
 

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

 

 

   VÝLETNÍ PLAVBY MSC CRUISES 
BENÁTKY – BARI – DUBROVNÍK – ALBANIE - ATHENS - MYKONOS - OLYMPIA      

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo plavby 430 001 

Termín nalodění 28.10.2017 

Termín vylodění 04.11.2017 

Přístav nalodění/vylodění Benátky (Itálie) 

Počet dnů na lodi 8 

Cena dospělá osoba 
VNITŘNÍ KAJUTA BELLA  
Cena dospělá osoba 
KAJUTA S OKNEM BELLA  
Cena dospělá osoba 
BALKON KAJUTA BELLA 30.490,-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 3.990,-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 

 

Inovovaná výletní loď MSC POESIA je lodí s elegantním stylem, který přináší tradiční 
řemeslné zpracování a kreativní návrhy. Při každém krůčku po palubě lodě budete 
vstupovat do rafinovaného světa pohodlí, relaxu, skvělé gastronomie, drinků a nápojů 
a nekonečné nabídky služeb plavební společnosti MSC CRUISES.  
 
Doslova gurmánská kuchyně na palubě lodi Vám přináší speciality, nejen ze 
středomoří, ale i z celého světa. Štavnaté jídlo připravené z nejlepších a 
nejčerstvějších surovin s odbornou a láskyplnou péčí kuchaře ve Vás zanechá opravdu 
vyjímečný pocit příjemně strávené dovolené. Ať už rodinnou dovolenou anebo 
dovolenou se svými přáteli si na této lodi můžete užít plnými doušky. Tuto loď 
doporučujeme pro její příjemnou rodinnou až domácí atmosféru, kvalitní služby a 
příjemný usměvavý personál, který Vám zcela jistě vytvoří pocit úplně jiné 
dovolené…. 

     UŽIJTE SI SKVĚLOU MSC POESIA**** 

                 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 POESIA**** 


