
 

                                                         NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                   10 LET ZKUŠENOSTÍ NA LODÍCH MSC 
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             JANOV – CIVITAVECCHIA-PALERMO-MALTA-BARCELONA-MARSEILLE      

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Číslo plavby 900 001 

Termín nalodění 17.12.2017 

Termín vylodění 24.12.2017 

Přístav nalodění/vylodění Janov (Itálie) 

Počet dnů na lodi 8 

Cena dospělá osoba 
VNITŘNÍ KAJUTA BELLA  
Cena dospělá osoba 
KAJUTA S OKNEM BELLA 18.590,-Kč 
Cena dospělá osoba 
BALKON KAJUTA BELLA 20.690,-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 LUXUS ***** MSC MERAVIGLIA 

     Meraviglia“ nebo-li „Zázračná“ v angličtině je pocit, který ve Vás vyvolá pohled na něco nového, 

výjimečného a nepředstavitelného.  Přesně to je nová vlajková loď společnosti MSC, MSC Meraviglia. 

Meraviglia se stala kombinací dokonalé technologie, designu, komfortu a praktičnosti a v neposlední 

řadě láskou moře. Loď MSC Meraviglia je ve srovnání prozatím největší Evropskou výletní lodí. Stavba 

byla zahájena v roce 2015 ve francouzském přístavu ST. Nazaire. 

 

    Na moře poprvé vypluje v červnu roku 2017. Na Meraviglii naleznete rozsáhlou promenádu, která 

se bude rozkládat přes 2 otevřená patra. Okouzlí Vás svými obchůdky, butiky, bary a speciálními 

restauracemi. Nejzajímavější částí celé promenády bude však dokonalý strop, tvořený kopulí s LED 

displejem, který zobrazí nádherné pohledy na oblohu přímo nad Vaší hlavou, která bude ve 

skutečnosti přenášena na Led obrazovku. Na kopuli se budou kromě skutečného nebe promítat různé 

obrázky, průhledy či speciální efekty vizuální show. Velikost kopule je 480 m
2
. Tato loď je vybavena 

pro náročné klienty YACHT CLUB s opravdu velmi kvalitními službami a samostatným oddělením pro 

náročné klienty. 

 

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



 

                                                         NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                   10 LET ZKUŠENOSTÍ NA LODÍCH MSC 
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Číslo plavby 900 001 

Termín nalodění 24.12.2017 

Termín vylodění 31.12.2017 

Přístav nalodění/vylodění Janov (Itálie) 

Počet dnů na lodi 8 

Cena dospělá osoba 
VNITŘNÍ KAJUTA BELLA 22.490,-Kč 
Cena dospělá osoba 
KAJUTA S OKNEM BELLA 30.290,-Kč 
Cena dospělá osoba 
BALKON KAJUTA BELLA 34.390,-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 LUXUS ***** MSC MERAVIGLIA 

     Meraviglia“ nebo-li „Zázračná“ v angličtině je pocit, který ve Vás vyvolá pohled na něco nového, 

výjimečného a nepředstavitelného.  Přesně to je nová vlajková loď společnosti MSC, MSC Meraviglia. 

Meraviglia se stala kombinací dokonalé technologie, designu, komfortu a praktičnosti a v neposlední 

řadě láskou moře. Loď MSC Meraviglia je ve srovnání prozatím největší Evropskou výletní lodí. Stavba 

byla zahájena v roce 2015 ve francouzském přístavu ST. Nazaire. 

 

    Na moře poprvé vypluje v červnu roku 2017. Na Meraviglii naleznete rozsáhlou promenádu, která 

se bude rozkládat přes 2 otevřená patra. Okouzlí Vás svými obchůdky, butiky, bary a speciálními 

restauracemi. Nejzajímavější částí celé promenády bude však dokonalý strop, tvořený kopulí s LED 

displejem, který zobrazí nádherné pohledy na oblohu přímo nad Vaší hlavou, která bude ve 

skutečnosti přenášena na Led obrazovku. Na kopuli se budou kromě skutečného nebe promítat různé 

obrázky, průhledy či speciální efekty vizuální show. Velikost kopule je 480 m
2
. Tato loď je vybavena 

pro náročné klienty YACHT CLUB s opravdu velmi kvalitními službami a samostatným oddělením pro 

náročné klienty. 

 

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


