.A. – AVENUE EUGENE PITTARD 40- GENEVA- SWITZERLAND 
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VÝLETNÍ PLAVBY MSC CRUISES 
            BENÁTKY - ANCONA - SANTORINI - MYKONOS - DUBROVNÍK - SPLIT     

  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Číslo plavby 420 002 

Termín nalodění 12.08.2017 

Termín vylodění 19.08.2017 

Přístav nalodění/vylodění Benátky (Itálie) 

Počet dnů na lodi 8 

Cena dospělá osoba 
VNITŘNÍ KAJUTA BELLA 25.990,-Kč 
Cena dospělá osoba 
KAJUTA S OKNEM BELLA 28.890,-Kč 
Cena dospělá osoba 
BALKON KAJUTA BELLA vyprodáno 
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 3.990,-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 

Cena zájezdu zahrnuje: 

*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC  

*ubytování v 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 

*animační a zábavné programy na lodi  

*divadla, bazény, vířivky, pool servis 
 

                                Užijte si opravdovou dovolenou na luxusní lodi MSC SINFONIA***+ 

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 

*delegáta během plavby 

Za příplatek nabízíme: 

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

 
Plavební společnost si vyhrazuje právo změny plavebního okruhu 

 

Možná na první pohled uvážíte, že lodě střední třídy nejsou to pravé - ořechové. Naše 

zkušenosti však jsou úplně jiné. Právě tyto lodě vybíráme pro naše plavby s dopravou a 

delegátem. Jsou menší a interiérové vybavení není zdaleka tak luxusní jako u 

předchozích lodí, nic méně jsou velmi příjemné, velmi osobité a doslova vám přirostou 

k srdci. Doporučujeme zejména pro začínající mořeplavce, pro rodiny s dětmi apod. V 

roce 2014 započala velká obnova vozového parku lodí MSC Cruises nižších tříd. Lodě 

MSC ARMONIA, LIRICA, SINFONIA a OPERA postupně během roku 2014 a 2015, 2016 

poputují do doku, kde proběhne jejich kompletní repas. Budou vloženy nové 

segmenty, které zvýší kapacitu lodí a především jejich standart kvality. Na lodi MSC 

SINFONIA  jsou již přidány nové balkonové kajuty s panoramatickým výhledem, zvětšily 

se restaurace a bufet s nabídkou mnoha kulinářských specialit.  

 

                           MSC SINFONIA*** 


