
 

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

 

 

   VÝLETNÍ PLAVBY MSC CRUISES 
              JANOV-MARSEILLE-BARCELONA-MALAGA-LISABON-CASABLANCA      

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

Číslo plavby 400 001 

Termín nalodění 17.10.2017 

Termín vylodění 26.10.2017 

Přístav nalodění/vylodění Janov (Itálie) 

Počet dnů na lodi 9 

Cena dospělá osoba 
VNITŘNÍ KAJUTA BELLA  
Cena dospělá osoba 
KAJUTA S OKNEM BELLA  
Cena dospělá osoba 
BALKON KAJUTA BELLA 36.990,-Kč 
Dítě do 11 let* NA VYŽÁDÁNÍ 

Junior 12-17 let** NA VYŽÁDÁNÍ 

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 SKVĚLOU ****+MSC MAGNIFICA 

MSC MAGNIFICA mistrně kombinuje uvolněnou vytříbenost této třídy lodí a přináší 

cestujícím to nejlepší ke strávení příjemné dovolené. Tato loď je příjemným 

kompromisem mezi ***** loďmi, ze kterých čiší luxusní design a úžasnou pohodovou 

až rodinnou atmosférou lodí ***. Samozřejmostí u této lodě je zasouvací střecha na 

horní palubě, která zpříjemní pobyt v případě špatného počasí.  

 

Těšit se můžete na pět gurmánských restaurací podávající pokrmy z celého světa. Ve 

dvanácti desingových barech si můžete užít plavbu klidně společně i se svými dětmi a 

novými přáteli. Zcela jistě oceníte pohodu a relax v MSC AUREA SPA, využít lze 

sportovní aktivity, kadeřníka, sauny a další nabízené služby. MSC MAGNIFICA- 

velkolepá, si své jméno zcela jistě zaslouží.  
 

                 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 MAGNIFICA****+ 

                 PRODÁVÁME ZA PŘÍMÉ CENY PLAVEBNÍ SPOLEČNOSTI MSC CRUISES   

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


