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                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ   

 

 

          ZÁPADNÍ STŘEDOMOŘÍ PŘES MALTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
Katalogová cena 24.990 Kč 

Cena za dítě  3-11 let 3.490 Kč 
Cena za juniora 12-17let 7.590 Kč 

Číslo plavby 920 

Počet nocí/dnů 7/9 
Loď MSC*****+ MERAVIGLIA 

Termín odjezdu 13.1.2018 
Termín příjezdu 22.1.2018 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za 
  příplatek (sauny, masáže, 4D kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse - příplatek 100 Kč/os 
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno 890.-Kč 
*fakultativní výlet BUS MSC do Říma   
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83) 
 
 

                    920     JANOV – CIVITAVECCHIA – PALERMO – MALTA – BARCELONA - MARSEILLE           OV – 

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 
Během této plavby poznáte rozmanitost západního středomoří, protože každá destinace má své kouzlo a úplně 
jiný styl a způsob života. Další výhodou je i fakt, že poplujete na nejnovější a nejluxusnější lodi MSC 
MERAVIGLIA*****+ . Zažijte úplně jinou dovolenou….     

 
 
1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou. 
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek 890kč 
na trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno 

2.den: 08.00-18.00  Itálie – Janov   
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s 
delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika 
chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program a pokud zůstane 
ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 

3.den: 08.00-18.00  Itálie – Civitavecchia-Řím   
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. CK RIVIERA TOUR organizuje pro své klienty výlet busem MSC do ŘÍMA. Za pomocí našeho delegáta 

uvidíte Vatikán, Andělský hrad, PiazzaleNavona, Pantheon, Fontánu Di Trevi, Kapitol, Forum Romanum a u Kolosea na nás bude čekat autobus. Tento výlet 

je za příplatek (viz str. 82). Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu.  Počet míst je omezen kapacitou busu.  

4.den: 10.00-17.00  Itálie – Palermo-Sicílie   
Nádherná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při 

návštěvě tohoto krásného města. Nezapomeňte si koupit místní skvělou pistáciovou zmrzlinu, zavítat na rybí trhy a do místní katedrály. 

5.den: 10.00-18.00  Itálie – Valletta-Malta    
Hlavní město Malty - Valletta, se rozkládá na území o velikosti 1 kilometr x 600 metrů, což z ní činí jedno z nejmenších hlavních měst na světě. Trvale zde 
žije jen něco málo přes 6.000 obyvatel, kteří podle vyjádření organizace UNESCO bydlí v městě s největší koncentrací památek na světě. I díky tomu byla 
Valletta zařazena v roce 1980 na prestižní seznam památek světového dědictví UNESCO. Valletta je převážně tvořena domy postavenými v 16. století 
během vlády rytířů svatého Jana Jeruzalémského (svatého Jana Křtitele), známých také jako Johanité. Ti se na Maltě usadili po svém vyhnání z řeckého 
ostrova Rhodos a následně své pojmenování změnili na Maltézské rytíře. Město má silný barokní nádech s prvky manýrismu a místy zde můžete narazit i 
na neoklasicistní budovy a pár moderních staveb. Valletta je živým městem, které kromě spousty výstavních paláců, kostelů a muzeí nabízí i více světských 
potěšení 

6.den: Plavba na moři    
Dnes opravdu nikdo nebude vystupovat z lodi. Užijeme si driků, bazénů, vířivek, her a tanců s animátory anebo pokud máte rádi klid a soukromí, můžete 
se věnovat opalování, relaxu anebo četbě knížky. Pokud malinko investujete, lze si zajistit příjemnou masáž, saunu anebo cvičení se zkušeným trenérem. 
7.den: 09.00-18.00  Španělsko – Barcelona   
Od sochy Kryštofa Kolomba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. Nádherná 
procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při návštěvě 
tohoto krásného města. Před návštěvou Barcelony doporučujeme nastudovat život a dílo Antonia Gaudího, nebo se zájmem poslouchat výklad našeho 
delegáta. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*. 
8.den: 08.00-17.00  Francie – Marseille    
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. Ostrov, kde byl 
vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně, výšlap ke katedrále Panny Marie s naším delegátem, je nezapomenutelný 
zážitek. Marseille máte jako na dlani. Uvidíte ostrov If, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav s pevností a další zajímavosti.  
Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je opravdu nutný. 
9.den: 08.00   Itálie – Janov    
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda. 

10.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.30 hod, Brno cca 01.00 hod, Olomouc 02.45, Ostrava 03.45, Hradec 03.30, Praha 04.30 
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                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ   

 

 

    ZÁPADNÍ STŘEDOMOŘÍ PŘES ŘÍM A PALERMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

FIRST MINUTE CENA 
pro prvních 12 rezervací 

20.990 Kč 

Katalogová cena 31.990 Kč 
Cena za dítě  3-11 let 3.990 Kč 

Cena za juniora 12-17let 7.990 Kč 
Číslo plavby 921 

Počet nocí/dnů 11/13 
Loď MSC**** ORCHESTRA 

Termín odjezdu 18.1.2018 
Termín příjezdu 31.1.2018 

 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
*fakultativní výlet BUS  do Říma (v hodnotě 1590,-Kč) 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za 
  příplatek (sauny, masáže, 4D kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 590,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse - příplatek 100 Kč/os 
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno 890.-Kč 
*fakultativní výlet BUS MSC do Olympie   
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83) 
 
 
 
 
 

        921    JANOV-MARSEILLE-BARCELONA-MALTA-KORFU-OLYMPIA-ATHÉNY-KRÉTA-ŘÍM                   

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

       + VÝLET BUSEM DO ŘÍMA 

Tato plavbě má opravdu skvěle navrhnutý itinerář plavby. Máte tak možnost poznat užasné destinace západního a 
východního středomoří v jedné plavbě a ještě si u toho užít několik volných dnů při plavbě na moři, kde můžete 
relaxovat, odpočívat, číst knížku, nebo si zajistit skvělou masáž a saunu ve SPA centru. 

1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou. 
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek na 
trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno 

2.den: 09.00-17.00  Itálie – Janov   
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s 
delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika 
chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program a pokud zůstane 
ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 

3.den: 08.00-18.00  Francie-Marseille    
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. Ostrov, kde byl 
vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně, výšlap ke katedrále Panny Marie s naším delegátem, je nezapomenutelný 
zážitek. Marseille máte jako na dlani. Uvidíte ostrov If, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav i jeho pevnosti a další zajímavosti.  
Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je opravdu nutný. 
4.den: 09.00-18.00  Španělsko-Barcelona    
Od sochy Kryštofa Kolomba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. Nádherná 
procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při návštěvě 
tohoto krásného města. Před návštěvou Barcelony doporučujeme nastudovat život a dílo Antonia Gaudího, nebo se zájmem poslouchat výklad našeho 
delegáta. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*. 
5.den: Plavba na moři    
6.den: 08.00-16.00  Malta-Valletta    
Valletta, se rozkládá na území o velikosti 1 kilometr x 600 metrů, což z ní činí jedno z nejmenších hlavních měst na světě. Trvale zde žije jen něco málo přes 
6.000 obyvatel, kteří podle vyjádření organizace UNESCO bydlí v městě s největší koncentrací památek na světě. I díky tomu byla Valletta zařazena v roce 
1980 na prestižní seznam památek světového dědictví UNESCO. Valletta je převážně tvořena domy postavenými v 16. století během vlády rytířů svatého 
Jana Jeruzalémského (svatého Jana Křtitele), známých také jako Johanité. Ti se na Maltě usadili po svém vyhnání z řeckého ostrova Rhodos a následně své 
pojmenování změnili na Maltézské rytíře. Město má silný barokní nádech s prvky manýrismu a místy zde můžete narazit i na neoklasicistní budovy a pár 
moderních staveb. Valletta je živým městem, které kromě spousty výstavních paláců, kostelů a muzeí nabízí i více světských potěšení 
7.den: 14.00-20.00  Řecko-Korfu    
Velmi krásná destinace, která rozhodně stojí za prohlídku. Při návštěvě historického centra je třeba si rozhodně udělat čas na nákupy suvenýrů, koření, 
oblečení a vůbec všeho kolem skvělé řecké gastronomie. Vystoupat můžete i na místní pevnost, odkud jsou krásné rozhledy na celou Kerkyru, kterou 
s naším delegátem máte možnost navštívit. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města* 

8.den: 09.00-16.00  Řecko –   Katakolon-Olympia 
Místo, kde se zapalovaly olympijské ohně, byl zde první stadion. Samotná vesnička je velmi příjemná na nákupy suvenýrů a relaxaci při kafíčku. Nicméně 
to, co je v této destinaci především zajímavé je Olympia, vzdálena asi 40 km od přístavu. CK Riviera tour má pro Vás připravený výlet do 40km vzdálené 
Olympie, do místa, kde se zrodil počátek olympijských her. Máte možnost navštívit toto jedinečné místo, kde na vás historie doslova sálá na každém kroku. 
Kdo může říci, že měl možnost se projít po stadionu, kde se rodily první olympijské hry. Tento výlet je fakultativní za příplatek. Delegát se v této destinaci 
účastní fakultativního výletu. Delegát se nemůže účastnit prohlídky v historickém objektu Olympie. Cena nezahrnuje vstup cca 9,5 eur/osoba.  
9.den: 08.00-18.00  Řecko-Heraklion-Kréta   
Krásná a pohodová procházka starým přístavem s návštěvou místní tržnice a pravoslavného kostela.  

10.den: 07.30-16.30  Řecko-Piraeus-Athény    
Řecko nás v ranních hodinách uvítá v přístavu. Opět úžasná historie po tisíciletí zpět nás láká na návštěvu centra Akropole. Vzdálenost od přístavu cca 35 
km, doprava složitější. Připravili jsme pro Vás výlet busem na Akropoli, Olympijský stadion, Prezidentský palác a dle časových dispozic i do Plaky. Tento 
výlet je fakultativní za příplatek. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. 
11.den:  Plavba na moři    
12.den: 09.00-16.00  Civitavecchia –Řím    
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. CK RIVIERA TOUR organizuje pro své klienty výlet busem MSC do ŘÍMA. Za pomocí našeho delegáta 
uvidíte Vatikán, Andělský hrad, PiazzaleNavona, Pantheon, Fontánu Di Trevi, Kapitol, Forum Romanum a u Kolosea na nás bude čekat autobus. Výlet je 
v ceně zájedu. 

13.den: 09.00  Itálie –Janov    
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda. 

14.den: Příjezd do ČR    

Program zájezdu na luxusní lodi MSC   ORCHESTRA****                             EVROPSKÉ PLAVBY 
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             CASABLANCA - MADEIRA - KANÁRY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

   

  
 

Katalogová cena 36.990 Kč 

Cena za dítě  3-11 let 5.790 Kč 
Cena za juniora 12-17let 9.990 Kč 

Číslo plavby 922 
Počet nocí/dnů 12/14 

Loď MSC**** ORCHESTRA 

Termín odjezdu 29.1.2018 
Termín příjezdu 12.2.2018 

 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za 
  příplatek (sauny, masáže, 4D kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění B50 od 790,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse - příplatek 100 Kč/os 
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno 890.-Kč 
*fakultativní výlet Madeira-lanovka+sáně   
*fakultativní výlet busem do Říma    
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83) 
 
 

         922 JANOV-MARSEILLE-BARCELONA-CASABLANCA-S.CRUZ-FUNCHAL-MALAGA-CIVITAVECCHIA   

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

Jen si to představte. U nás zimní počasí, plískanice, chřipky my máme tu úžasnou možnost vydat se načerpat 
energii, nasát sluníčka a ještě přitom poznat místa a destinace, do kterých bychom si jen tak nevyrazili. Plavba 
západním středomořím má své kouzlo a již několikrát jsme zažili teploty i okolo 25 stupňů. 

1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou. 
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek na 
trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno 

2.den: 09.00-17.00  Itálie – Janov   
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s 
delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika 
chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud 
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 

3.den: 09.00-18.00  Francie-Marseille    
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. Ostrov, kde byl 
vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně, výšlap ke katedrále Panny Marie s naším delegátem, je nezapomenutelný 
zážitek. Marseille máte jako na dlani. Uvidíte ostrov If, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav s jeho pevností a další zajímavosti.  
Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je opravdu nutný. 
4.den: 09.00-18.00  Španělsko-Barcelona    
Od sochy Kryštofa Kolomba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. Nádherná 
procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při návštěvě 
tohoto krásného města. Před návštěvou Barcelony doporučujeme nastudovat život a dílo Antonia Gaudího anebo se zájmem poslouchat výklad našeho 
delegáta. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*. 
5.den: Plavba na moři    
Dnes opravdu nikdo nebude vystupovat z lodi. Užijeme si driků, bazénů, vířivek, her a tanců s animátory anebo četbě knížky. Pokud malinko investujete, 
lze si zajistit příjemnou masáž, saunu anebo cvičení se zkušeným trenérem. 
6.den: 07.00-22  Maroco-Casablanca    
Kdo tu nebyl - neuvěří. Navštívíme třetí největší mešitu na světě po Mece a pro opravdové cestovatele návštěva místní Mediny ve vás zanechá 
neopakovatelný zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Návštěva místních trhů je samozřejmostí. Pro náročnější cestovatele doporučujeme 
fakultativní výlet plavební společnosti MSC Cruises do Marrakech. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je opravdu 
nutný. 

7.den: Plavba na moři    
8.den: 09.00-16.00  Tenerife – Santa Cruz    
Návštěva největšího ostrova z Kanárských ostrovů. Tenerife má činnou sopku Pico de Teide, ostrov bohatý na krásnou faunu i floru. Procházka městem je 
pohodová a příjemná, zejména pokud navštívíte místní zahrady. 

9.den: 08.00-18.00  Madeira- Funchal    
Hlavní město ostrova Madeira. Hned u přístavu vás zaujme pevnost z 16. století, dále se můžete vydat na prohlídku města nebo tržnice. My Vám však 
nabízíme fakultativní výlet s místní průvodkyní v českém jazyce, kde se dozvíte spoustu zajímavých informací o této destinaci, navštívíte místní vinotéku 
s možností ochutnání madeirských vín a užijí si i milovníci adrenalinu a krásných výhledů při výletu lanovkou a sjezdem na místních saních, což je 
opravdová místní turistická atrakce. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. 

10.den: 09.00-16.00  Plavba na moři   
11.den: 08.00-14.00  Špalnělsko-Malaga    
Pokud hodláte poznat krásy Španělska, Malaga je to pravé ořechové. Pohodová procházka kolem arény, nebo výšlap na hrad s krásným výhledem na celý 
přístav rozhodně stojí za to. Také se projdete v příbřežní kolonádě za vůně pomerančovníků. Tři opravdové pecky rozhodně stojí za zhlédnutí – Staré 
divadlo, nádherná katedrála a místo, kde působil světoznámý malíř.  

12.den:  Plavba na moři    
Užijeme si driků, bazénů, vířivek, her a tanců s animátory anebo pokud máte rádi klid a soukromí, můžete se věnovat opalování, relaxu, nebo četbě 

13.den: 09.00-19.00  Civitavecchia-Řím    
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. CK RIVIERA TOUR organizuje pro své klienty výlet busem MSC do ŘÍMA. Za pomocí našeho delegáta 
uvidíte Vatikán, Andělský hrad, PiazzaleNavona, Pantheon, Fontánu Di Trevi, Kapitol, Forum Romanum a u Kolosea na nás bude čekat autobus. Tento výlet 
je fakultativní za příplatek. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. 

14.den: 09.00  Itálie –Janov   
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda. 

15.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.30 hod, Brno cca 01.00 hod, Olomouc 02.45, Ostrava 03.45, Hradec 03.30, Praha 04.30 
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  TOP CENA                       22.990,- Kč 

MIMOŘÁDNÁ CENA  POUZE PRO 10 VOLNÝCH KAJUT 
VOLEJTE IHNED 



; 

                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ   

 

 

       ZÁPADNÍ  STŘEDOMOŘÍ PŘES PALERMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

FIRST MINUTE CENA 
pro prvních 12 rezervací 

16.990 Kč 

Katalogová cena 28.990 Kč 
Cena za dítě  3-11 let 2.990 Kč 

Cena za juniora 12-17let 6.990 Kč 
Číslo plavby 923 

Počet nocí/dnů 7/9 
Loď MSC*****+ MERAVIGLIA 

Termín odjezdu 17.2.2018 
Termín příjezdu 26.2.2018 

 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za 
  příplatek (sauny, masáže, 4D kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse - příplatek 100 Kč/os 
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno 890.-Kč 
*fakultativní výlet BUS MSC do Říma (str. 83)  
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83) 
 
 
 

                923    JANOV – CIVITAVECCHIA – PALERMO – MALTA – BARCELONA - MARSEILLE               OV – 

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

Přesto že je únor a u nás nevlídné počasí, můžeme si jet „dobít baterky“ na tuto skvělou plavbu západním 
středomořím. Užijte si středomořského vánku, skvělých destinací a slunečných paprsků jižní Itálie a Malty.  

 
 
 
1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou. 
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek na 
trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno 

2.den: 08.00-18.00  Itálie – Janov   
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s 
delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika 
chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud 
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 

3.den: 08.00-18.00  Itálie – Civitavecchia-Řím   
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. CK RIVIERA TOUR organizuje pro své klienty výlet busem MSC do ŘÍMA. Za pomocí našeho delegáta 

uvidíte Vatikán, Andělský hrad, PiazzaleNavona, Pantheon, Fontánu Di Trevi, Kapitol, Forum Romanum a u Kolosea na nás bude čekat autobus. Tento výlet 

je za příplatek. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. Počet míst je omezen kapacitou busu.  

4.den: 10.00-17.00  Itálie – Palermo-Sicílie   
Nádherná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při 

návštěvě tohoto krásného města. Nezapomeňte si koupit místní skvělou pistáciovou zmrzlinu, zavítat na rybí trhy a do místní katedrály. 

5.den: 10.00-18.00  Itálie – Valletta- Malta    
Hlavní město Malty - Valletta, se rozkládá na území o velikosti 1 kilometr x 600 metrů, což z ní činí jedno z nejmenších hlavních měst na světě. Trvale zde 
žije jen něco málo přes 6.000 obyvatel, kteří podle vyjádření organizace UNESCO bydlí v městě s největší koncentrací památek na světě. I díky tomu byla 
Valletta zařazena v roce 1980 na prestižní seznam památek světového dědictví UNESCO. Valletta je převážně tvořena domy postavenými v 16. století 
během vlády rytířů svatého Jana Jeruzalémského (svatého Jana Křtitele), známých také jako Johanité. Ti se na Maltě usadili po svém vyhnání z řeckého 
ostrova Rhodos a následně své pojmenování změnili na Maltézské rytíře. Město má silný barokní nádech s prvky manýrismu a místy zde můžete narazit i 
na neoklasicistní budovy a pár moderních staveb. Valletta je živým městem, které kromě spousty výstavních paláců, kostelů a muzeí nabízí i více světských 
potěšení 

6.den: Plavba na moři    
Dnes opravdu nikdo nebude vystupovat z lodi. Užijeme si driků, bazénů, vířivek, her a tanců s animátory anebo pokud máte rádi klid a soukromí, můžete 
se věnovat opalování, relaxu anebo četbě knížky. Pokud malinko investujete, lze si zajistit příjemnou masáž, saunu anebo cvičení se zkušeným trenérem. 
7.den: 09.00-18.00  Španělsko – Barcelona   
Od sochy Kryštofa Kolomba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. Nádherná 
procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při návštěvě 
tohoto krásného města. Před návštěvou Barcelony doporučujeme nastudovat život a dílo Antonia Gaudího, nebo se zájmem poslouchat výklad našeho 
delegáta. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*. 
8.den: 08.00-17.00  Francie – Marseille    
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. Ostrov, kde byl 
vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně, výšlap ke katedrále Panny Marie s naším delegátem, je nezapomenutelný 
zážitek. Marseille máte jako na dlani. Uvidíte ostrov If, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav s jeho pevností a další zajímavosti.  
Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je opravdu nutný. 
9.den: 08.00   Itálie – Janov    
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda. 

10.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.30 hod, Brno cca 01.00 hod, Olomouc 02.45, Ostrava 03.45, Hradec 03.30, Praha 04.30 

 
 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  MERAVIGLIA*****+                         EVROPSKÉ PLAVBY 

52

                      U této plavby děti do 12 let  jen za cenu dopravy   AKČNÍ CENA                                 21.990,- Kč 



; 

                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ   

 

 

        ZÁPADNÍ STŘEDOMOŘÍ PŘES MADEIRU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

     

FIRST MINUTE CENA 
pro prvních 12 rezervací 

23.990 Kč 

Katalogová cena 34.990 Kč 
Cena za dítě  3-11 let 5.690 Kč 

Cena za juniora 12-17let 9.990 Kč 
Číslo plavby 924 

Počet nocí/dnů 12/14 
Loď MSC**** ORCHESTRA 

Termín odjezdu 21.2.2018 

Termín příjezdu 07.3.2018 
 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC 
*ubytovaní v kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za 
  příplatek (sauny, masáže, 4D kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 590,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse - příplatek 100 Kč/os 
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno 890 Kč 
*fakultativní výlet Madeira-lanovka+sáně  
*fakultativní výlet do Říma   
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83) 
 
 
 
 

     924  JANOV-MARSEILLE-BARCELONA-MALAGA-CASABLANCA-MADEIRA-KANÁRY-CIV        

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

S námi máte možnost projet se na saních na Madeiře, přesto že tam není sníh, ochutnat skvělá Madeirská vína, 
nebo obdivovat památky skvostného Říma. Tato plavba je opravu velmi oblíbená a zajímavá je i cena vzhledem ke 
stráveným dnům na palubě lodi. 
 

1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou. 
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek na 
trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno 

2.den: 09.00-17.00  Itálie – Janov   
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s 
delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika 
chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud 
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 

3.den: 08.00-18.00  Francie-Marseille    
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. Ostrov, kde byl 
vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně, výšlap ke katedrále Panny Marie s naším delegátem, je nezapomenutelný 
zážitek. Marseille máte jako na dlani. Uvidíte ostrov If, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav s jeho pevností a další zajímavosti.  
Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je opravdu nutný. 
4.den: 09.00-18.00  Španělsko-Barcelona    
Od sochy Kryštofa Kolomba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. Nádherná 
procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při návštěvě 
tohoto krásného města. Před návštěvou Barcelony doporučujeme nastudovat život a dílo Antonia Gaudího nebo se zájmem poslouchat výklad našeho 
delegáta. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*. 
5.den:  Plavba na moři    
Dnes opravdu nikdo nebude vystupovat z lodi. Užijeme si driků, bazénů, vířivek, her a tanců s animátory anebo četbě knížky. Pokud malinko investujete, 
lze si zajistit příjemnou masáž, saunu anebo cvičení se zkušeným trenérem. 
6.den: 07.00-22.00  Maroco-Casablanca    
Kdo tu nebyl - neuvěří. Navštívíme třetí největší mešitu na světě po Mece a pro opravdové cestovatele návštěva místní Mediny ve vás zanechá 
neopakovatelný zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Návštěva místních trhů je samozřejmostí. Pro náročnější cestovatele doporučujeme 
fakultativní výlet plavební společnosti MSC Cruises do Marrakech. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je nutný. 
7.den:  Plavba na moři    
8.den: 09.00-16.00  Tenerife – Santa Cruiz    
Návštěva největšího ostrova z Kanárských ostrovů. Tenerife má činnou sopku Pico de Teide, ostrov bohatý na krásnou faunu i floru. Procházka městem je 
pohodová a příjemná, zejména pokud navštívíte místní zahrady. 

9.den: 08.00-18.00  Madeira- Funchal    
Hlavní město ostrova Madeira. Hned u přístavu vás zaujme pevnost z 16. století, dále se můžete vydat na prohlídku města nebo tržnice. My Vám však 
nabízíme fakultativní výlet s místní průvodkyní v českém jazyce, kde se dozvíte spoustu zajímavých informací o této destinaci, navštívíte místní vinotéku 
s možností ochutnání madeirských vín a užijí si i milovníci adrenalinu a krásných výhledů při výletu lanovkou a sjezdem na místních saních, což je 
opravdová místní turistická atrakce. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. 

10.den: Plavba na moři   
11.den: 08.00-14.00  Špalnělsko-Malaga    
Pokud hodláte poznat krásy Španělska, Malaga je to pravé ořechové. Pohodová procházka kolem arény, nebo výšlap na hrad s krásným výhledem na celý 
přístav rozhodně stojí za to. Také se projdete v příbřežní kolonádě za vůně pomerančovníků. Tři opravdové pecky rozhodně stojí za zhlédnutí – Staré 
divadlo, nádherná katedrála a místo kde působil opravdu světoznámý malíř.  

12.den: Plavba na moři    
13.den: 09.00-19.00  Civitavecchia-Řím    
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. CK RIVIERA TOUR organizuje pro své klienty fakultativní výlet busem MSC do ŘÍMA. Za pomocí 
našeho delegáta uvidíte Vatikán, Andělský hrad, Piazzale Navona, Pantheon, Fontánu Di Trevi, Kapitol, Forum Romanum a u Kolosea na nás bude čekat 
autobus. Výlet je možno objednat jen při objednání zájezdu. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. 

14.den: 09.00 Itálie –Janov   
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda. 

15.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.30 hod, Brno cca 01.00 hod, Olomouc 02.45, Ostrava 03.45, Hradec 03.30, Praha 04.30 
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BALKON KAJUTA      36.990,-Kč 



; 

                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ   

 

 

                 ZÁPADNÍ STŘEDOMOŘÍ PŘES ŘÍM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

FIRST MINUTE CENA 
pro prvních 12 rezervací 

18.990 Kč 

Katalogová cena 31.990 Kč 
Cena za dítě  3-11 let 2.990 Kč 

Cena za juniora 12-17let 6.990 Kč 
Číslo plavby 925 

Počet nocí/dnů 7/9 
Loď MSC*****+ MERAVIGLIA 

 3.3.2018 
Termín příjezdu 12.3.2018 

 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za 
  příplatek (sauny, masáže, 4D kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse - příplatek 100 Kč/os 
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno 890,-Kč 
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83) 
*fakultativní výlet BUS MSC do Říma  (str. 83) 
 
 
 
 

            925   JANOV – CIVITAVECCHIA – PALERMO – MALTA – BARCELONA - MARSEILLE                        

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

Přijměte pozvání do prostor nejnovější lodě a zároveň do skvělých destinací západního středomoří. Okruh 
zajímavý svými destinacemi, z nichž doslova perlami jsou Malta a Mallorca. Nádech francouzské Provence Vás 
bude provázet v přístavu Marseille, kde je nutné vidět rybí trhy a hlavně místní katedrálu umístěnou na pahorku 
157 m nad mořem. A možnost návštěvy starověkého Říma je opravdu bezkonkurenční. 
 
 
 
 
1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou. 
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek na 
trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno 

2.den: 08.00-18.00  Itálie – Janov   
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s 
delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika 
chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud 
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 

3.den: 08.00-18.00  Itálie – Civitavecchia-Řím   
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. CK RIVIERA TOUR organizuje pro své klienty výlet busem MSC do ŘÍMA. Za pomocí našeho delegáta 

uvidíte Vatikán, Andělský hrad, PiazzaleNavona, Pantheon, Fontánu Di Trevi, Kapitol, Forum Romanum a u Kolosea na nás bude čekat autobus. Tento výlet 

je fakultativní za příplatek viz (str. 83) 

4.den: 10.00-17.00  Itálie – Palermo-Sicílie   
Nádherná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při 

návštěvě tohoto krásného města. Nezapomeňte si koupit místní skvělou pistáciovou zmrzlinu, zavítat na rybí trhy a do místní katedrály. 

5.den: 10.00-18.00  Itálie – Valletta- Malta    
Hlavní město Malty - Valletta, se rozkládá na území o velikosti 1 kilometr x 600 metrů, což z ní činí jedno z nejmenších hlavních měst na světě. Trvale zde 
žije jen něco málo přes 6.000 obyvatel, kteří podle vyjádření organizace UNESCO bydlí v městě s největší koncentrací památek na světě. I díky tomu byla 
Valletta zařazena v roce 1980 na prestižní seznam památek světového dědictví UNESCO. Valletta je převážně tvořena domy postavenými v 16. století 
během vlády rytířů svatého Jana Jeruzalémského (svatého Jana Křtitele), známých také jako Johanité. Ti se na Maltě usadili po svém vyhnání z řeckého 
ostrova Rhodos a následně své pojmenování změnili na Maltézské rytíře. Město má silný barokní nádech s prvky manýrismu a místy zde můžete narazit i 
na neoklasicistní budovy a pár moderních staveb. Valletta je živým městem, které kromě spousty výstavních paláců, kostelů a muzeí nabízí i více světských 
potěšení 

6.den: Plavba na moři    
Dnes opravdu nikdo nebude vystupovat z lodi. Užijeme si driků, bazénů, vířivek, her a tanců s animátory anebo pokud máte rádi klid a soukromí, můžete 
se věnovat opalování, relaxu a nebo četbě knížky. Pokud malinko investujete, lze si zajistit příjemnou masáž, saunu anebo cvičení se zkušeným trenérem. 
7.den: 09.00-18.00  Španělsko – Barcelona   
Od sochy Kryštofa Kolomba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. Nádherná 
procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při návštěvě 
tohoto krásného města. Před návštěvou Barcelony doporučujeme nastudovat život a dílo Antonia Gaudího, nebo se zájmem poslouchat výklad našeho 
delegáta. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*. 
8.den: 08.00-17.00  Francie – Marseille    
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. Ostrov, kde byl 
vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně, výšlap ke katedrále Panny Marie s naším delegátem, je nezapomenutelný 
zážitek. Marseille máte jako na dlani. Uvidíte ostrov If, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav s jeho pevností a další zajímavosti.  
Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je opravdu nutný. 
9.den: 08.00   Itálie – Janov    
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda. 

10.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.30 hod, Brno cca 01.00 hod, Olomouc 02.45, Ostrava 03.45, Hradec 03.30, Praha 04.30 
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                   U této plavby děti do 12 let  jen za cenu dopravy   AKČNÍ CENA                                20.990,- Kč 



; 

                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ   

 

 

        ZÁPADNÍ STŘEDOMOŘÍ PŘES PALERMO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

FIRST MINUTE CENA 
pro prvních 12 rezervací 

19.990 Kč 

Katalogová cena 32.990 Kč 
Cena za dítě  3-11 let 2.990 Kč 

Cena za juniora 12-17let 7.690 Kč 
Číslo plavby 926 

Počet nocí/dnů 7/9 
Loď MSC*****+ MERAVIGLIA 

Termín odjezdu 17.3.2018 

Termín příjezdu 26.3.2018 
 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
*fakultativní výlet BUS MSC do Říma (v ceně  1590,-Kč) 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za 
  příplatek (sauny, masáže, 4D kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse - příplatek 100 Kč/os 
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno 890.-Kč 
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83) 
 
 

                                 926 JANOV – ŘÍM – PALERMO – MALTA – BARCELONA - MARSEILLE                        TA 

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 
+ VÝLET DO ŘÍMA 

Vydejte se na plavbu na nové lodi MSC MERAVIGLIA  a užijte si nejen technické vymoženosti lodi, ale také krásné 
destinace během plavby. Přijměte také naši pozvánku na výlet do Říma, jenž je součástí ceny zájezdu. 

 
 
1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou. 
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek na 
trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno 

2.den: 08.00-18.00  Itálie – Janov   
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s 
delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika 
chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program a pokud zůstane 
ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 

3.den: 08.00-18.00  Itálie – Civitavecchia-Řím   
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. CK RIVIERA TOUR organizuje pro své klienty výlet busem MSC do ŘÍMA. Za pomocí našeho delegáta 

uvidíte Vatikán, Andělský hrad, PiazzaleNavona, Pantheon, Fontánu Di Trevi, Kapitol, Forum Romanum a u Kolosea na nás bude čekat autobus. Tento výlet 

je v ceně zájezdu  

4.den: 10.00-17.00  Itálie – Palermo-Sicílie   
Nádherná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při 

návštěvě tohoto krásného města. Nezapomeňte si koupit místní skvělou pistáciovou zmrzlinu, zavítat na rybí trhy a do místní katedrály. 

5.den: 10.00-18.00  Itálie – Valletta- Malta    
Hlavní město Malty - Valletta, se rozkládá na území o velikosti 1 kilometr x 600 metrů, což z ní činí jedno z nejmenších hlavních měst na světě. Trvale zde 
žije jen něco málo přes 6.000 obyvatel, kteří podle vyjádření organizace UNESCO bydlí v městě s největší koncentrací památek na světě. I díky tomu byla 
Valletta zařazena v roce 1980 na prestižní seznam památek světového dědictví UNESCO. Valletta je převážně tvořena domy postavenými v 16. století 
během vlády rytířů svatého Jana Jeruzalémského (svatého Jana Křtitele), známých také jako Johanité. Ti se na Maltě usadili po svém vyhnání z řeckého 
ostrova Rhodos a následně své pojmenování změnili na Maltézské rytíře. Město má silný barokní nádech s prvky manýrismu a místy zde můžete narazit i 
na neoklasicistní budovy a pár moderních staveb. Valletta je živým městem, které kromě spousty výstavních paláců, kostelů a muzeí nabízí i více světských 
potěšení 

6.den: Plavba na moři    
Dnes opravdu nikdo nebude vystupovat z lodi. Užijeme si driků, bazénů, vířivek, her a tanců s animátory anebo pokud máte rádi klid a soukromí, můžete 
se věnovat opalování, relaxu a nebo četbě knížky. Pokud malinko investujete, lze si zajistit příjemnou masáž, saunu anebo cvičení se zkušeným trenérem. 
7.den: 09.00-18.00  Španělsko – Barcelona   
Od sochy Kryštofa Kolomba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. Nádherná 
procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při návštěvě 
tohoto krásného města. Před návštěvou Barcelony doporučujeme nastudovat život a dílo Antonia Gaudího anebo se zájmem poslouchat výklad našeho 
delegáta. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*. 
8.den: 08.00-17.00  Francie – Marseille    
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. Ostrov, kde byl 
vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně, výšlap ke katedrále Panny Marie s naším delegátem, je nezapomenutelný 
zážitek. Marseille máte jako na dlani. Uvidíte ostrov If, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav i jeho pevnosti a další zajímavosti.  
Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je opravdu nutný. 
9.den: 08.00   Itálie – Janov    
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda. 

10.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.30 hod, Brno cca 01.00 hod, Olomouc 02.45, Ostrava 03.45, Hradec 03.30, Praha 04.30 
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  U této plavby děti do 12 let  jen za cenu dopravy        AKČNÍ CENA                                 22.990,-Kč 



; 

                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ   

 

 

                ŘÍM A ZÁPADNÍ STŘEDOMOŘÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

FIRST MINUTE CENA 
pro prvních 12 rezervací 

20.990 Kč 

Katalogová cena 33.990  Kč 
Cena za dítě  3-11 let 2.990 Kč 

Cena za juniora 12-17let 7.690 Kč 
Číslo plavby 927 

Počet nocí/dnů 7/9 
Loď MSC*****+ MERAVIGLIA 

Termín odjezdu 7.4.2018 
Termín příjezdu 16.4.2018 

 
 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
*fakultativní výlet BUS MSC do Říma   (v hodnotě 1590,-Kč) 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za 
  příplatek (sauny, masáže, 4D kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse - příplatek 100 Kč/os 
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno 890 Kč 
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83) 
 
 
 

                            927 JANOV – ŘÍM – PALERMO – MALTA – BARCELONA - MARSEILLE                            OV 

Plavba, v jejíž ceně je zahrnut výlet do Říma, ve Vás zcela jistě zanechá velmi krásné zážitky. Na víc je třeba 
doslova nasát jarní paprsky sluníčka v úžasných středomořských destinacích. Vítejte na palubě nové MSC 
MERAVIGLIA. 

 
 
1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou. 
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek na 
trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno 

2.den: 08.00-18.00  Itálie – Janov   
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s 
delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika 
chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud 
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 

3.den: 08.00-18.00  Itálie – Civitavecchia-Řím   
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. CK RIVIERA TOUR organizuje pro své klienty výlet busem MSC do ŘÍMA. Za pomocí našeho 

delegáta uvidíte Vatikán, Andělský hrad, PiazzaleNavona, Pantheon, Fontánu Di Trevi, Kapitol, Forum Romanum a u Kolosea na nás bude čekat autobus. 

Tento výlet je v ceně zájezdu  

4.den: 10.00-17.00  Itálie – Palermo-Sicílie   
Nádherná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při 

návštěvě tohoto krásného města. Nezapomeňte si koupit místní skvělou pistáciovou zmrzlinu, zavítat na rybí trhy a do místní katedrály. 

5.den: 10.00-18.00  Itálie – Valletta- Malta    
Hlavní město Malty - Valletta, se rozkládá na území o velikosti 1 kilometr x 600 metrů, což z ní činí jedno z nejmenších hlavních měst na světě. Trvale zde 
žije jen něco málo přes 6.000 obyvatel, kteří podle vyjádření organizace UNESCO bydlí v městě s největší koncentrací památek na světě. I díky tomu byla 
Valletta zařazena v roce 1980 na prestižní seznam památek světového dědictví UNESCO. Valletta je převážně tvořena domy postavenými v 16. století 
během vlády rytířů svatého Jana Jeruzalémského (svatého Jana Křtitele), známých také jako Johanité. Ti se na Maltě usadili po svém vyhnání z řeckého 
ostrova Rhodos a následně své pojmenování změnili na Maltézské rytíře. Město má silný barokní nádech s prvky manýrismu a místy zde můžete narazit i 
na neoklasicistní budovy a pár moderních staveb. Valletta je živým městem, které kromě spousty výstavních paláců, kostelů a muzeí nabízí i více 
světských potěšení 

6.den: Plavba na moři    
Dnes opravdu nikdo nebude vystupovat z lodi. Užijeme si driků, bazénů, vířivek, her a tanců s animátory anebo pokud máte rádi klid a soukromí, můžete 
se věnovat opalování, relaxu a nebo četbě knížky. Pokud malinko investujete, lze si zajistit příjemnou masáž, saunu anebo cvičení se zkušeným 
trenérem. 
7.den: 09.00-18.00  Španělsko – Barcelona   
Od sochy Kryštofa Kolomba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. Nádherná 
procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při návštěvě 
tohoto krásného města. Před návštěvou Barcelony doporučujeme nastudovat život a dílo Antonia Gaudího anebo se zájmem poslouchat výklad našeho 
delegáta. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*. 
8.den: 08.00-17.00  Francie – Marseille    
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. Ostrov, kde byl 
vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně, výšlap ke katedrále Panny Marie s naším delegátem, je nezapomenutelný 
zážitek. Marseille máte jako na dlani. Uvidíte ostrov If, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav s jeho pevností a další zajímavosti.  
Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je opravdu nutný. 
9.den: 08.00   Itálie – Janov    
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda. 

10.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.30 hod, Brno cca 01.00 hod, Olomouc 02.45, Ostrava 03.45, Hradec 03.30, Praha 04.30 
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U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 
+ VÝLET DO ŘÍMA 

                    U této plavby děti do 12 let  jen za cenu dopravy 



; 

                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ   

 

 

                    Z BENÁTEK  NA  SANTORINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

FIRST MINUTE CENA 
pro prvních 12 rezervací 

19.990 Kč 

Katalogová cena 33.990 Kč 
Cena za dítě  3-11 let 2.990 Kč 

Cena za juniora 12-17let 2.990 Kč 
Číslo plavby 928 

Počet nocí/dnů 7/9 
Loď MSC**** MUSICA 

Termín odjezdu 14.4.2018 

Termín příjezdu 23.4.2018 
 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
*fakultativní výlet BUS MSC do Olympie (v hodnotě 690,-Kč) 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za 
  příplatek (sauny, masáže, 4D kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse - příplatek 100 Kč/os 
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno 890 Kč 
*fakultativní výlet BUS MSC do Athén    
*fakultativní výlet vaporettem v Benátkách   
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83) 
 
 

               928  BENÁTKY-BRINDISI-KATAKOLON-SANTORINI-PIRAEUS-CORFU-KOTOR    OV – 

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 
+ VÝLET DO OLYMPIE 

Doslova úžasná plavba hlavně dle navštívených destinací. Samotné Santorini je jedna z nejkrásnějších destinací na 
plavbách na celém světě a Vy máte možnost si užít tato krásná místa plnými doušky. Vítejte v Řecku. 

 
 
 
1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou. 
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek na 
trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno 

2.den: 09.00-16.00  Itálie – Benátky   
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s 
delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika 
chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud 
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 

3.den: 09.00-16.00  Itálie –  Brindisi  
Zavítáme na jih italské boty. Čeká nás krásná prohlídka tohoto historického města a poznáte, za doprovodu našeho delegáta,tak odlišný životní styl jižní 

Itálie. 
4.den: 09.00-16.00  Řecko –   Katakolon-Olympia 
Místo, kde se zapalovaly olympijské ohně, byl zde první stadion. Samotná vesnička je velmi příjemná na nákupy suvenýrů a relaxaci při kafíčku. Nicméně 
to, co je v této destinaci především zajímavé je Olympia, vzdálena asi 40 km od přístavu. CK Riviera tour má pro Vás připraven výlet do 40km vzdálené 
Olympie, do místa, kde se zrodil počátek olympijských her. Máte možnost navštívit toto jedinečné místo, kde na vás historie doslova sálá na každém kroku. 
Kdo může říci, že měl možnost se projít po stadionu, kde se rodily první olympijské hry. Tento výlet je v ceně zájezdu. V ceně je transfer autobusem 
Katakolon-Olympia-Katakolon a doprovod delegáta během transferu. Delegát se nemůže účastnit prohlídky v historickém objektu Olympie. Cena 
nezahrnuje vstup cca 9,5 eur/osoba.  
5.den: 09.00-16.00  Řecko – Santorini   
Zcela jistě nejkrásnější destinace celé plavby. Krásné bílé domečky a kostelíky v kontrastu s modrou barvou Vás budou doslova nutit udělat spoustu 
krásných fotografií. Loď kotví na otevřeném moři v kráteru sopky. Na pevninu nás přepraví čluny a dále následuje oslí stezka, kterou rozhodně 
doporučujeme pro všechny milovníky adrenalinu, ale i zábavy.(cca 5 eur/osoba) 

6.den: 09.00-16.00  Řecko – Piraeus- Athény   
Řecko nás v ranních hodinách uvítá v přístavu. Opět úžasná historie po tisíciletí zpět nás láká na návštěvu centra Athén. Vzdálenost od přístavu cca 35 km, 
doprava složitější. Připravili jsme pro Vás výlet busem na Akropoli, Olympijský stadion, Prezidentský palác a dle časových dispozic i do Plaky. Tento výlet je 
fakultativní za příplatek. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. 

7.den: 09.00-16.00  Řecko- Corfu 
Velmi krásná destinace, která rozhodně stojí za prohlídku. Při návštěvě historického centra je třeba si udělat čas na nákupy suvenýrů, koření, oblečení a 
vůbec všeho kolem skvělé řecké gastronomie. Vystoupat můžete i na místní pevnost, odkud jsou krásné rozhledy na celou Kerkyru, kterou s naším 
delegátem máte možnost navštívit.(doporučujeme transfer MSC nebo přístavní schutlle bus) 

8.den: 09.00-16.00  Černá Hora- Kotor 
Po Santorini asi nejkrásnější destinace Vás zaujme už vplouváním do Kotoru Bokou Kotorskou. Proplujete největším jihoevropským fjordem do krásného 
historického městečka, kde Vám rozhodně doporučíme výšlap na místní hradby, odkud jsou neskutečně krásné výhledy nejen na město Kotor, ale i na celý 
Fjord. 

9.den: 09.00-16.00  Itálie – Benátky   
Ráno se vylodíme v přístavu. Po vylodění a umístění zavazadel v buse se  můžete účastnit fakultativního výletu, kde se přesuneme vaporettem na Náměstí 
sv. Marka a absolvovujeme prohlídku této části Benátek. S delegátem můžete zavítat až k mostu Rialto, nebo obdivovat krásné památky v okolí náměstí čí 
navštívit Basiliku St. Marco. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. Odpoledne návrat do přístavu a odjezd do ČR. Výlet dle aktuální 
situace, cca 4 hodiny. Klienti, kteří se neúčastní výletu, mají volný program. Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.30 hod, Brno cca 
01.00 hod, Olomouc 02.45, Ostrava 03.45, Hradec 03.30, Praha 04.30 
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                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ   

 

 

         MENORCA – SARDINIE – MALTA - SICÍLIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

FIRST MINUTE CENA 
pro prvních 12 rezervací 

19.990 Kč 

Katalogová cena 29.990 Kč 
Cena za dítě  3-11 let 2.990 Kč 

Cena za juniora 12-17let 2.990 Kč 
Číslo plavby 929 

Počet nocí/dnů 7/10 
Loď MSC***+ ARMONIA 

Termín odjezdu 13.4.2018 
Termín příjezdu 22.4.2018 

 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za 
  příplatek (sauny, masáže, 4D kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse - příplatek 100 Kč/os 
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno 890.-Kč 
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83) 
 
 

                    929    JANOV-MARSEILLE-MENORCA-SARDINIE-MALTA-SICILIE-NEAPOL        OV – 

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

Chcete zažít aktivní plavbu plnou nádherných zajímavých destinací. Tak právě tato plavba Vás zavede do destinací, 
které jen tak nenavštívíte. Menorca a Sardinie jsou klenoty právě této plavby na MSC ARMONIA 

1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou. 
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek na 
trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno 

2.den: 09.00-18.00  Itálie – Janov   
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s 
delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika 
chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud 
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 

3.den: 09.00-16.00  Francie-Marseille    
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. Ostrov, kde byl 
vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně, výšlap ke katedrále Panny Marie s naším delegátem je nezapomenutelný 
zážitek. Marseille máte jako na dlani. Uvidíte ostrov If, také místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav i jeho pevnosti a  další zajímavosti. (nutný transfer 
MSC). 

4.den: 07.00-15.00  Španělsko-Menorca-Mahon    
 Menorca je okouzlující ostrov plný krás a historie. Ostrov s panenskou přírodou, malebnými vesničkami, romantickými zálivy s azurovým mořem a 
nádhernými plážemi s jemným světlým až bílým pískem. Ostrov nabízí klidnější dovolenou než ostatní Baleárské ostrovy. Menorca učaruje všem, kdo 
hledají relaxaci a sluníčko. Baleárské ostrovy - ráj na zemi. Procházka centrem Mahonu je nezapomenutelným zážitkem. Projdeme se kolem rybích trhů, 
navštívíme místní kostelíky s historicky zajímavými varhanami, dáme si kafíčko na náměstí a dokonce na zpáteční cestě budeme nakupovat v místních 
obchůdcích. Na Menorce najdete mnoho půvabných, panenských pláží a zálivů, např. Cala Tortuga, Pilar, Cavalleria, Pregonda, Macarella, Mitjana aj. 
Všechny pláže jsou veřejné, platí se pouze za slunečníky a lehátka. Vzhledem k velkému množství prehistorických památek se Menorce někdy říká 
„muzeum pod širým nebem". V roce 1993 byla Menorca prohlášena biosférickou rezervací, díky tomu si tak zachovala dodnes svoji panenskou přírodu, 
nádherné pláže, čisté moře a klidnou atmosféru. 
5.den: 12.00-18.00  Itálie – Sardinie- Cagliari   
je hlavním městem ostrova Sardinie. Žije zde přes 230 tisíc obyvatel a v sardštině nese názevCasteddu („zámek"). Město má univerzitu a je důležitým 
přístavem (spojení zvláště do Janova, Livorna, Civitavecchie, Neapole a Palerma). Cagliari je položeno mezi dvěma zátokami mořského zálivu, má zajímavé 
středověké jádro, nádhernou pláž Poetto a slaná jezera s růžovými plameňáky. Atmosféra tohoto města je pro návštěvníky strhující. Pulzující život, hlučná 
doprava, zkamenělá historie – člověk ho buď miluje, nebo nenávidí! V Cagliari se člověk necítí jako turista, tady zažíváte sardinský všední den, patří prostě 
k němu. Antické město Carialis téměř zcela pohltila pozdější zástavba, ale zachovaly se zbytky římské arény z 2. století n.l. Milá je procházka po středověké 
čtvrti. Z památek středověkého města, zčásti dosud chráněného pisánskými hradbami s věžemi - Torre di San Pancrazio (na Piazza Indipendenza), nebo 
bašta SantaCatarina - se zachovaly gotické kostely a některé kostely – především katedrála Santa. Cecilia(dokončena v roce 1312).  

6.den: 13.30-19.30  Malta-Valletta  
Hlavní město Malty - Valletta, se rozkládá na území o velikosti 1 kilometr x 600 metrů což z ní činí jedno z nejmenších hlavních měst na světě. Trvale zde 
žije jen něco málo přes 6.000 obyvatel, kteří podle vyjádření organizace UNESCO bydlí v městě s největší koncentrací památek na světě. I díky tomu byla 
Valletta zařazena v roce 1980 na prestižní seznam památek světového dědictví UNESCO. Valletta je převážně tvořena domy postavenými v 16. století 
během vlády rytířů svatého Jana Jeruzalémského (svatého Jana Křtitele), známých také jako Johanité. Ti se na Maltě usadili po svém vyhnání z řeckého 
ostrova Rhodos a následně své pojmenování změnili na Maltézské rytíře. Město má silný barokní nádech s prvky manýrismu a místy zde můžete narazit i 
na neoklasicistní budovy a pár moderních staveb. Valletta je živým městem, které kromě spousty výstavních paláců, kostelů a muzeí nabízí i více světských 
potěšení 

7.den: 09.00-18.00  Itálie-Sicílie-Messina 
Objevte krásy Sicílie. Procházka uličkami tohoto malebného sicilského města i samotného messinského průlivu zakončíme v místní katedrále.  Odtud je 
možná fakultativní prohlídka města vláčkem po celém městě. 

8.den: 07.00-13.00  Itálie – Neapol   
Dopoledne vyrazíme na prohlídku tohoto úžasného města. Neapolská metropole Vám nabídne procházku historického centra, možnost nákupů aktuální 
módy, nebo pro opravdové cestovatele návštěvu španělské čtvrti. Zavítat můžete i k sídlu plavební společnosti MSC Cruises, nebo využít fakultativních 
výletů na Vesuv nebo Pompeje.. 

9.den: 09.00  Itálie –Janov    
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda. 

10.den: Příjezd do ČR   
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.30 hod, Brno cca 01.00 hod, Olomouc 02.45, Ostrava 03.45, Hradec 03.30, Praha 04.30 
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                  U této plavby děti do 17 let  jen za cenu dopravy 

AKČNÍ CENA  23.990,-Kč 



; 

                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ   

 

 

                     PLAVBA KOLEM EVROPY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

FIRST MINUTE CENA 
pro prvních 12 rezervací 

26.990 Kč 

Katalogová cena 37.990 Kč 
Cena za dítě  3-11 let 4.990 Kč 

Cena za juniora 12-17let 4.990 Kč 
Číslo plavby 930 

Počet nocí/dnů 11/13 
Loď MSC*****+ MERAVIGLIA 

Termín odjezdu 17.4.2018 

Termín příjezdu 30.4.2018 
 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za 
  příplatek (sauny, masáže, 4D kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění B50 od 790,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse - příplatek 100 Kč/os 
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno 890Kč 
 

   930 JANOV-MARSEILLE-CADIZ-LISABON-VIGO-SOUTHAMPTON-LE HAVRE-HAMBURG          

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

Plavby kolem Evropy jsou svým způsobem jedinečné. Zejména proto, že se pořádají opravdu vyjimečně a taky 
z toho důvodu, že navštívíte místa, která nejsou běžná v plavebních itinerářích. Dopřejte si tuto exkluzivitu i Vy.  
 

1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou. 
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek na 
trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno. Pozor! Na zpáteční cestě nejede- Břeclav a Bratislava. 

2.den: 09.00-17.00  Itálie – Janov   
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s 
delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika 
chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud 
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 

3.den: 08.00-18.00  Francie-Marseille    
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete navštívit i fakultativně. Ostrov, kde byl 
vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně výšlap ke katedrále Panny Marie s naším delegátem je nezapomenutelný zážitek. 
Marseille máte jako na dlani.(nutný transfer MSC) 
4.den: 08.00-18.00  Španělsko- Barcelona    
Od sochy Kryštofa Kolomba procházka turistickou ulicí La Rambla, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. Nádherná 
procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát Vám bude nápomocen při návštěvě 
tohoto krásného města. (vhodný transfer MSC) 

5.den: Plavba na moři    
6.den: 09.00-17.00  Španělsko- Cadiz    
Jedno z nejkrásnějších měst západního středomoří Vás určitě nadchne svými historickými klenoty, architekturou, ale i příjemnou pohodovou atmosférou. 
7.den: 08.00-15.00  Portugalsko-Lisabon    
Je považován za jedno z nejkrásnějších měst na světě. Přes řeku Tejo se klene most Vasco de Gama. Tento most je nejdelší v Evropě. Most je dlouhý 17,5 

km. Vzhledem k možnostem návštěvy Lissabonu doporučujeme výlet MSC Cruises do Fatimy. Portugalská Fátima je pro většinu Čechů zcela neznámým 

místem, přesto je už přes devadesát let považována za nejvýznamnější katolické poutní místo na světě. Od doby, kdy se tady třem dětem zjevila Panna 

Marie, přicházejí do Fátimy ročně milióny lidí prosit na kolenou o zázrak. 

8.den: 10.00-16.00  Portugalsko-Vigo    
Vigo, přezdívané Olivové město je největší město Galicie, země a autonomního společenství na severozápadě Španělska. Leží v jednom ze zálivů Rías 
Baixas na pobřeží Atlantického oceánu. Vigo nemá tak dlouhou historii jako jiná galicijská města; místní záliv byl sice osídlen od pravěku, nicméně z 
rybářské osady se stalo město až v novověku. Santiago de Compostela je hlavní město autonomního společenství Galicie. Od středověku je jedním z 
nejvýznamnějších poutních míst Evropy. Santiago de Compostela bylo založeno na přelomu 4. a 5. století. V 9. století zde byly objeveny údajné ostatky 
svatého Jakuba Staršího, jednoho z dvanácti apoštolů. Od vrcholného středověku až dodnes je Santiago jedním z nejvýznamnějších katolických poutních 
míst s velkou katedrálou. 

9.den: Plavba na moři    
10.den: 08.00-20.00  Anglie-Southampton    
Southampton je samostatná správní jednotka na jižním pobřeží Anglie. Je nejbližším velkým městem poblíž oblasti New Forest a nachází se asi v polovině 
vzdálenosti mezi Portsmouthem a Bournemouthem. Southampton je centrem konurbace neoficiálně označované jako Greater Southampton. Je hlavně 
univerzitním městem. Můžete se s námi vydat krásnými uličkami do místního kostelíka, navštívit muzeum Titaniku, který právě z tohoto města vyploupal, 
nebo si vychutnat den v některém z místních Pubů. 

11.den: 08.00-20.00  Francie. Le Havre   
Le Havre je francouzské přístavní město v departementu Seine-Maritime v Normandii. Město leží na pravém břehu Seiny při jejím ústí do moře. Město Le 

Havre je vstupní branou do Normandie a také do hlavního města Paříže z Atlantského oceánu. Město z 16. století bylo sice při 2. světové válce zničeno, ale 

díky přestavbě podle Auguste Perret je dnes zapsané na seznamu dědictví UNESCO za výjimečnou rekonstrukci jednoty a celistvosti. V destinaci 

doporučujeme výlet do Paříže s MSC CRUISES. 

12.den: Plavba na moři    
13.den: 09.00-16.00  Německo-Hamburg    
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda. 

14.den: Příjezd do ČR 
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace. Pozor na zpáteční cestě výstupní místa: Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí, Brno, Vyškov, Olomouc, 
Hranice, Ostrava, Frýdek, Vsetín. 
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Poslední 2 volná místa         35.990,-
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                    TOP  ZÁPADNÍHO  STŘEDOMOŘÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

FIRST MINUTE CENA 
pro prvních 12 rezervací 

20.990 Kč 

Katalogová cena 30.990 Kč 
Cena za dítě  3-11 let 2.990 Kč 

Cena za juniora 12-17let 2.990 Kč 
Číslo plavby 931 

Počet nocí/dnů 7/10 
Loď MSC***** FANTASIA 

Termín odjezdu 28.4.2018 
Termín příjezdu 7.5.2018 

 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za 
  příplatek (sauny, masáže, 4D kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse -  příplatek 100 Kč/os 
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno 890,- 
*fakultativní výlet busem do Pisy    
*fakultativní výlet busem do Říma      
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83) 
 
 
 

          931 JANOV – CANNES – MALLORCA – BARCELONA – KORSICA – CIVITAVECCHIA - LA SPEZIA           

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

Nabitý program na lodi MSC Fantasia můžete strávit, když si vyberete tuto plavbu. Spousta nádherných destinací v měsíci květnu, 
kde již ve Středomoří panuje začátek léta. Pojeďte načerpat sluneční paprsky s námi. Navštívíme francouzské Cannes a projdeme 
se po chodníku hvězd, prohlédneme si noční Mallorcu, zastavíme na Korsice a také si projdeme historické město Řím. Nenechte si 
ujít tuto skvělou plavbu na MSC Fantasia. 

 
 
 
 
1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou. 
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek na 
trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno 

2.den: 09.00-18.00  Itálie – Janov   
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s 
delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika 
chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud 
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 

3.den: 09.00-18.00  Francie- Cannes    
V dopoledních hodinách navštívíme překrásné letovisko na francouzské riviéře. A kousek opodál - místo kam míří tisíce turistů. Zejména milovníci filmů 
dobře znají světový festival filmů v Cannes. S delegátem se projdete městem kolem tržnice až k červenému koberci, kudy přicházejí filmové hvězdy. 
Cannes je opravdu živé město a poměrně drahé. Zavítáme i do míst, kde jsou nákupy vhodné snad jen pohledem-ceny Vás totiž omráčí. Projet se můžete 
vyhlídkovým vláčkem anebo navštívit místní citadellu.  
4.den: 14.00-23.59  Španělsko-Mallorca-Palma de Mallorca    
Baleárské ostrovy - ráj na zemi. Procházka centrem Palmy zejména ve večerních hodinách je nezapomenutelným zážitkem. Procházka kolem katedrály 
světla, staré radnice, královského paláce, nebo olivovníku starého přes 2000 let je opravdu kouzelná. Závěru pochopitelně korunuje návštěva venkovní 
kavárny na Plaza D Mayo, kde si vychutnáte skvělou pravou sangrii. Ale pozor, hlavně se včas vrátit na lod. (nutný transfer MSC).  
5.den: 09.00-18.00  Španělsko-Barcelona    
Od sochy Kryštofa Kolumba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. Nádherná 
procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při návštěvě 
tohoto krásného města. Před návštěvou Barcelony doporučujeme nastudovat život a dílo Antonia Gaudího, nebo se zájmem poslouchat výklad našeho 
delegáta. Transfer MSC přístav-centrum-přístav Vám rozhodně doporučíme. 

6.den: 12.00-19.00  Francie-Ajaccio    
Ajaccio je největším městem ostrova, nacházející se na západním pobřeží. Patří do regionu Corse-du-Sud. Ve městě žije přes 65 000 obyvatel a nachází se 
zde přístav i letiště. Ve městě se narodil a dětství strávil slavný císař a vojevůdce Napoleon. Mnohé památky ve městě jsou věnovány právě Napoleonovi. 
Připomínají ho četné sochy a ani jeho rodný dům (Casa Bonaparte), kde je dnes muzeum, si na nedostatek zájmu stěžovat nemůže. V katedrále 
Nanebevzetí Panny Marie (Cathédrale Notre-Dame de la Miséricorde) byl Napoleon 21.6.1771 pokřtěn.  
7.den: 07.00-19.00  Itálie – Civitavecchia -Řím   
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. CK RIVIERA TOUR organizuje pro své klienty fakultativní výlet* busem MSC do ŘÍMA. Za pomocí 
našeho delegáta uvidíte Vatikán, Andělský hrad, PiazzaleNavona, Pantheon, Fontánu Di Trevi, Kapitol, Forum Romanum a u Kolosea na nás bude čekat 
autobus. Tento výlet je za příplatek. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. Počet míst je omezen kapacitou busu. Výlet není možno 
zakoupit na lodi. Klienti, kteří nepojedou do Říma mají volný program.  

8.den: 07.00-19.00  Itálie – La Spezia-Pisa   
Po vylodění máte možnost se účastnit fakultativního výletu do italské Pisy. Šikmou věž v Pise zná snad každý a vy se budete mít možnost dostat do její 
úplné blízkosti, nebo dokonce vystoupat po schodech až na vrchol věže (vstup na věž není v ceně výletu). Obdivovat můžete i zdejší chrámy, hřbitov a 
nakoupit si spousty suvenýrů. Výlet s naším delegátem není možno zakoupit na lodi. Tento výlet je za příplatek. Delegát se v této destinaci účastní 
fakultativního výletu. 

9.den: 09.00  Itálie – Janov    
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda. 

10.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.30 hod, Brno cca 01.00 hod, Olomouc 02.45, Ostrava 03.45, Hradec 03.30, Praha 04.30 

 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  FANTASIA*****                                EVROPSKÉ PLAVBY 
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AKČNÍ CENA  29.990,-Kč 



; 

                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ   

 

 

          MYKONOS A VÝCHODNÍ STŘEDOMOŘÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

FIRST MINUTE CENA 
pro prvních 12 rezervací 

22.590 Kč 

Katalogová cena 32.990 Kč 
Cena za dítě  3-11 let 2.990 Kč 

Cena za juniora 12-17let 2.990 Kč 
Číslo plavby 932 

Počet nocí/dnů 7/9 
Loď MSC**** POESIA 

Termín odjezdu 4.5.2018 

Termín příjezdu 13.5.2018 
 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za 
  příplatek (sauny, masáže, 4D kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse - příplatek 100 Kč/os 
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno 890kč 
*fakultativní výlet busem do Athén   
*fakultativní výlet busem do Olympie   
*fakultativní výlet vaporettem do Benátek        
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83) 
 
 
 

            932   BENÁTKY-BARI-KATAKOLON-PIRAEUS-MYKONOS-SARANDE-DUBROVNÍK       OV 

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

Výjimečná především v oblasti historie, protože destinace jako Bari, Dubrovník nebo Olympie jsou opravdovými 
skvosty této plavby. Kromě těchto úžasných historických míst budete moci taktéž obdivovat krásy moderního 
města Athen, nakupovat na jeho trzích anebo využít relaxu a pohostinnosti luxusní MSC POESIA 
 

1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou. 
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek 890,-
Kč na trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno 

2.den: 09.00-16.30  Itálie – Benátky   
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s 
delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika 
chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud 
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 

3.den: 10.00-17.00  Itálie –Bari    
Přístavní město Bari - hlavní město oblasti Apulie, její provincie Bari, leží na pobřeží Jaderského moře v jižní Itálii. Je sídlem univerzity, významným 
střediskem průmyslu a obchodu. V roce 465 tu bylo zřízeno biskupství, které bylo pak v 10. století povýšeno na arcibiskupství. Od dobytí Itálie byzantskými 
vojsky v 6. století bylo Bari v držení Byzance, a to až do roku 1071, kdy je jako poslední državu východního císařství dobyli Normané pod vedením Roberta 
Guiscarda. Roku 1130 se stalo součástí Království obojí Sicílie a od roku 1282 neapolského království. V 16. - 18. století Bari upadalo a o další století později 
došlo k jeho novému vzestupu. Je zde pohřben Sv. Mikuláš 

4.den: 11.00-17.00  Řecko – Katalokon   
Místo, kde se zapalovaly olympijské ohně, byl zde první stadion. Samotná vesnička je velmi příjemná na nákupy suvenýrů a relaxaci při kafíčku. Nicméně 
to, co je v této destinaci především zajímavé je Olympia, vzdálena asi 40 km od přístavu. CK Riviera tour má pro Vás připraven výlet do 40km vzdálené 
Olympie, do místa, kde se zrodil počátek olympijských her. Máte možnost navštívit toto jedinečné místo, kde na vás historie doslova sálá na každém kroku. 
Kdo může říci, že měl možnost se projít po stadionu, kde se rodily první olympijské hry. Tento výlet je fakultativní za příplatek. Delegát se v této destinaci 
účastní fakultativního výletu. 

5.den: 08.00-19.00  Řecko –  Mykonos   
 V řecké mytologii byl Mykonos dějištěm bojů mezi Diem a Giganty, ostrov sám byl pojmenován po Apollónově vnukovi Mykonovi. Mykonos dnes patří k 
nejoblíbenějším řeckým ostrovům. Ostrov proslul množstvím zachovalých větrných mlýnů, které se nacházejí po celém ostrově. Za zmínku stojí i kostel 
Panagias Paraportiani. Na ostrově, hlavně na jeho jižním pobřeží, se nachází i řada krásných pláží. Zásluhu na oblíbenosti ostrova má však jeho noční život, 
který je řazen mezi nejznámější ve Středomoří vůbec. Přes den malebné a pitoreskní uličky města Mykonos se během turistické sezóny každý večer mění v 
konglomerát taveren, hospůdek, barů a klubů, které přitahují množství turistů. Ke známosti přispěla značně i skutečnost, že Mykonos se stal cílem 
mezinárodního jet setu a láká k návštěvě i homosexuální páry a jedince 

6.den: 07.30-16.30  Řecko –   Piraeus 
Řecko nás v ranních hodinách uvítá v přístavu. Opět úžasná historie po tisíciletí zpět nás láká na návštěvu centra Athén. Vzdálenost od přístavu cca 35 km, 
doprava složitější. Připravili jsme pro Vás výlet busem na Akropoli, Olympijský stadion, Prezidentský palác a dle časových dispozic i do Plaky. Tento výlet je 
fakultativní za příplatek. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. 

7.den: 12.00-20.00  Albánie – Sarande    
Město leží přímo naproti ostrovu Korfu (Kerkyra), díky své blízkosti sem dojíždějí řečtí turisté. Přímo uprostřed Sarandy je velká pláž, v jejím okolí rostou 
olivové háje a agave. Asi 20 km směrem na jih nedaleko obce Ksamil se nacházejí vykopávky antického města Butrint. Pyšní se několik set metrů dlouhou 
pobřežní promenádou s datlovými palmami. Bílé domy se svažují k zálivu ve tvaru mořské podkovy. V restauracích podél pláže se prodávají čerstvé rybky, 
pečené nebo uzené. Jméno přístavu má původ v řeckém slově saranda, tj. čtyřicet, protože zdejší raně křesťanský kostel byl na začátku 20. století zasvěcen 
čtyřiceti křesťanským mučedníkům. Sarandë bylo však osídleno už ve starověku, na což nás upozorňují i zbytky půlkruhových hradeb ze 4. století. 
8.den: 09.00-15.00  Chorvatsko – Dubrovník   
Přestože již snad každý Dubrovník navštívil, určitě tato destinace přijde vhod, oživí krásné vzpomínky na vaši dovolenou v Chorvatsku. Navštívíme 
starobylé centrum s úžasnými hradbami, zhlédneme pevnosti chránící přístav a budeme se brouzdat uličkami tohoto krásného města. Za zmínku stojí i 
místní katedrála, kostel Sv.Dominika,  nebo „zelinci“ – zelení mužíci tlukoucí do zvonu každou celou hodinu (nutný transfer MSC nebo taxi). 

9.den: 09.00  Itálie – Benátky    
Ráno se vylodíme v přístavu. Po vylodění a umístění zavazadel v buse se  můžete účastnit fakultativního výletu, kde se přesuneme vaporettem na náměstí 
Sv.Marka a absolvovujeme prohlídku této části Benátek. S delegátem můžete zavítat až k mostu Rialto, nebo obdivovat krásné památky v okolí náměstí čí 
navštívit Basiliku St. Marco. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. Odpoledne návrat do přístavu a odjezd do ČR. Výlet dle aktuální 
situace, cca 4 hodiny. Klienti, kteří se neúčastní výletu, mají volný program. 

10.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.30 hod, Brno cca 01.00 hod, Olomouc 02.45, Ostrava 03.45, Hradec 03.30, Praha 04.30 

 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC   POESIA****                                       EVROPSKÉ PLAVBY 
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U této plavby děti do 17 let  jen za cenu dopravy   AKČNÍ CENA                                 24.990,- Kč 



; 

                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ   

 

 

BENÁTKY - OLYMPIA A VÝCHODNÍ STŘEDOMOŘÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

FIRST MINUTE CENA 
pro prvních 12 rezervací 

22.990 Kč 

Katalogová cena 33.990 Kč 
Cena za dítě  3-11 let 2.990 Kč 

Cena za juniora 12-17let 2.990 Kč 
Číslo plavby 933 

Počet nocí/dnů 7/9 
Loď MSC**** POESIA 

Termín odjezdu 11.5.2018 
Termín příjezdu 20.5.2018 

 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
*fakultativní výlet busem do Olympie(v hodnotě 690kč)   
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za 
  příplatek (sauny, masáže, 4D kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse -  příplatek 100 Kč/os 
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno 
*fakultativní výlet busem do Athén    
*fakultativní výlet vaporettem do Benátek       
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83) 
 
 
 
 

           933   BENÁTKY-BARI-OLYMPIA-PIRAEUS-MYKONOS-SARANDE-DUBROVNÍK               OV 

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 
+ VÝLET DO OLYMPIE 

Kouzla východního středomoří, pohodu a klid řeckých ostrovů, nádherný Mykonos a jako lahůdka třeba chrám 
Svatého Mikuláše v Bari, nebo úplně nová destinace Sarande v Albanii. To si přece nemůžete nechat ujít.  

1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou. 
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek 890,-
Kč na trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno 

2.den: 09.00-16.30  Itálie – Benátky   
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s 
delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika 
chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud 
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 

3.den: 10.00-17.00  Itálie –Bari    
Přístavní město Bari - hlavní město oblasti Apulie, její provincie Bari, leží na pobřeží Jaderského moře v jižní Itálii. Je sídlem univerzity, významným 
střediskem průmyslu a obchodu. V roce 465 tu bylo zřízeno biskupství, které bylo pak v 10. století povýšeno na arcibiskupství. Od dobytí Itálie byzantskými 
vojsky v 6. století bylo Bari v držení Byzance, a to až do roku 1071, kdy je jako poslední državu východního císařství dobyli Normané pod vedením Roberta 
Guiscarda. Roku 1130 se stalo součástí Království obojí Sicílie a od roku 1282 neapolského království. V 16. - 18. století Bari upadalo a o další století později 
došlo k jeho novému vzestupu. Je zde pohřben Sv. Mikuláš 

4.den: 11.00-17.00  Řecko – Katalokon   
Místo, kde se zapalovaly olympijské ohně, byl zde první stadion. Samotná vesnička je velmi příjemná na nákupy suvenýrů a relaxaci při kafíčku. Nicméně 
to, co je v této destinaci především zajímavé je Olympia, vzdálena asi 40 km od přístavu. CK Riviera tour má pro Vás připraven výlet do 40km vzdálené 
Olympie, do místa, kde se zrodil počátek olympijských her. Máte možnost navštívit toto jedinečné místo, kde na vás historie doslova sálá na každém kroku. 
Kdo může říci, že měl možnost se projít po stadionu, kde se rodily první olympijské hry. Výlet je v ceně zájezdu. Nezahrnuje vstup do Olympie cca 9,5 euro. 

5.den: 08.00-19.00  Řecko –  Mykonos   
 V řecké mytologii byl Mykonos dějištěm bojů mezi Diem a Giganty, ostrov sám byl pojmenován po Apollónově vnukovi Mykonovi. Mykonos dnes patří k 
nejoblíbenějším řeckým ostrovům. Ostrov proslul množstvím zachovalých větrných mlýnů, které se nacházejí po celém ostrově. Za zmínku stojí i kostel 
Panagias Paraportiani. Na ostrově, hlavně na jeho jižním pobřeží, se nachází i řada dobrých pláží. Zásluhu na oblíbenosti ostrova má však jeho noční život, 
který je řazen mezi nejznámější ve Středomoří vůbec. Přes den malebné a pitoreskní uličky města Mykonos se během turistické sezóny každý večer mění v 
konglomerát taveren, hospůdek, barů a klubů, které přitahují množství turistů. Ke známosti přispěla značně i skutečnost, že Mykonos se stal cílem 
mezinárodního jet setu a láká k návštěvě i homosexuální páry a jedince 

6.den: 07.30-16.30  Řecko –   Piraeus 
Řecko nás v ranních hodinách uvítá v přístavu. Opět úžasná historie po tisíciletí zpět nás láká na návštěvu centra Athén. Vzdálenost od přístavu cca 35 km, 
doprava složitější. Připravili jsme pro Vás výlet busem na Akropoli, Olympijský stadion, Prezidentský palác a dle časových dispozic i do Plaky. Tento výlet je 
fakultativní za příplatek. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. V ceně je transfer autobusem přístav-Akropole-Stadio Olympico-přístav a 
doprovod delegáta během transferu. Delegát se nemůže účastnit prohlídky v historickém objektu Akropole. Cena nezahrnuje vstup cca 20 eur/osoba do 
Akropole. Počet míst je omezen, lze zakoupit jen při rezervaci zájezdu, není možno dokoupit na lodi. 

7.den: 12.00-20.00  Albánie – Sarande    
Město leží přímo naproti ostrovu Korfu (Kerkyra), díky své blízkosti sem dojíždějí řečtí turisté. Přímo uprostřed Sarandy je velká pláž, v jejím okolí rostou 
olivové háje a agave. Asi 20 km směrem na jih nedaleko obce Ksamil se nacházejí vykopávky antického města Butrint. Pyšní se několik set metrů dlouhou 
pobřežní promenádou s datlovými palmami. Bílé domy se svažují k zálivu ve tvaru mořské podkovy. V restauracích podél pláže se prodávají čerstvé rybky, 
pečené nebo uzené. Jméno přístavu má původ v řeckém slově saranda, tj. čtyřicet, protože zdejší raně křesťanský kostel byl na začátku 20. století zasvěcen 
čtyřiceti křesťanským mučedníkům. Sarandë bylo však osídleno už ve starověku, na což nás upozorňují i zbytky půlkruhových hradeb ze 4. století. 
8.den: 09.00-15.00  Chorvatsko – Dubrovník   
Přestože již snad každý Dubrovník navštívil, určitě tato destinace přijde vhod, oživí krásné vzpomínky na vaši dovolenou v Chorvatsku. Navštívíme 
starobylé centrum s úžasnými hradbami, zhlédneme pevnosti chránící přístav a budeme se brouzdat uličkami tohoto krásného města. Za zmínku stojí i 
místní katedrála, kostel Sv.Dominika,  nebo „zelinci“ –zelení mužíci tlukoucí do zvonu každou celou hodinu (nutný transfer MSC nebo taxi). 

9.den: 09.00  Itálie – Benátky    
Ráno se vylodíme v přístavu. Po vylodění a umístění zavazadel v buse se  můžete účastnit fakultativního výletu, kde se přesuneme vaporettem na náměstí 
Sv.Marka a absolvovujeme prohlídku této části Benátek. S delegátem můžete zavítat až k mostu Rialto, nebo obdivovat krásné památky v okolí náměstí čí 
navštívit Basiliku St. Marco. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. Odpoledne návrat do přístavu a odjezd do ČR. Výlet dle aktuální 
situace, cca 4 hodiny. Klienti, kteří se neúčastní výletu mají volný program. 

10.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.30 hod, Brno cca 01.00 hod, Olomouc 02.45, Ostrava 03.45, Hradec 03.30, Praha 04.30 
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                    U této plavby děti do 17 let  jen za cenu dopravy   AKČNÍ CENA                                 24.990,- Kč 



; 

                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ   

 

 

  PISA – ŘÍM – ORVIETO – KORSIKA - MALLORCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

FIRST MINUTE CENA 
pro prvních 12 rezervací 

24.990 Kč 

Katalogová cena 34.990 Kč 
Cena za dítě  3-11 let 2.990 Kč 

Cena za juniora 12-17let 2.990 Kč 
Číslo plavby 934 

Počet nocí/dnů 7/9 
Loď MSC***** FANTASIA 

Termín odjezdu 17.5.2018 

Termín příjezdu 26.5.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
*fakultativní výlet busem do Říma (v hodnotě 1590kč) 
*italskou večeři v Orvietu 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za 
  příplatek (sauny, masáže, 4D kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění B50 od 520,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse -  příplatek 100 Kč/os 
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno 
*fakultativní výlet busem  do Pisy    
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83) 
 

      934      LA SPEZIA-JANOV-CANNES-MALLORCA-BARCELONA-KORSIKA-ŘÍM-ORVIETO     OV 

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 
+ VÝLET DO ŘÍMA 

+ ITALSKÁ VEČEŘE V ORVIETU 

Krásné destinace plné památek a kultury. La Spezia, která představuje tu správnou Itálii, či Barcelona a památky 
Gaudiho, to vše Vám nabídne tato plavba. Nádech francouzské Provence Vás bude provázet v přístavu Cannes. A 
možnost návštěvy starověkého Říma je opravdu bezkonkurenční. Tato plavba je speciální s výletem do Říma a  
pravou italskou večeří v Orvietu po cestě zpět do ČR. 

 

 
 
 
1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou. 
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek 890,-
Kč na trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno 

2.den: 09.00-19.00  Itálie – Civitavecchia   
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s 
delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika 
chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud 
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 

3.den: 07.00-19.00  Itálie – La Spezia-Pisa   
Po vylodění máte možnost se účastnit fakultativního výletu do italské Pisy. Šikmou věž v Pise zná snad každý a vy se budete mít možnost dostat do její 
úplné blízkosti, nebo dokonce vystoupat po schodech až na vrchol věže (vstup na věž není v ceně výletu). Obdivovat můžete i zdejší chrámy, hřbitov a 
nakoupit si spousty suvenýrů. Výlet s naším delegátem není možno zakoupit na lodi. Tento výlet je za příplatek. Delegát se v této destinaci účastní 
fakultativního výletu. 

4.den: 08.00-18.00  Itálie – Janov    
Ráno snídaně. Jeden z největších přístavů v Itálii. Zavítáme do míst rodiště Kryštofa Kolubma, projdeme si staré město a můžete zavítat do místního 

akvária. Doporučujeme výlet vyhlídkovým busem cca 17 eur 

5.den: 09.00-18.00  Francie- Cannes    
Překrásné letovisko na francouzské riviéře. A kousek opodál - místo kam míří tisíce turistů. Zejména milovníci filmů dobře znají světový festival filmů 
v Cannes. S delegátem se projdete městem kolem tržnice až k červenému koberci, kudy přicházejí filmové hvězdy. Cannes je opravdu živé město a 
poměrně drahé. Zavítáme i do míst, kde jsou nákupy vhodné snad jen pohledem-ceny Vás totiž omráčí. Projet se můžete vyhlídkovým vláčkem anebo 
navštívit místní citadellu.  
6.den: 14.00-23.59  Španělsko-Mallorca-Palma de Mallorca    
Baleárské ostrovy - ráj na zemi. Procházka centrem Palmy zejména ve večerních hodinách je nezapomenutelným zážitkem. Procházka kolem katedrály 
světla, staré radnice, královského paláce, nebo olivovníku starého přes 2000 let je opravdu kouzelná. Závěr pochopitelně korunuje návštěva venkovní 
kavárny na Plaza D Mayo, kde si vychutnáte skvělou pravou sangrii. Ale pozor, hlavně se včas vrátit na lod. (nutný transfer MSC).  
7.den: 09.00-18.00  Španělsko-Barcelona    
Od sochy Kryštofa Kolumba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. Nádherná 
procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při návštěvě 
tohoto krásného města. Před návštěvou Barcelony doporučujeme nastudovat život a dílo Antonia Gaudího, nebo se zájmem poslouchat výklad našeho 
delegáta. Transfer MSC přístav-centrum-přístav Vám rozhodně doporučíme. 

8.den: 12.00-19.00  Francie-Ajaccio    
Ajaccio je největším městem ostrova, nacházející se na západním pobřeží. Patří do regionu Corse-du-Sud. Ve městě žije přes 65 000 obyvatel a nachází se 
zde přístav i letiště. Ve městě se narodil a dětství strávil slavný císař a vojevůdce Napoleon. Mnohé památky ve městě jsou věnovány právě Napoleonovi. 
Připomínají ho četné sochy a ani jeho rodný dům (Casa Bonaparte), kde je dnes muzeum, si na nedostatek zájmu stěžovat nemůže. V katedrále 
Nanebevzetí Panny Marie (Cathédrale Notre-Dame de la Miséricorde) byl Napoleon 21.6.1771 pokřtěn.  
9.den: 07.00-19.00  Itálie – Civitavecchia -Řím   
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do Říma. Za pomocí našeho delegáta uvidíte Vatikán, Andělský hrad, Piazzale Navona, Pantheon, Fontánu Di 
Trevi, Kapitol, Forum Romanum a Koloseum. V podvečer odjezd do Orivieta, kde nás čeká pravá italská večeře o několika chodech. Můžete tak vychutnat 
pravou italskou domácí kuchyni 

10.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace v dopoledních hodinách 
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   U této plavby děti do 17 let  jen za cenu dopravy AKČNÍ CENA         26.990,-Kč 



; 

                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ   
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FIRST MINUTE CENA 
pro prvních 12 rezervací 

 39.990Kč 

Katalogová cena 54.990 Kč 
Cena za dítě  3-11 let 2.990 Kč 

Cena za juniora 12-17let 2.990 Kč 
Číslo plavby 935 

Počet nocí/dnů 11/13 
Loď MSC*****+ MERAVIGLIA 

Termín odjezdu 19.5.2018 
Termín příjezdu 1.6.2018 

 
 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za 
  příplatek (sauny, masáže, 4D kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění B50 od 790,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse -  příplatek 100 Kč/os 
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83) 
 
 
 

                    935 HAMBURG - KIRKWALL – AKUREYRI – ISAFJORDUR - REYKJAVIK - INVERGORDON        OV 

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 
+ asistence delegáta na výletech 

Velmi dlouho jsme přemýšlet nemuseli, zda tuto úžasnou plavbu zařadit do našeho katalogu. V loňském roce byla 

vyprodána jako první z celého katalogu. Proto tento letošní speciál s očekáváním zcela jistě splní sny o nových 

místech a navštívených destinacích. Okruh je opravdu přímo úžasný a ještě k tomu na luxusní MSC 

MERAVIGLIA***** , tak to rozhodně není co dodat. Těšíme se na Vás, přátelé. 

1. den:  Odjezd z ČR 

Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR  do přístavu. V ceně dopravy studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, čokoláda, cappuccino. Nástupní místa: Vsetín - 

Val.Meziříčí - Nový Jičín - Frýdek Místek - Ostrava - Hranice n. M. – Olomouc – Vyškov – Brno – Praha- Petrovice.  

2. den:  Hamburg - Německo 19.00 

V ranních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje odbavení, nástup na loď a ubytování do Vašich kajut. V odpoledních hodinách prohlídka lodi 

s delegátem, bezpečnostní cvičení a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první 

servírovaná večeře o několika chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do divadla na estrádní 

program, a pokud zbude ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory, navštívíme bary, diskotéky… 

3. den: Den na moři 

Plavba není jen o poznávání nových destinací. Plavba je i o tom, že by si měl každý udělat čas sám na sebe a na své přátele. Využijme proto volného dne na 
moři a navštivme AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můžete jen tak 
odpočívat na palubě lodi, slunit se, odpočívat a užívat si skvělé drinky, které je možno zakoupit na lodních barech. 
4. den: Kirkwall – Spojené království 8.00-16.00 
Kirkwall, také známý jako město řetězů a historicky jako Emerius, je pobřežní největší a zároveň hlavní město Orknejí, ostrovů na severu Skotska. Kirkwall 
je živé, rušné město s jedinečnou kulturou, tradicemi a dlouhou, pestrou historií. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. 
5. den: Den na moři 
6. den: Akureyri – Island 8.00-18.00 
Druhé největší islandské město a především metropole severního Islandu. Od severního polárního kruhu je vzdálen pouze 98 km. Město má atraktivní 
polohu, nachází se na malebném fjordu Eyjafjordur, pod zasněženými vrcholky okolních hor s nejvyšším vrcholem Sútur. Město má typickou severskou 
architekturu a pěknou botanickou zahradu pod širým nebem. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. 
7. den:  Isafjordur – Island 7.00-19.00 
Rybářské město, nacházející se na severozápadním pobřeží Islandu. Leží na malé ploché písčině ve fjordu Skutulsfjörður. Město je obklopeno horami, které 
nabízejí nespočet možností jak si vychutnat přírodu a divočinu prostřednictvím turistiky, jízdy na kajaku, lyžování nebo plachtění. Isafjordur je známý po 
celé zemi pro jeho bohatý kulturní život, historii, hudbu a výtvarné umění, které mají dlouhou tradici. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního 
výletu. 
8. den : Reykjavik – Island 8.00-23.59 

9. den: Reykjavik – Island 00.01-14.00 
Reykjavik je hlavní a největší město Islandu a jeho okolí charakterizují poloostrůvky, zálivy, úžiny a ostrůvky. Město se nachází na pobřeží zálivu Faxaflói a 
je nejseverněji položeným hlavním městem světa. Vzhledem k této poloze je tu v létě téměř stále světlo, zatímco v zimě si lidé užijí denního světla 
maximálně čtyři hodiny. Vystihují ho též krásné pohledy na Atlantický oceán i vnitrozemské ledovce. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního 
výletu. 
10. den: Den na moři 
11. den: Invergordon – Spojené království   10.00-20.00 
Město se nachází na severním pobřeží Cromarty Firth v krásné části Skotska. Invergordon je obklopen horami a krásnou krajinou. Město je vhodná 
destinace na horskou turistiku, hraní golfu, nebo na procházky po parku. Mezi největší zajímavost města je určitě projekt Invergordon off the Wall. Jedná 
se o venkovní galerii, kde v několika nástěnných malbách je zobrazena historie a kultura této oblasti. Většina nástěnných maleb se nachází na hlavní třídě 
High Street. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. 
.12. den: Den na moři 
13. den: Hamburg  9.00 
Během dopoledne vylodění z lodi a odjezd z přístavu do ČR. V ceně dopravy teplá svačinka během cesty, káva, čaj, čokoláda, cappuccino. 
14. den: Příjezd do ČR 
Příjezd do ČR dle nástupních míst.  
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PLAVBA  ROKU  2017 

                   U této plavby děti do 17 let  jen za cenu dopravy    AKČNÍ CENA                         40.990,-Kč 



; 

                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ   

 

 

           SKVOSTY  VÝCHODNÍHO  STŘEDOMOŘÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

FIRST MINUTE CENA 
pro prvních 12 rezervací 

23.990 Kč 

Katalogová cena 36.990 Kč 
Cena za dítě  3-11 let 2.990 Kč 

Cena za juniora 12-17let 2.990 Kč 
Číslo plavby 936 

Počet nocí/dnů 7/9 
Loď MSC**** MUSICA 

Termín odjezdu 2.6.2018 

Termín příjezdu 11.6.2018 
 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
*fakultativní výlet busem do Olympie (v hodnotě 690kč) 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za 
  příplatek (sauny, masáže, 4D kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění B50 od 520,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse - příplatek 100 Kč/os 
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno 
*fakultativní výlet busem do Athén   
*fakultativní výlet vaporettem do Benátek        
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83) 
 
 
 

                    936   BENÁTKY-BRINDISI-KATAKOLON-SANTORINI-PIRAEUS-CORFU-KOTOR       OV 

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 
            + VÝLET DO OLYMPIE 

Vyplutí z přístavu Benátky patří k těm nejkrásnějším a proto, kdo nezažije, tak tomu neuvěří. Navštívené 
destinace, které jsou zaměřené především na historii, tomu dodávají ještě víc na výjimečnosti této plavby. Brindisi, 
Kotor, Korfu nebo Olympie jsou opravdovými skvosty této plavby.  

 
 
1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou. 
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek 890,-
Kč na trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno 

2.den: 09.00-17.00  Itálie – Benatky   
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s 
delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika 
chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud 
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 

3.den: 13.30-19.30  Itálie –  Brindisi  
Brindisi je pobřežní město na jihu Itálie u Jaderského moře v oblasti Apulie, je to hlavní město stejnojmenné provincie. Trvale zde žije přes 89 tisíc 
obyvatel. Díky své výhodné poloze na Apeninském poloostrově a zároveň velkému přírodnímu přístavu, hrálo město vždy velmi důležitou roli v obchodech, 
ale i přenosu kultury a vzdělanosti. Dodnes je Brindisi vlastně hlavní přístav pro obchod s Řeckem a se Středním východem. Město má velmi bohatou 
historii, která sahá až do starověku. Traduje se, že bylo založeno bájným hrdinou Diomedesem. Ve středověku bylo město povětšinou součástí menších 
knížectví a vévodství. Důležitou roli, ale sehrálo v Křížových výpravách. Dnešní Brindisi je velmi pěkné a fotogenické město. Historické jádro je obklopeno 
dvěma dlouhými zálivy, které slouží jako přírodní přístav. 

4.den: 12.00-18.00  Řecko –  Katakolon-Olympia 
Místo, kde se zapalovaly olympijské ohně, byl zde první stadion. Samotná vesnička je velmi příjemná na nákupy suvenýrů a relaxaci při kafíčku. Nicméně 
to, co je v této destinaci především zajímavé je Olympia, vzdálena asi 40 km od přístavu. CK Riviera tour má pro Vás připraven výlet do 40km vzdálené 
Olympie, do místa, kde se zrodil počátek olympijských her. Máte možnost navštívit toto jedinečné místo, kde na vás historie doslova sálá na každém kroku. 
Kdo může říci, že měl možnost se projít po stadionu, kde se rodily první olympijské hry. Výlet je v ceně zájezdu. Nezahrnuje vstup do Olympie cca 9,5 euro. 

5.den: 08.00-17.00  Řecko – Santorini   
Zcela jistě nejkrásnější destinace celé plavby. Krásné bílé domečky a kostelíky v kontrastu s modrou barvou Vás budou doslova nutit udělat spoustu 
krásných fotografií. Loď kotví na otevřeném moři v kráteru sopky. Na pevninu nás přepraví čluny a dále následuje oslí stezka, kterou rozhodně 
doporučujeme pro všechny milovníky adrenalinu, ale i zábavy.(cca 5 eur/osoba) 

6.den: 07.30-16.30  Řecko – Piraeus-Athény   
Řecko nás v ranních hodinách uvítá v přístavu. Opět úžasná historie po tisíciletí zpět nás láká na návštěvu centra Athén. Vzdálenost od přístavu cca 35 km, 
doprava složitější. Připravili jsme pro Vás výlet busem na Akropoli, Olympijský stadion, Prezidentský palác a dle časových dispozic i do Plaky. Tento výlet je 
fakultativní za příplatek. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. 

7.den: 12.30-18.30  Řecko – Corfu   
Velmi krásná destinace, která rozhodně stojí za prohlídku. Při návštěvě historického centra je třeba si rozhodně udělat čas na nákupy suvenýrů, koření, 
oblečení a vůbec všeho kolem skvělé řecké gastronomie. Vystoupat můžete i na místní pevnost, odkud jsou krásné rozhledy na celou Kerkyru, kterou 
s naším delegátem máte možnost navštívit.(doporučujeme transfer MSC nebo přístavní schutlle bus) 

8.den: 07.00-13.00  Černá Hora – Kotor   
Po Santorini asi nejkrásnější destinace Vás zaujme už vplouváním do Kotoru Bokou Kotorskou. Proplujete největším jihoevropským fjordem do krásného 
historického městečka, kde Vám rozhodně doporučíme výšlap na místní hradby, odkud jsou neskutečně krásné výhledy nejen na město Kotor, ale i na celý 
Fjord. 

9.den: 09.00  Itálie – Benátky   
Ráno se vylodíme v přístavu. Po vylodění a umístění zavazadel v buse se  můžete účastnit fakultativního výletu ,kde se přesuneme vaporettem na náměstí 
Sv.Marka a absolvovujeme prohlídku této části Benátek. S delegátem můžete zavítat až k mostu Rialto, nebo obdivovat krásné památky v okolí náměstí čí 
navštívit Basiliku St. Marco. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. Odpoledne návrat do přístavu a odjezd do ČR. Výlet dle aktuální 
situace, cca 4 hodiny. Klienti, kteří se neúčastní výletu mají volný program. 
10.den: Příjezd do ČR 
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.30 hod, Brno cca 01.00 hod, Olomouc 02.45, Ostrava 03.45, Hradec 03.30, Praha 04.30 

 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC   MUSICA****                                    EVROPSKÉ PLAVBY 
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  U této plavby děti do 17 let  jen za cenu dopravy 

AKČNÍ CENA                 32.990,-Kč 



; 

                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ   

 

 

               MALLORCA - SARDINIE  A  SICÍLIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

FIRST MINUTE CENA 
pro prvních 12 rezervací 

26.990 Kč 

Katalogová cena 36.990 Kč 
Cena za dítě  3-11 let 2.990 Kč 

Cena za juniora 12-17let 2.990 Kč 
Číslo plavby 937 

Počet nocí/dnů 7/9 
Loď MSC***** DIVINA 

Termín odjezdu 8.6.2018 
Termín příjezdu 17.6.2018 

 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za 
  příplatek (sauny, masáže, 4D kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění B50 od 520,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse - příplatek 100 Kč/os 
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno 
*fakultativní výlet busem do Říma  
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83) 
 
 

            937  JANOV- CIVITAVECCHIA- PALERMO- SARDINIE- MALLORCA- VALENCIA- MARSEILLE           OV 

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

Plavba po západním středomoří Vám ukáže svou rozmanitost. Každá destinace má totiž své kouzlo, jiný styl a 
způsob života. Pří prohlídce tajemného Palerma budete mít pocit, že i domy mají oči, zatímco atmosféra města 
Cagliari Vás doslova pohltí a stanete se jeho každodenní součástí. 

 
 
1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou. 
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek 890,-
Kč na trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno 

2.den: 09.00-18.00  Itálie – Janov   
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s 
delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika 
chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud 
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 

3.den: 07.00-17.00  Itálie –  Civitavecchia-Řím 
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. CK RIVIERA TOUR organizuje pro své klienty výlet busem MSC do ŘÍMA. Za pomocí našeho delegáta 
uvidíte Vatikán, Andělský hrad, PiazzaleNavona, Pantheon, Fontánu Di Trevi, Kapitol, Forum Romanum a u Kolosea na nás bude čekat autobus. Tento výlet 
je za příplatek. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu.  Počet míst je omezen kapacitou busu.  

4.den: 09.00-17.00  Itálie – Palermo-Sicílie   
Nádherná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při 

návštěvě tohoto krásného města. Nezapomeňte si koupit místní skvělou pistáciovou zmrzlinu, zavítat na rybí trhy a do místní katedrály. 

5.den: 09.00-18.00  Itálie – Cagliari-Sardinie   
je hlavním městem ostrova Sardinie.  Žije zde přes 230 tisíc obyvatel a v sardštině nese název Casteddu („zámek“). Město má univerzitu a je důležitým 
přístavem (spojení zvláště do Janova, Livorna, Civitavecchie, Neapole a Palerma). Cagliari je položeno mezi dvěma zátokami mořského zálivu, má zajímavé 
středověké jádro, nádhernou pláž Poetto a slaná jezera s růžovými plameňáky. Atmosféra tohoto města je pro návštěvníky strhující. Pulzující život, hlučná 
doprava, zkamenělá historie – člověk ho buď miluje, nebo nenávidí! V Cagliari se člověk necítí jako turista, tady zažíváte sardinský všední den, patří prostě 
k němu. Antické město Carialis téměř zcela pohltila pozdější zástavba, ale zachovaly se zbytky římské arény z 2. století n.l. Milá je procházka po středověké 
čtvrti. Z památek středověkého města, zčásti dosud chráněného pisánskými hradbami s věžemi  - Torre di San Pancrazio (na Piazza Indipendenza), nebo 
bašta Santa Catarina - se zachovaly gotické kostely a některé kostely – především katedrála Santa Cecilia (dokončena v roce 1312). Pisánsko - románská 
katedrála byla postavena ve 13. století, ale později přestavěna. Má zajímavou románskou kazatelnu. 

6.den: 15.00-23.59  Španělsko – Mallorca- Palma de Mallorca   
Baleárské ostrovy-ráj na zemi. Procházka centrem Palmy zejména ve večerních hodinách je nezapomenutelným zážitkem. Procházka kolem katedrály 
světla, staré radnice, královského paláce, nebo olivovníku starého přes 2000 let je opravdu kouzelná. Závěru pochopitelně korunuje návštěva venkovní 
kavárny na Plaza D Mayor, kde si vychutnáte skvělou pravou sangrii. Ale pozor, hlavně se včas vrátit na lod. (nutný transfer MSC) 

7.den: 09.00-16.00  Španělsko – Valencie   
Ráno po snídani se můžete vydat s naším delegátem na poznávání tohoto velmi zajímavého města. Budete obdivovat zajímavou architekturu a 
urbanistické ztvárnění vyschlého koryta řeky, projdeme se ospalými uličkami Valencii až ke katedrále, kde je umístěn svatý grál-kalich, ze kterého Ježíš pil 
při poslední večeři Páně. Budete se věnovat i nákupům, ochutnáte skvělou zmrzlinu anebo navštívíte místní tržnici. Máte taktéž možnost navštívit místní 
oceánografické muzeum, jedno z největších v Evropě. (Nutný transfer MSC)  

8.den: 13.00-20.00  Francie – Marseille   
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. Ostrov, kde byl 
vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně, výšlap ke katedrále Panny Marie s naším delegátem, je nezapomenutelný 
zážitek. Marseille máte jako na dlani. Uvidíte ostrov If, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav i jeho pevnosti a  další zajímavosti.  
Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je opravdu nutný. 
9.den: 09.00  Itálie - Janov    
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda. 

10.den: Příjezd do ČR   
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.30 hod, Brno cca 01.00 hod, Olomouc 02.45, Ostrava 03.45, Hradec 03.30, Praha 04.30 

 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  DIVINA*****                                       EVROPSKÉ PLAVBY 
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                  U této plavby děti do 17 let  jen za cenu dopravy   AKČNÍ CENA                                           28.990,- Kč 



; 

                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ   

 

 

                   ŘECKÉ  OSTROVY  Z  BENÁTEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

FIRST MINUTE CENA 
pro prvních 12 rezervací 

26.990 Kč 

Katalogová cena 36.990 Kč 
Cena za dítě  3-11 let 2.990 Kč 

Cena za juniora 12-17let 2.990 Kč 
Číslo plavby 938 

Počet nocí/dnů 7/9 
Loď MSC*** POESIA 

Termín odjezdu 15.6.2018 

Termín příjezdu 24.6.2018 
 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
*fakultativní výlet busem do Olympie ( v hodnotě 690kč) 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za 
  příplatek (sauny, masáže, 4D kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění B50 od 520,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse -  příplatek 100 Kč/os 
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno 
*fakultativní výlet BUS MSC do Athén  
*fakultativní výlet vaporettem do Benátek  
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83) 
 
 

                  938     BENÁTKY - BARI - OLYMPIA - PIRAEUS - MYKONOS - SARANDE - DUBROVNIK          OV – 

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 
           + VÝLET DO OLYMPIE 

Neváhejte a vydejte se s námi na úžasnou plavbu východním středomořím. Říká se, že vyplutí z Benátek je tím 
nejkrásnějším ze všech přístavů na celém světě. To si přece nemůžete nechat ujít… 

 
1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou. 
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek 890,-
Kč na trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno 

2.den: 09.00-16.30  Itálie – Benátky   
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s 
delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika 
chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud 
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 

3.den: 10.00-17.00  Itálie –Bari    
Přístavní město Bari - hlavní město oblasti Apulie, její provincie Bari, leží na pobřeží Jaderského moře v jižní Itálii. Je sídlem univerzity, významným 
střediskem průmyslu a obchodu. V roce 465 tu bylo zřízeno biskupství, které bylo pak v 10. století povýšeno na arcibiskupství. Od dobytí Itálie byzantskými 
vojsky v 6. století bylo Bari v držení Byzance, a to až do roku 1071, kdy je jako poslední državu východního císařství dobyli Normané pod vedením Roberta 
Guiscarda. Roku 1130 se stalo součástí Království obojí Sicílie a od roku 1282 neapolského království. V 16. - 18. století Bari upadalo a o další století později 
došlo k jeho novému vzestupu. Je zde pohřben Sv. Mikuláš 

4.den: 11.00-17.00  Řecko – Katalokon   
Místo, kde se zapalovaly olympijské ohně, byl zde první stadion. Samotná vesnička je velmi příjemná na nákupy suvenýrů a relaxaci při kafíčku. Nicméně 
to, co je v této destinaci především zajímavé je Olympia, vzdálena asi 40 km od přístavu. CK Riviera tour má pro Vás připraven výlet do 40km vzdálené 
Olympie, do místa, kde se zrodil počátek olympijských her. Máte možnost navštívit toto jedinečné místo, kde na vás historie doslova sálá na každém kroku. 
Kdo může říci, že měl možnost se projít po stadionu, kde se rodily první olympijské hry. Výlet je v ceně zájezdu. Nezahrnuje vstup do Olympie cca 9,5 euro. 

5.den: 08.00-19.00  Řecko –  Mykonos   
 V řecké mytologii byl Mykonos dějištěm bojů mezi Diem a Giganty, ostrov sám byl pojmenován po Apollónově vnukovi Mykonovi. Mykonos dnes patří k 
nejoblíbenějším řeckým ostrovům. Ostrov proslul množstvím zachovalých větrných mlýnů, které se nacházejí po celém ostrově. Za zmínku stojí i kostel 
Panagias Paraportiani. Na ostrově, hlavně na jeho jižním pobřeží, se nachází i řada dobrých pláží. Zásluhu na oblíbenosti ostrova má však jeho noční život, 
který je řazen mezi nejznámější ve Středomoří vůbec. Přes den malebné a pitoreskní uličky města Mykonos se během turistické sezóny každý večer mění v 
konglomerát taveren, hospůdek, barů a klubů, které přitahují množství turistů. Ke známosti přispěla značně i skutečnost, že Mykonos se stal cílem 
mezinárodního jet setu a láká k návštěvě i homosexuální páry a jedince 

6.den: 07.30-16.30  Řecko –   Piraeus 
Řecko nás v ranních hodinách uvítá v přístavu. Opět úžasná historie po tisíciletí zpět nás láká na návštěvu centra Athén. Vzdálenost od přístavu cca 35 km, 
doprava složitější. Připravili jsme pro Vás výlet busem na Akropoli, Olympijský stadion, Prezidentský palác a dle časových dispozic i do Plaky. Tento výlet je 
fakultativní za příplatek. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. 

7.den: 12.00-20.00  Albánie – Sarande    
Město leží přímo naproti ostrovu Korfu (Kerkyra), díky své blízkosti sem dojíždějí řečtí turisté. Přímo uprostřed Sarandy je velká pláž, v jejím okolí rostou 
olivové háje a agave. Asi 20 km směrem na jih nedaleko obce Ksamil se nacházejí vykopávky antického města Butrint. Pyšní se několik set metrů dlouhou 
pobřežní promenádou s datlovými palmami. Bílé domy se svažují k zálivu ve tvaru mořské podkovy. V restauracích podél pláže se prodávají čerstvé rybky, 
pečené nebo uzené. Jméno přístavu má původ v řeckém slově saranda, tj. čtyřicet, protože zdejší raně křesťanský kostel byl na začátku 20. století zasvěcen 
čtyřiceti křesťanským mučedníkům. Sarandë bylo však osídleno už ve starověku, na což nás upozorňují i zbytky půlkruhových hradeb ze 4. století. 
8.den: 09.00-15.00  Chorvatsko – Dubrovník   
Přestože již snad každý Dubrovník navštívil, určitě tato destinace přijde vhod, oživí krásné vzpomínky na vaši dovolenou v Chorvatsku. Navštívíme 
starobylé centrum s úžasnými hradbami, zhlédneme pevnosti chránící přístav a budeme se brouzdat uličkami tohoto krásného města. Za zmínku stojí i 
místní katedrála, kostel Sv.Dominika,  nebo „zelinci“ –zelení mužíci tlukoucí do zvonu každou celou hodinu (nutný transfer MSC nebo taxi). 

9.den: 09.00  Itálie – Benátky    
Ráno se vylodíme v přístavu. Po vylodění a umístění zavazadel v buse se  můžete účastnit fakultativního výletu ,kde se přesuneme vaporettem na náměstí 
Sv.Marka a absolvovujeme prohlídku této části Benátek. S delegátem můžete zavítat až k mostu Rialto, nebo obdivovat krásné památky v okolí náměstí čí 
navštívit Basiliku St. Marco. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. Odpoledne návrat do přístavu a odjezd do ČR. Výlet dle aktuální 
situace, cca 4 hodiny. Klienti, kteří se neúčastní výletu mají volný program. 

10.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.30 hod, Brno cca 01.00 hod, Olomouc 02.45, Ostrava 03.45, Hradec 03.30, Praha 04.30 
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U této plavby děti do 17 let  jen za cenu dopravy   AKČNÍ CENA                                 26.990,- Kč 



; 

                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ   

 

 

            SANTORINI – MYKONOS - BENÁTKY  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

FIRST MINUTE CENA 
pro prvních 12 rezervací 

25.990 Kč 

Katalogová cena 36.990 Kč 
Cena za dítě  3-11 let 2.990 Kč 

Cena za juniora 12-17let 2.990 Kč 
Číslo plavby 939 

Počet nocí/dnů 7/9 
Loď MSC*** SINFONIA 

Termín odjezdu 22.6.2018 
Termín příjezdu 1.7.2018 

 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za 
  příplatek (sauny, masáže, 4D kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění B50 od 520,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse -  příplatek 100 Kč/os 
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno 
*fakultativní výlet vaporettem v Benátkách    
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83) 
 
 
 

               939      BENÁTKY - SPLIT- SANTORINI – MYKONOS - DUBROVNÍK - ANCONA      OV – 

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

Vydejte se s námi plavbou na nejkrásnější z řeckých ostrovů ostrov Santorini. Tato perla středomoří Vás doslova 
nadchne a užijí si hlavně fotografové, protože co fotka-to opravdová perla. I další destinace rozhodně stojí za to. 

 
 
 
1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou. 
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek 890,-
Kč na trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno 

2.den: 09.00-16.30  Itálie – Benátky   
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s 
delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika 
chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program a pokud zůstane 
ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 

3.den: 08.00-18.00 Chorvatsko-Split    
Chorvatské letovisko asi zná snad každý. My Vám však nabízíme vychutnat si krásy tohoto města během jednoho dne. S naším delegátem vyrazíte na 
prohlídku tohoto krásného města, kde na Vás historie středomořského města sálá doslova na každém kroku. Budete mít i dostatek času na osobní volno, 
protože ve Splitu se domluví snad každý a nepotřebuje k tomu znát světové jazyky. Zcela jistě zavítáte do kavárniček, nakoupíte suvenýry a ochutnáte 
skvělou zmrzlinu 

4.den: Plavba na moři    
3.den: 09.00-15.00 Řecko- Santorini    
Nejkrásnější destinace celé plavby. Krásné bílé domečky a kostelíky v kontrastu s modrou barvou Vás budou doslova nutit udělat spoustu krásných 
fotografií. Loď kotví na otevřeném moři v kráteru sopky. Na pevninu nás přepraví čluny a dále následuje oslí stezka, kterou rozhodně doporučujeme pro 
všechny milovníky adrenalinu, ale i zábavy.(cca 5 eur/osoba) 

5.den: 20.00-02.00  Řecko –  Mykonos   
 V řecké mytologii byl Mykonos dějištěm bojů mezi Diem a Giganty, ostrov sám byl pojmenován po Apollónově vnukovi Mykonovi. Mykonos dnes patří k 
nejoblíbenějším řeckým ostrovům. Ostrov proslul množstvím zachovalých větrných mlýnů, které se nacházejí po celém ostrově. Za zmínku stojí i kostel 
Panagias Paraportiani. Na ostrově, hlavně na jeho jižním pobřeží, se nachází i řada dobrých pláží. Zásluhu na oblíbenosti ostrova má však jeho noční život, 
který je řazen mezi nejznámější ve Středomoří vůbec. Přes den malebné a pitoreskní uličky města Mykonos se během turistické sezóny každý večer mění v 
konglomerát taveren, hospůdek, barů a klubů, které přitahují množství turistů. Ke známosti přispěla značně i skutečnost, že Mykonos se stal cílem 
mezinárodního jet setu a láká k návštěvě i homosexuální páry a jedince 

6.den: 13.00-19.00  Chorvatsko – Dubrovník   
Přestože již snad každý Dubrovník navštívil, určitě tato destinace přijde vhod, oživí krásné vzpomínky na vaši dovolenou v Chorvatsku. Navštívíme 
starobylé centrum s úžasnými hradbami, zhlédneme pevnosti chránící přístav a budeme se brouzdat uličkami tohoto krásného města. Za zmínku stojí i 
místní katedrála, kostel Sv.Dominika,  nebo „zelinci“ –zelení mužíci tlukoucí do zvonu každou celou hodinu (nutný transfer MSC nebo taxi). 

7.den: 10.00-18.00  Ancona - Itálie   
Ancona je rozhodně velmi zajimavé město. Budeme kotvit vedle loděnic, na nichž se podepsala hospodářská krize. Přes historické centrum vystoupáme až 
k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na celé město a i přístav samotný. Na zpáteční cestě můžete navštívit některý z barokních a gotických 
kostelíků, jako například kostel Sv.Dominika, anebo se zastavit na skvělé italské kafíčko a lahodnou zmrzlinu. 

8.den: 09.00  Itálie – Benátky    
Ráno se vylodíme v přístavu. Po vylodění a umístění zavazadel v buse se  můžete účastnit fakultativního výlet,kde se přesuneme vaporettem na náměstí 
Sv.Marka a absolvovujeme prohlídku této části Benátek. S delegátem můžete zavítat až k mostu Rialto, nebo obdivovat krásné památky v okolí náměstí čí 
navštívit Basiliku St. Marco. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. Odpoledne návrat do přístavu a odjezd do ČR. Výlet dle aktuální 
situace, cca 4 hodiny. Klienti, kteří se neúčastní výletu, mají volný program. 

10.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.30 hod, Brno cca 01.00 hod, Olomouc 02.45, Ostrava 03.45, Hradec 03.30, Praha 04.30 
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                    U této plavby děti do 17 let  jen za cenu dopravy   AKČNÍ CENA                                        26.990,- Kč 
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                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ   
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FIRST MINUTE CENA 
pro prvních 12 rezervací 

28.990 Kč 

Katalogová cena 38.990 Kč 
Cena za dítě  3-11 let 5.990 Kč 

Cena za juniora 12-17let 9.990 Kč 
Číslo plavby 940 

Počet nocí/dnů 7/9 
Loď MSC***** PREZIOSA 

Termín odjezdu 29.6.2018 

Termín příjezdu 8.7.2018 
 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za 
  příplatek (sauny, masáže, 4D kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění B50 od 520,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse -  příplatek 100 Kč/os 
*fakultativní výlet MSC TALLINN   
*fakultativní výlet MSC PETERSBURG    
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83) 
 
 

                    940   KIEL – KODAŇ - STOCKHOLM – TALLIN - PETROHRAD      OV – BARCELONA – 

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

Plavba po severním moři přes Stockholm, který jsou bohatý na památky i kulturu do St. Petersburgu, kde na Vás dýchá ruská 
historie spojená s evropskou elegancí až do Kodaně. Z mnoholetých zkušeností se nám osvědčilo pořádat plavby po severním moři 
v letních měsících, z důvodu stálejšího počasí. Proto neváhejte a vydejte se objevovat krásy severních měst s námi. 

 

1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou. 
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Velké Meziříčí-Jihlava-Humpolec-Praha-Petrovice. 

2.den: 09.00-18.00 Německo-Kiel   
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s 
delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika 
chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud 
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 

3.den: 08.00-17.00 Dánsko-Kodaň   
Návštěva tohoto města je vskutku impozantní. Zavítáme k malé mořské víle, uděláme několik fotek s hradní stráží, jejichž klobouky zná snad celý svět. Víte, 
že mají váhu až 8 kg? Více od našeho delegáta. Samotná procházka centrem města je velmi půvabná a pohodová.  A vyzkoušet můžete třeba i horskou 
dráhu. (Nutný transfer MSC Cruises) 

4.den: Plavba na moři  
Plavba není jen o poznávání nových destinací. Plavba je i o tom, že by si měl každý udělat čas sám na sebe a na své přátele. Využijme proto volného dne na 
moři a navštivme AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můžete jen tak 
odpočívat na palubě lodi, slunit se a užívat si skvělé drinky, které je možno zakoupit na lodních barech 
5.den: 09.00-16.00 Švédsko-Stockholm   
Stockholm jako hlavní město Švédska vás nadchne svou klidnou atmosférou, nepřeberným množstvím muzeí a galerií, nádhernými parky a nekonečnou 
vodní plochou. Rozkládá se na 14 ostrovech a je obklopen Baltským mořem a jezerem Mälaren. Poznejte s námi „Benátky severu“.  Kdo vynalezl dynamit? 
Ano, byl to Alfred Nobel. Slavné jméno je ovšem v dnešní době spjato spíše s pojmem Nobelova cena. Vynálezce ve své závěti stanovil, že jeho majetek 
bude vložen do fondu, z něhož bude každoročně udělována cena za významné objevy, literární tvorbu a mír. Místo, kde se tyto ceny udělují, si nemůžete 
nechat ujít.  

6.den: 09.00-16.00 Estonsko-Tallinn   
Tallinn patří k turisticky nejnavštěvovanějším evropským městům. Hlavním turistickým cílem je Staré Město s hradním vrchem Toompea. Právě toto 
historické jádro města bylo v roce 1997 zapsáno na listinu světového dědictví UNESCO. Současné jméno Tallinnu je poprvé doloženo až v roce 1536 v 
podobě Talyna. V této destinaci se delegát bude účastnit fakultativního výletu MSC, kde bude Vaší pomocnou rukou na tomto výletu - ne průvodcem, ani 
překladatelem! Pozor, lze zakoupit jen při sepsání cestovní smlouvy, ne dodatečně. TAL01 - TALLIN & SKANZEN  -Cca 6 hodin, včetně oběda Užijte si tento 
den, jak z autobusu, tak pěšky. Začneme procházkou do starého města, kde uvidíme hrad Toompea, nyní sídlo parlamentu, navštívíme ruský ortodoxní 
kostel Alexandra Nevského a gotický kostel. Potěšíme se úžasným výhledem na Lower town – což je část Tallinu. V Lower townu si projdeme Radnici, 
lékárnu z 15. století a mnoho dalšího. Po typickém estonském obědu si užijeme nakupování a podíváme se do skanzenu na architekturu z 18. až 19. století. 
Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu.  

7.den: 07.00-19.00 Rusko-St.Petersburg   
Petrohrad je s téměř 5 miliony obyvatel druhé největší město Ruska a z měst nad milión obyvatel je nejsevernější na světě. Leží v severozápadní části 
Ruska při ústí řeky Něvy do Finského zálivu, který je součástí Baltského moře. Vzhledem k imigračnímu řízení (nutné vízum) a náročnosti destinace se 
delegát bude účastnit fakultativního výletu MSC, kde bude Vaší pomocnou rukou na tomto výletu-ne průvodcem, ani překladatelem! Pozor, lze zakoupit 
jen při sepsání cestovní smlouvy, ne dodatečně. Zakoupením výletu nemusíte vyřizovat vízum. SPT01 - CITY TOUR, ST. ISAAC KATHEDRÁLA& PETROVY 
DVORY – celodenní výlet. Po opuštění přístavu se zúčastníme fascinující vyhlídkové jízdy po tomto důležitém ruském městě. Podíváme se na klíčové 
atrakce, pak zastavíme, abychom si udělali foto před kostelem Našeho Spasitele na prolité krvi, katedrála nazývaná “Prolitou krví”. Naše exkurze dále 
pokračuje kolem známé Nevsky Prospective do katedrály Sv. Isaaca, kde se podíváme dovnitř. Po navštěvě  katedrály nás čeká oběd v podání typické ruské 
kuchyně. Pak po hodinové jízdě dorazíme do známých Petrových dvorů – jedno z oblíbených letních sídel cara se svým divokým parkem, fontánami a 
stříhanými zahradami. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. Volný čas k nákupu suvenýrů.  

8.den  Plavba na moři   
9.den: 10.00  Německo-Kiel   
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda. 

10.den: Příjezd do ČR   
Dle dopravní situace příjezd do ČR, Brno cca 02.00 hodin 
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AKČNÍ CENA              36.990,-Kč 
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FIRST MINUTE CENA 
pro prvních 12 rezervací 

 57.990Kč 

Katalogová cena 69.990 Kč 
Cena za dítě  3-11 let 6.990 Kč 

Cena za juniora 12-17let 12.990 Kč 
Číslo plavby 941 

Počet nocí/dnů 14/16 
Loď MSC*****+ MERAVIGLIA 

Termín odjezdu 4.7.2018 
Termín příjezdu 20.7.2018 

 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za 
  příplatek (sauny, masáže, 4D kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění C75/svět  od 1790,-Kč/os  
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse -  příplatek 100 Kč/os 
*fakultativní výlet busem Geiranger, North Cape, 
Longyearbyen 
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83) 
 
 

   941  HAMBURG – BERGEN – TROMSO – LONGYEARBYEN- HONNINGSVAG-GEIRANGER-STAVANGER           

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

      + návštěva muzea sardinek 

1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino.Nástupní místa:Vsetín-Nový Jičín-
Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Velké Meziříčí-Jihlava-Humpolec-Praha-Petrovice 

2.den: 09.00-20.00 Německo-Hamburg   
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s 
delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika 
chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud 
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 

3.den: Plavba na moři    
4.den: 07.00-14.30  Norsko-Bergen    
Bergen má spoustu přívlastků, mj. jedno z nejdeštivějších míst v Norsku, nebo hlavní město fjordů. Stejně jako Řím leží na sedmi pahorcích. Je to město s 
jedinečnou, nezapomenutelnou a pohodovou atmosférou. Ostatní střediska v oblasti - např. Kinsarvik nebo Eidfjord slouží jako výchozí místa pro výlety k 
ledovci Folgefonna, nebo do náhorní plošiny Hardangervidda, které si můžete zakoupit u plavební společnosti, nebo se vypravit s naším delegátem do 
uliček tohoto města. (vhodný transfer MSC). Delegát vás doprovodí na procházku městěm. 

5.den: Plavba na moři    
6.den: 13.00-21.00  Norsko-Tromso    
Daleko za severním polárním kruhem v Norsku se rozkládá město Tromsø, které je největším městem v rozlehlých polárních oblastech Skandinávie. Město 
leží ve stejné zeměpisné šířce jako severní Aljaška, proto se pyšní několika prvenstvími – nachází se zde nejseverněji položená univerzita, pivovar i 
katedrála na světě. Město od 20. let 19. století funguje jako námořní přístav v Arktickém oceánu. Právě odtud vyráželi na své polární expedice průzkumníci 
Amundsen a Nansen.  V současné době žije ve městě okolo 65 tisíc obyvatel a pro svou krásu bývá často nazýváno Paříží severu. Nejvýraznější dominantou 
města je Ishavsjatedralen, neboli Arktická katedrála. Ta byla postavena teprve v roce 1965 z betonu, podle návrhu architekta Jana Inge Hoviga. Delegát se 
učastní fakultativního výletu MSC. Obsah výletu a cenu naleznete na (str. 83) - výlety s delegátem. Výlet je nutné objednat při podpisu smouvy.  

7.den: Plavba na moři    
8.den: 08.00-22.00  Longyearbyen    
Longyearbyen je největší město na Špicberkách u Isfjordu. Leží na největším ostrově Spitsbergen. Má okolo 2 144 obyvatel, z toho většinou Norové a 
Rusové.  Je to nejseverněji položené město na světě, nedaleko města je také nejseverněji položená vesnice světa Ny-Ålesund. Sídlí zde i guvernér Špicberk 
Per Sefland (norsky Sysselmannen på Svalbard).  Longyearbyen leží mezi severním polárním kruhem a severním pólem na největším ostrově na 
Špicberkách Spitsbergen. Nachází se ve výběžku fjordu Isfjorden, na pobřeží fjordu Adventfjorden, pojmenovaného podle slova advent, město se rozkládá 
jednak na pobřeží, jednak vyplňuje část údolí Adventdalen podél řeky Longyearelva, vytékající ze dvou ledovců. Kvůli Golfskému proudu fjord nikdy 
nezamrzá. Delegát se učastní fakultativního výletu MSC. Obsah výletu a cenu naleznete na (str. 83) - výlety s delegátem. Výlet je nutné objednat při 
podpisu smouvy.  

9.den: Plavba na moři    
10.den: 14.00-02.00  Norsko-Honningsvag-North Cape  
severní mys je oblast s rozlohou 924 km² představující zajímavou a drsnou přírodu na pobřežní Barentsova moře v Norsku na severu Evropy. Nordkapp je 
místo, kde se setkávají vody Norského moře, části Atlantského oceánu, a Barentsova moře, části Severního ledového oceánu. Celá oblast je vzdálena 
přibližně 2000 km od severního pólu. Za pojmenování vděčí tato oblast kapitánu Richardu Chancellorovi z roku 1553. V oblasti se nachází obce a turistická 
střediska Honningsvåg, Nordvågen, Kamøyvær, Skarsvåg, Gjesvær, Repvåg a Skipsfjorden. Nordkapp je obvykle v turistických průvodcích prezentován 
pouze jako mys, výběžek v severní části Norska a mylně považován za nejsevernější bod kontinentální Evropy. Delegát se učastní fakultativního výletu 
MSC. Obsah výletu a cenu naleznete na (str. 83) - výlety s delegátem. Výlet je nutné objednat při podpisu smouvy.  

11.den: Plavba na moři 
12.den: 08.00-17.00  Norsko-Hellesylt/Geiranger    
Již zde poznáme, že v Norsku v tuto dobu den nikdy nekončí. A tak i v nočních hodinách, kdy budeme proplouvat fjordy, můžete fotografovat nádhery 
přírodních úkazů. Ráno na chviličku zakotvíme v Hellesyltu pro klienty, jenž mají objednán výlet s MSC Cruises. Dále pak budeme pokračovat do 
Geirengeru kolem světoznámých vodopádů, jejichž tříšť orosí i naši loď. Po zakotvení ve fjordu se tendrem přepravíme na pevninu a využijeme příjemné 
procházky v tomto fjordu. Fakultativně za příplatek můžete využít úžasný výlet vyhlídkovým busem na plošiny fjordů, odkud jsou vidět úžasné přírodní 
scenérie.(viz hlavní foto). Fakultativní výlet vyhlídkovým busem je možné objednat jen při uzavření cestovní smlouvy. Delegát se učastní fakultativního 
výletu MSC. Obsah výletu a cenu naleznete na (str. 83) - výlety s delegátem. Výlet je nutné objednat při podpisu smouvy.  

13.den: 15.00-23.00  Norsko-Stavanger    
Dříve rybářská vesnička-dnes moderní město ropného průmyslu. Zavítáme do jednoho z největších skanzenů v Norsku. Venkovní architektura rybářských 
domečků je úžasná, podíváme se do muzea výroby sardinek. Vstup je zahrnut v ceně zájezdu. Dále se projdeme k nejstarší katedrále v Norsku a kdo bude 
mít zájem, může navštívit muzeum petrolejářského průmyslu. Delegát vás doprovodí na procházku městěm. 

14.den: Plavba na moři    
15.den: 06.00  Německo-Hamburg   
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda. 

16.den: Příjezd do ČR   Dle dopravní situace příjezd do ČR, Brno cca 02.00 hodin 
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                    NOVINKA - PLAVBA ROKU 2018 

AKČNÍ CENA              57.990,-Kč 
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                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ   

 

 

                    SEVERNÍ  EVROPA  A  ANGLIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

FIRST MINUTE CENA 
pro prvních 12 rezervací 

46.990 Kč 

Katalogová cena 56.990 Kč 
Cena za dítě  3-11 let 5.990 Kč 

Cena za juniora 12-17let 9.990 Kč 
Číslo plavby 942 

Počet nocí/dnů 11/13 
Loď MSC**** MAGNIFICA 

Termín odjezdu 16.7.2018 

Termín příjezdu 29.7.2018 
 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za 
  příplatek (sauny, masáže, 4D kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění B50 od 790,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse -  příplatek 100 Kč/os 
*fakultativní výlet MSC LE VERDON 
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83) 
 
 
 

              942    HAMBURG – SOUTHAMPTON – LE HAVRE – LA CORUNA – BILBAO – LE VERDON          OV 

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

 
1.den: Odjezd z ČR do přístavu 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou. 
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Jihlava-Humpolec-Praha-Petrovice.  

2.den: 10.00-20.00  Německo-Hamburg - nalodění 
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s 
delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika 
chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program a pokud zůstane 
ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 

3.den: Plavba na moři 
Relaxujeme, odpočíváme, plujeme na moři 
4.den: 08.00-20.00 Southampton-Anglie   
je samostatná správní jednotka na jižním pobřeží Anglie. Je nejbližším velkým městem poblíž oblasti New Forest a nachází se asi v polovině vzdálenosti 
mezi Portsmouthem a Bournemouthem. Southampton je centrem konurbace neoficiálně označované jako Greater Southampton. Je to hlavně 
univerzitním městem. Můžete se s námi vydat krásnými uličkami do místního kostelíka, navštívit muzeum Titaniku, který právě z tohoto města vyplouval, 
nebo si vychutnat den v některém z místních Pubů. 

5.den: 07.00-20.00  Le Havre - Francie    
Le Havre je francouzské přístavní město v departementu Seine-Maritime v Normandii. Město leží na pravém břehu Seiny při jejím ústí do moře. Město Le 
Havre je vstupní branou do Normandie a také do hlavního města Paříže z Atlantského oceánu. Město z 16. století bylo sice při 2. světové válce zničeno, ale 
díky přestavbě podle Auguste Perret je dnes zapsané na seznamu dědictví UNESCO za výjimečnou rekonstrukci jednoty a celistvosti. V destinaci 
doporučujeme výlet do Paříže s MSC CRUISES. 

6.den: Plavba na moři    
Den na moři je vhodnou příležitostí na odpočinek, relax, posezení s přáteli u drinku, nebo přečtení knížky. 

7.den: 09.00-17.00 La Coruna- Španělsko    
Mezi nejvýznamnější památky ve městě La Coruña patří Herkulova věž (Torre de Hércules ), nejstarší dosud činný maják na světě, nebo pevnost San Anton 
(Castillo San Anton). Hojně navštěvované jsou také kapitulní románský kostel P. Marie, kostel Santiago a krásné romantické zahrady Xardín de San Carlos. 
Zajímavé je také náměstí María Pita, kterému dominuje místní radnice. Všechny tato místa navštívíte společně s naším delegátem. 

8.den: 09.00-18.00 Bilbao- Španělsko    
je největší město v Baskicku a leží v Biskajském zálivu na řece Nervión. Světoznámou stavbou, která proslavila celé město, je postmoderní Guggenheimovo 
muzeum od Franka Gehryho z roku 1997. V Bilbau se také nachází gotická katedrála ze 14. století a řada dalších sakrálních staveb a památek, jako 
například Katedrála sv. Jakuba ze 14. až 15. Století, která stojí na místě původního kostelíka poustevníků. Od katedrály vedou úzké uličky s měšťanskými 
domy z 15.-19.století, plné barů a restaurací, a schodiště, při němž je situováno Archeologické muzeum. Výtahem ze stanice metra lze vyjet vzhůru na 
vyhlídku, ke hřbitovu a dalšímu poutnímu chrámu Chrám Panny Marie de Begoňa nebo severně od katedrály se rozkládá čtvercové náměstí Plaza Nueva s 
podloubími, vystavěné okolo roku 1830.  

9.den: 08.00-17.00 Le Verdon sur Mer- Francie  
je nejseverněji položené město v Landes de Gascogne. V roce 1717 - 1723, zde byla postavena kaple Panny Marie Bolestné pro prosby o duchovní pomoc 
námořníkům. Nese název Panny Marie Bolestné Matky Boží a St. Louis.  Její stavba byla financována z odvodů na lodích (vyhláška Královské rady z 1712).  
Tato kaple byla odsvěcena a během revoluce sloužíla jako bydlení pro úředníky, kteří obsadili  pevnost v Pointe de Grave. Dnes je tato památka jedna z 
nejdůležitějších v celém okolí. Delegát se učastní fakultativního výletu MSC. Obsah výletu a cenu naleznete na (str. 83) - výlety s delegátem. Výlet je nutné 
objednat při podpisu smouvy.  

10.den: Plavba na moři 
11.den: 14.00-23:59  Amserdam-Holandsko 
je malebné město na řece Amstel proslulé kanály, galeriemi s obrazy nejslavnějších mistrů a kosmopolitní atmosférou. Je jednou z nejnavštěvovanějších 
evropských metropolí. Turisté z celého světa sem přijíždějí, aby viděli díla Vincenta van Gogha, aby si prohlédli paláce na kanálech, nebo aby ochutnali 
herynky a nizozemské sýry. V šedesátých letech se Amsterdam stal místem bujarého dovádění "dětí květin" a centrem alternativního životního stylu. 
Budeme příjemné překvapeni, když zjistíme, že Holandané umějí dobře anglicky a že se s námi rádi dají do řeči. 

12.den: 00:00-04.30  Amserdam-Holandsko 
13.den: 09.00-Hamburg -  Vylodění a odjezd do ČR    
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda. 

14.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Brno cca 02.00 
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                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ   

 

 

           KORSIKA – MALLORCA - CANNES  
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        943   JANOV - CANNES - MALLORCA - BARCELONA – KORSICA - CIVITAVECCHIA - LA SPEZIA            

FIRST MINUTE CENA 
pro prvních 12 rezervací 

28.990 Kč 

Katalogová cena 38.990 Kč 
Cena za dítě  3-11 let 5.990 Kč 

Cena za juniora 12-17let 9.990 Kč 
Číslo plavby 943 

Počet nocí/dnů 7/9 
Loď MSC***** FANTASIA 

Termín odjezdu 21.7.2018 
Termín příjezdu 30.7.2018 

 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za 
  příplatek (sauny, masáže, 4D kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění B50 od 520,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse -  příplatek 100 Kč/os 
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno 
*fakultativní výlet busem  do Pisy    
*fakultativní výlet busem do Říma      
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83) 
 
 

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

Nabitý program na lodi MSC Fantasia můžete strávit, když si vyberete tuto plavbu. Navštívíme francouzské Cannes a projdeme se 
po chodníku hvězd, prohlédneme si noční Mallorcu, zastavíme na Korsice a také si můžete projít historické město Řím. Nenechte si 
ujít tuto skvělou plavbu na MSC Fantasia 

 
 
 
 
1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou. 
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek na 
trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno 

2.den: 09.00-18.00  Itálie – Janov   
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s 
delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika 
chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud 
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 

3.den: 09.00-18.00  Francie- Cannes    
V dopoledních hodinách navštívíme překrásné letovisko na francouzské riviéře. A kousek opodál - místo kam míří tisíce turistů. Zejména milovníci filmů 
dobře znají světový festival filmů v Cannes. S delegátem se projdete městem kolem tržnice až k červenému koberci, kudy přicházejí filmové hvězdy. 
Cannes je opravdu živé město a poměrně drahé. Zavítáme i do míst, kde jsou nákupy vhodné snad jen pohledem-ceny Vás totiž omráčí. Projet se můžete 
vyhlídkovým vláčkem anebo navštívit místní citadellu.  
4.den: 14.00-23.59  Španělsko-Mallorca-Palma de Mallorca    
Baleárské ostrovy - ráj na zemi. Procházka centrem Palmy zejména ve večerních hodinách je nezapomenutelným zážitkem. Procházka kolem katedrály 
světla, staré radnice, královského paláce, nebo olivovníku starého přes 2000 let je opravdu kouzelná. Závěru pochopitelně korunuje návštěva venkovní 
kavárny na Plaza D Mayo, kde si vychutnáte skvělou pravou sangrii. Ale pozor, hlavně se včas vrátit na lod. (nutný transfer MSC).  
5.den: 09.00-18.00  Španělsko-Barcelona    
Od sochy Kryštofa Kolumba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. Nádherná 
procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při návštěvě 
tohoto krásného města. Před návštěvou Barcelony doporučujeme nastudovat život a dílo Antonia Gaudího, nebo se zájmem poslouchat výklad našeho 
delegáta. Transfer MSC přístav-centrum-přístav Vám rozhodně doporučíme. 

6.den: 12.00-19.00  Francie-Ajaccio    
Ajaccio je největším městem ostrova, nacházející se na západním pobřeží. Patří do regionu Corse-du-Sud. Ve městě žije přes 65 000 obyvatel a nachází se 
zde přístav i letiště. Ve městě se narodil a dětství strávil slavný císař a vojevůdce Napoleon. Mnohé památky ve městě jsou věnovány právě Napoleonovi. 
Připomínají ho četné sochy a ani jeho rodný dům (Casa Bonaparte), kde je dnes muzeum, si na nedostatek zájmu stěžovat nemůže. V katedrále 
Nanebevzetí Panny Marie (Cathédrale Notre-Dame de la Miséricorde) byl Napoleon 21.6.1771 pokřtěn.  
7.den: 07.00-19.00  Itálie – Civitavecchia -Řím   
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. CK RIVIERA TOUR organizuje pro své klienty fakultativní výlet* busem MSC do ŘÍMA. Za pomocí 
našeho delegáta uvidíte Vatikán, Andělský hrad, PiazzaleNavona, Pantheon, Fontánu Di Trevi, Kapitol, Forum Romanum a u Kolosea na nás bude čekat 
autobus. Tento výlet je za příplatek. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. Počet míst je omezen kapacitou busu. Výlet není možno 
zakoupit na lodi. Klienti, kteří nepojedou do Říma mají volný program.  

8.den: 07.00-19.00  Itálie – La Spezia-Pisa   
Po vylodění máte možnost se účastnit fakultativního výletu do italské Pisy. Šikmou věž v Pise zná snad každý a vy se budete mít možnost dostat do její 
úplné blízkosti, nebo dokonce vystoupat po schodech až na vrchol věže (vstup na věž není v ceně výletu). Obdivovat můžete i zdejší chrámy, hřbitov a 
nakoupit si spousty suvenýrů. Výlet s naším delegátem není možno zakoupit na lodi. Tento výlet je za příplatek. Delegát se v této destinaci účastní 
fakultativního výletu. (str. 83) 

9.den: 09.00  Itálie – Janov    
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda. 

10.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.30 hod, Brno cca 01.00 hod, Olomouc 02.45, Ostrava 03.45, Hradec 03.30, Praha 04.30 
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                  Z  BENÁTEK  NA  SANTORINI       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

FIRST MINUTE CENA 
pro prvních 12 rezervací 

28.990 Kč 

Katalogová cena 38.990 Kč 
Cena za dítě  3-11 let 2.990 Kč 

Cena za juniora 12-17let 5.990 Kč 
Číslo plavby 944 

Počet nocí/dnů 7/9 
Loď MSC**** MUSICA 

Termín odjezdu 14.7.2018 

Termín příjezdu 23.7.2018 
 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za 
  příplatek (sauny, masáže, 4D kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse - příplatek 100 Kč/os 
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno 890 Kč 
*fakultativní výlet BUS MSC do Athén    
*fakultativní výlet vaporettem v Benátkách   
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83)  
*fakultativní výlet BUS MSC do Olympie  
 
 
 

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 
 

Doslova úžasná plavba hlavně dle navštívených destinací. Samotné Santorini je jedna z nejkrásnějších destinací na 
plavbách na celém světě a Vy máte možnost si užít tato krásná místa plnými doušky. Vítejte v Řecku. 

 
 
 
1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou. 
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek na 
trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno 

2.den: 09.00-16.00  Itálie – Benátky   
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s 
delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika 
chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud 
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 

3.den: 09.00-16.00  Itálie –  Brindisi  
Zavítáme na jih italské boty. Čeká nás krásná prohlídka tohoto historického města a poznáte, za doprovodu našeho delegáta,tak odlišný životní styl jižní 

Itálie. 
4.den: 09.00-16.00  Řecko –   Katakolon-Olympia 
Místo, kde se zapalovaly olympijské ohně, byl zde první stadion. Samotná vesnička je velmi příjemná na nákupy suvenýrů a relaxaci při kafíčku. Nicméně 
to, co je v této destinaci především zajímavé je Olympia, vzdálena asi 40 km od přístavu. CK Riviera tour má pro Vás připraven výlet do 40km vzdálené 
Olympie, do místa, kde se zrodil počátek olympijských her. Máte možnost navštívit toto jedinečné místo, kde na vás historie doslova sálá na každém kroku. 
Kdo může říci, že měl možnost se projít po stadionu, kde se rodily první olympijské hry. Tento výlet je za příplatek . V ceně výletu za příplatek je transfer 
autobusem Katakolon-Olympia-Katakolon a doprovod delegáta během transferu. Delegát se nemůže účastnit prohlídky v historickém objektu Olympie. 
Cena nezahrnuje vstup cca 9,5 eur/osoba.  
5.den: 09.00-16.00  Řecko – Santorini   
Zcela jistě nejkrásnější destinace celé plavby. Krásné bílé domečky a kostelíky v kontrastu s modrou barvou Vás budou doslova nutit udělat spoustu 
krásných fotografií. Loď kotví na otevřeném moři v kráteru sopky. Na pevninu nás přepraví čluny a dále následuje oslí stezka, kterou rozhodně 
doporučujeme pro všechny milovníky adrenalinu, ale i zábavy.(cca 5 eur/osoba) 

6.den: 09.00-16.00  Řecko – Piraeus- Athény   
Řecko nás v ranních hodinách uvítá v přístavu. Opět úžasná historie po tisíciletí zpět nás láká na návštěvu centra Athén. Vzdálenost od přístavu cca 35 km, 
doprava složitější. Připravili jsme pro Vás výlet busem na Akropoli, Olympijský stadion, Prezidentský palác a dle časových dispozic i do Plaky. Tento výlet je 
fakultativní za příplatek. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. 

7.den: 09.00-16.00  Řecko- Corfu 
Velmi krásná destinace, která rozhodně stojí za prohlídku. Při návštěvě historického centra je třeba si udělat čas na nákupy suvenýrů, koření, oblečení a 
vůbec všeho kolem skvělé řecké gastronomie. Vystoupat můžete i na místní pevnost, odkud jsou krásné rozhledy na celou Kerkyru, kterou s naším 
delegátem máte možnost navštívit.(doporučujeme transfer MSC nebo přístavní schutlle bus) 

8.den: 09.00-16.00  Černá Hora- Kotor 
Po Santorini asi nejkrásnější destinace Vás zaujme už vplouváním do Kotoru Bokou Kotorskou. Proplujete největším jihoevropským fjordem do krásného 
historického městečka, kde Vám rozhodně doporučíme výšlap na místní hradby, odkud jsou neskutečně krásné výhledy nejen na město Kotor, ale i na celý 
Fjord. 

9.den: 09.00-16.00  Itálie – Benátky   
Ráno se vylodíme v přístavu. Po vylodění a umístění zavazadel v buse se  můžete účastnit fakultativního výletu, kde se přesuneme vaporettem na Náměstí 
sv. Marka a absolvovujeme prohlídku této části Benátek. S delegátem můžete zavítat až k mostu Rialto, nebo obdivovat krásné památky v okolí náměstí čí 
navštívit Basiliku St. Marco. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. Odpoledne návrat do přístavu a odjezd do ČR. Výlet dle aktuální 
situace, cca 4 hodiny. Klienti, kteří se neúčastní výletu, mají volný program. Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.30 hod, Brno cca 
01.00 hod, Olomouc 02.45, Ostrava 03.45, Hradec 03.30, Praha 04.30 

 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  MUSICA****                                     EVROPSKÉ PLAVBY 

AKČNÍ CENA           28.990,-Kč 

           944    BENÁTKY – BRINDISI – KATAKOLON – SANTORINI – PIRAEUS – CORFU - KOTOR     
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FIRST MINUTE CENA 
pro prvních 12 rezervací 

40.990 Kč 

Katalogová cena 51.990 Kč 
Cena za dítě  3-11 let 5.990 Kč 

Cena za juniora 12-17let 9.990 Kč 
Číslo plavby 970 

Počet nocí/dnů 10/12 
Loď MSC*****+ MERAVIGLIA 

Termín odjezdu 22.8.2018 

Termín příjezdu 3.9.2018 
 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za 
  příplatek (sauny, masáže, 4D kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění B50 od 790,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse -  příplatek 100 Kč/os 
*fakultativní výlet Cork, Dublin, Grenock, Invergordon    
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83) 
 
 

           970    HAMBURG - SOUTHAMPTON – CORK – DUBLIN – GREENOCK - INVERGORDON     

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

D 

 
1.den: Odjezd z ČR do přístavu 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou. 
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Jihlava-Humpolec-Praha-Petrovice 

2.den: 09.00-16.00  Německo-Hamburg – nalodění 06:00 - 20:00 
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s 
delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika 
chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud 
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 

3.den:  Plavba na moři  
Den na moři je vhodnou příležitostí na odpočinek, relax, posezení s přáteli u drinku, nebo přečtení knížky. 

4.den:  Southampton-Anglie  08:00-20:00 
Southampton je samostatná správní jednotka na jižním pobřeží Anglie. Je nejbližším velkým městem poblíž oblasti New Forest a nachází se asi v polovině 
vzdálenosti mezi Portsmouthem a Bournemouthem. Southampton je centrem konurbace neoficiálně označované jako Greater Southampton. Je hlavně 
univerzitním městem. Můžete se s námi vydat krásnými uličkami do místního kostelíka, navštívit muzeum Titaniku, který právě z tohoto města vyplouval, 
nebo si vychutnat den v některém z místních pubů. 

5.den:  Plavba na moři  
6.den:  Cork- Irsko   08:00 – 17:00 
je druhé největší město Irské republiky. Název města je odvozen od irského slova corcach, což v překladu znamená bažinaté místo. Historické jádro města 
se rozkládá na ostrově mezi dvěma rameny řeky Lee, nedaleko jejího ústí do moře. Cork i jeho okolí nabízí návštěvníkům vše, od keltské historie a tradic,  
přes kulturní akce, nebo golf, až po úchvatné přírodní scenérie. Hrabství Cork má také přezdívku hrabství rebelů a obyvatelé Corku jej sami považují za 
skutečné hlavní město Irska. Cork byl původně mnišská osada založená v 6. století sv. Finbarrem. Delegát se učastní fakultativního výletu MSC. Obsah 
výletu a cenu naleznete na (str. 83) - výlety s delegátem. Výlet je nutné objednat při podpisu smouvy.  

7.den:  Dublin-Irsko   04:00 – 22:30 
hlavní město Irské republiky je největším a nejvíce kosmopolitním městem ostrova. V Dublinu žije čtvrtina obyvatel země. Georgiánská architektura, 
příjemné atmosféře, kterou vyjadřuje zavedený pojem „craic" – cosi jako zábava, radost. Stále rostoucí počet barů, kaváren, restaurací a klubů město 
oživuje a proslulý je i dublinský noční život. Dublin má pěknou polohu na břehu zátoky Dublin Bay nedaleko pohoří Wicklow Mountains. Dublin městem 
parků, podíl zeleně na kilometr čtvereční je tady vyšší než v jakékoliv jiné evropské metropoli. Místní stadion Croke Park je co do kapacity čtvrtý největší 
v Evropě a je dějištěm Gaelských her. V Dublinu své sídlo např. Microsoft, Google, Yahoo!, Facebook, eBay či Pfizer, stejně tak většina celosvětově 
největších bank. Samozřejmě tady už od roku 1759 sídlí také pivovar Guinness. Delegát se učastní fakultativního výletu MSC. Obsah výletu a cenu 
naleznete na (str. 83) - výlety s delegátem. Výlet je nutné objednat při podpisu smouvy.  

8.den:  Greenock  10:30 – 20:30 
město, které se nachází na západě Skotska. Sídlí zde fotbalový klub Greenock Morton FC, který hraje v současnosti v druhé nejvyšší skotské soutěži.  
Grenock byl založen skotským Baronem  v roce 1296 jako sídlo feudálního baronství Greenock.  Skotské reformace z roku 1560 měly za zásledek 
vybudování města a místní infrastuktury a následně i rozmachu města. Dnes je toto město velmi výzmaným městem s neopakovatelnou skotskou 
atmostférou a zachování místní architektury a tradic. Delegát se učastní fakultativního výletu MSC. Obsah výletu a cenu naleznete na (str. 83)- výlety 
s delegátem. Výlet je nutné objednat při podpisu smouvy.  

9.den: Plavba na moři 
10.den:  Invergordon 08:00 – 20:00 
Město je dobře známé  po Invergordonské vzpouře v roce  1931. V poslední době se také stalo známé pro opravy ropných plošin.  Pro řadu let Invergordon 
byl producentem hliníku až do roku 1981, kdy se zavřely doly.  Daleko zajímavější je však pro lihovar whisky, který  vlastnil  Whyte a Mackay. Dnes již ve 
spojení s Invergordon Distillery Pipe band.  V současné době přístav navštěvuje mnoho velkých výletních lodí, protože hluboká voda přístavu toto 
umožňuje. Delegát se učastní fakultativního výletu MSC. Obsah výletu a cenu naleznete na (str. 83) - výlety s delegátem. Výlet je nutné objednat při 
podpisu smouvy.  

11.den: Plavba na moři 
Nevystupujeme,opočíváme a relaxujeme 
12.den: 09.00-  Německo-Hamburg-vylodění a odjezd do ČR    
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda. 

13.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Brno cca 01.00 hod 
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                 NORSKÉ  FJORDY  A  DÁNSKO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

   

FIRST MINUTE CENA 
pro prvních 12 rezervací 

27.990 Kč 

Katalogová cena 37.990 Kč 
Cena za dítě  3-11 let 2.990 Kč 

Cena za juniora 12-17let 2.990 Kč 
Číslo plavby 971 

Počet nocí/dnů 7/9 
Loď MSC***** PREZIOSA 

Termín odjezdu 31.8.2018 
Termín příjezdu 9.9.2018 

 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za 
  příplatek (sauny, masáže, 4D kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění B50 od 520,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse -  příplatek 100 Kč/os 
*fakultativní výlet busem Geiranger   (str. 83) 
*fakultativní výlet vlačkem FLAAM  (str. 83)        
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83) 
 
 
 

                                      971   KIEL – KODAŇ – GEIRANGER – BERGEN – FLAAM             OV – BARCELONA – 

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

Plavba po severním moři patří mezi trháky v naší nabídce a tak jsme se rozhodli, že další plavba po severním moři 

bude do Norska. Země s neuvěřitelným přírodním bohatstvím, které jsou viděny na každém kroku, ve Vás zanechají 

nezapomenutelný zážitek. Plavba je vhodná pro milovníky přírody a krásných scenérií. Tato úžasná plavby byla 

v letošním roce vyprodána jako první a v případě hezkého počasí slibuje opravdu velmi krásné zážitky a především 

poznání úplně jiné země a způsobu života v těchto severských končinách. 

 
 
 
1.den: Odjezd z ČR do přístavu 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou. 
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Jihlava-Humpolec-Praha-Petrovice 

2.den: 09.00-16.00  Německo-Kiel- nalodění 
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s 
delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika 
chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud 
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 

3.den: 08.00-17.00 Kodaň-Dánsko   
Návštěva tohoto města je vskutku impozantní. Zavítáme k malé mořské víle, uděláme několik fotek s hradní stráží, jejichž klobouky zná snad celý svět. Víte, 

že mají váhu až 8 kg? Více od našeho delegáta. Samotná procházka centrem města je velmi půvabná a pohodová.  A vyzkoušet můžete třeba i horskou 

dráhu. (Nutný transfer MSC Cruises) 

4.den: Plavba na moři     
Plavba není jen o poznávání nových destinací. Plavba je i o tom, že by si měl každý udělat čas sám na sebe a na své přátele. Využijme proto volného dne na 

moři a navštivme AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můžete jen tak 

odpočívat na palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, které je možné zakoupit na lodních barech. 

5.den: 08.00-18:00 Geiranger- Norsko     
Již zde poznáme, že v Norsku v tuto dobu den nikdy nekončí. A tak i v nočních hodinách, kdy budeme proplouvat fjordy, můžete fotografovat nádhery 
přírodních úkazů. Ráno na chviličku zakotvíme v Hellesyltu pro klienty, kteří mají objednán výlet s MSC Cruises. Dále pak budeme pokračovat do 
Geirengieru kolem světoznámých vodopádů, jejichž tříšť orosí i naši loď. Po zakotvení ve fjordu se tendrem přepravíme na pevninu a využijeme příjemné 
procházky v tomto fjordu. Fakultativně za příplatek, můžete vyžít výlet vyhlídkovým busem na plošiny fjordů**, odkud jsou vidět úžasné přírodní 
scenérie.(viz hlavní foto). Fakultativní výlet vyhlídkovým busem je možé objednat jen při uzavření cestovní smlouvy. Delegát se v této destinaci účastní 
fakultativního výletu. (str. 83) 

6.den: 08.00-18.00 Bergen- Norsko    
Bergen má spoustu přívlastků, mj. jedno z nejdeštivějších míst v Norsku, nebo hlavní město fjordů. Stejně jako Řím leží na sedmi pahorcích. Je to město s 

jedinečnou, nezapomenutelnou a pohodovou atmosférou. Ostatní střediska v oblasti - např. Kinsarvik nebo Eidfjord slouží jako výchozí místa pro výlety k 

ledovci Folgefonna, nebo do náhorní plošiny Hardangervidda, které si můžete zakoupit u plavební společnosti. Také se můžete vypravit s naším delegátem 

do uliček tohoto města. (vhodný transfer MSC).  

7.den: 07.00-18.00 Flaam-Norsko    
Vesnička Flaam je známá především nejstrmější železnicí z Flaam do Myrdalu. Tato panoramatická jízda cca 1,5 hodiny vás okouzlí nádhernými přírodními 
scenériemi norské přírody, vodopádů, skal a místní fauny a flóry. Zastávka přímo pod 93 metrů velkým vodopádem je opravdu jedinečným zážitkem. Výlet 
vláčkem je fakultativní za příplatek a je možné jej rezervovat pouze při sjednání cestovní smlouvy. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. 

8.den: Plavba na moři    
9.den: 10.00- Kiel- Německo         Vylodění a odjezd do ČR    
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda. 

10.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Brno cca 02.00 
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                      U této plavby děti do 17 let  jen za cenu dopravy AKČNÍ CENA          35.990,-Kč 
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                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ   

 

 

        PLAVBA KOLEM EVROPY PŘES GIBRALTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

FIRST MINUTE CENA 
pro prvních 12 rezervací 

29.990 Kč 

Katalogová cena 40.990 Kč 
Cena za dítě  3-11 let 4.990 Kč 

Cena za juniora 12-17let 4.990 Kč 
Číslo plavby 972 

Počet nocí/dnů 12/14 
Loď MSC***** PREZIOSA 

Termín odjezdu 7.9.2018 

Termín příjezdu 21.9.2018 
 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za 
  příplatek (sauny, masáže, 4D kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění B50 od 790,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse - příplatek 100 Kč/os 
 

 972   KIEL-KODAŇ-ZEEBRUGGE-SOUTHAMPTON-LA CORUNA-LISABON-GIBRALTAR-BARCELONA          

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

Exklusivní plavba kolem Evropy patří mezi velice oblíbené plavby, zejména proto, že navštívíte místa, která nejsou 

běžná v plavebních itinerářích. Na víc poplujeme ze zimy do tepla, což nám umocní krásný pocit z této plavby. 

 
1.den: Odjezd z ČR do přístavu 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou. 
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Jihlava-Humpolec-Praha-Petrovice. Při zpáteční cestě 
výstupní místa na trase Bratislava,Břeclav,Brno,Vyškov,Prostějov,Olomouc,Hranice,Ostrava,Frýdek,Jičín,Vsetín. Transfer na zpáteční cestě Brno-Praha-
Hradec Králové za příplatek 590.-Kč  

2.den: 09.00-18.00  Německo-Kiel- nalodění 
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s 
delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika 
chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud 
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 

3.den: 08.00_18.00  Kodaň- Dánsko 
Návštěva tohoto města je vskutku impozantní. Zavítáme k malé mořské víle, uděláme několik fotek s hradní stráží, jejichž klobouky zná snad celý svět. Víte, 
že mají váhu až 8 kg? Více od našeho delegáta. Samotná procházka centrem města je velmi půvabná a pohodová.  A vyzkoušet můžete třeba i horskou 
dráhu. Nutný transfer MSC Cruises 

4.den: Plavba na moři    
5.den: 08.00-17.00  Zeebrugge- Belgie     
Přivítá nás přístav, který zaměstnává přes 11000 zaměstnaců a je největším přístavem pro dovoz a vývoz nových vozidel. Obdivovat můžeme Palace Hotel, 
impozantní budovu, která byla postavena v průběhu přelomu století, námořní zábavný park s muzeem o historii přístavu, nebo západně od Zeebrugge 
krásné duny, které jsou chráněny jako park. Zhlédnout můžete maják Heist, který námořníkům usnadňuje plavbu v severním moři 
6.den: 07.00-20.00  Southampton- Anglie     
samostatná správní jednotka na jižním pobřeží Anglie. Je nejbližším velkým městem poblíž oblasti New Forest a nachází se asi v polovině vzdálenosti mezi 
Portsmouthem a Bournemouthem. Southampton je centrem konurbace neoficiálně označované jako Greater Southampton. Je hlavně univerzitním 
městem. Můžete se s námi vydat krásnými uličkami do místního kostelíka, navštívit muzeum Titaniku, který právě z tohoto města vyplouval, nebo si 
vychutnat den v některém z místních Pubů. 

7.den: Plavba na moři     
8.den: 08.00-16.00  La Coruna - Španělsko    
Mezi nejvýznamnější památky ve městě LA Coruña patří Herkulova věž (Torre de Hércules ), nejstarší dosud činný maják na světě, nebo pevnost San Anton 
(Castillo San Anton). Hojně navštěvované jsou také kapitulní románský kostel P. Marie, kostel Santiago a krásné romantické zahrady Xardín de San Carlos. 
Zajímavé je také náměstí María Pita, kterému dominuje místní radnice. Všechna tato místa navštívíte společně s naším delegátem. 

9.den: 13.00-21.00  Portugalsko-Lisabon    
Je považován za jedno z nejkrásnějších měst na světě. Přes řeku Tejo se klene most Vasco de Gama. Tento most je nejdelší v Evropě. Most je dlouhý 17,5 
km. Vzhledem k možnostem návštěvy Lissabonu doporučujeme výlet MSC Cruises do Fatimy. Portugalská Fátima je pro většinu Čechů zcela neznámým 
místem, přesto je už přes devadesát let považována za nejvýznamnější katolické poutní místo na světě. Od doby, kdy se tady třem dětem zjevila Panna 
Marie, přicházejí do Fátimy ročně milióny lidí prosit na kolenou o zázrak 

10.den: 17.00-23.00  Gibraltar-Anglie  
Území zakončené kolosální skálou, kterou kdysi obývali neandrtálci, se po složitých peripetiích dostalo do rukou Britům. Ti tu dnes těží z turismu, stejně 
jako bezocasí primáti, symbol oblasti. Britské území je asi 5 km dlouhé a maximálně 1,6 km široké. Je to vlastně jeden velký kus vápencové skály, 
426 metrů vysoké. Pro staré Řeky a Římany to byl jeden ze dvou Herkulových pilířů, které bájný silák vztyčil na místě, které bylo považováno za konec 
světa. Od roku 1704 patří Gibraltar Britům a jimi vybudovaná opevnění a brány stojí dodnes. Hned nad městem začíná horní skála, přírodní rezervace se 
skvělými výhledy a několika pozoruhodnostmi. V případě vašeho zájmu se můžeme vypravit lanovkou na skálu, potkat se s místními opicemi a rozhlédnout 
se po Gibraltaru, který budete mít doslova u nohou.  

11.den: Plavba na moři  
12.den: 09.00-18.00 Barcelona- Španělsko  
Od sochy Kryštofa Kolumba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. Nádherná 
procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen. 

13.den: 08.00-18.00 Marseille-Francie  
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. Ostrov, kde byl 
vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně, výšlap ke katedrále Panny Marie s naším delegátem je nezapomenutelný 
zážitek. (nutný transfer MSC). 

14.den: 09.00-Janov-Itálie- Vylodění a odjezd do ČR    
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda. 

14.den: Příjezd do ČR    

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  PREZIOSA*****                                 EVROPSKÉ PLAVBY 

75 

AKČNÍ CENA          35.990,-Kč 
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                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ   

 

 

 ZÁPADNÍM STŘEDOMOŘÍM PŘES CASABLANKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

FIRST MINUTE CENA 
pro prvních 12 rezervací 

23.990Kč 

Katalogová cena 33.990 Kč 
Cena za dítě  3-11 let 2.990 Kč 

Cena za juniora 12-17let 2.990 Kč 
Číslo plavby 973 

Počet nocí/dnů 9/11 
Loď MSC***** PREZIOSA 

Termín odjezdu 19.9.2018 
Termín příjezdu 30.9.2018 

 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za 
  příplatek (sauny, masáže, 4D kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 590,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse -  příplatek 100 Kč/os 
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno 890.-Kč 
 
 

                    973   JANOV - MALAGA - CASABLANCA - LISABON - BARCELONA - MARSEILLE            OV – 

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

Vydejte se načerpat energii ze slunečných paprsků západního středomoří a obohatit se o poznatky z navštívených 
destinací. Čeká Vás plavební okruh do prosluněné Malagy, historicky zajímavé Casablanky nebo Barcelony, města 
s úžasnou architekturou. Proplujeme kolem Gibraltaru a přivítá nás „bílý dům“ – CASABLANCA. Poznáme nové 
místa, destinace, dokonce i kontinenty a náboženství. To vše nás čeká právě na této plavbě, kde vplujeme 
dokonce až do vln Atlantiku. Plavba tedy více než zajímavá. 

 

 
 
1.den: Odjezd z ČR do přístavu 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou. 
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek 890kč 
na trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno 

2.den: 09.00-17.00  Itálie – Janov - nalodění 
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s 
delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika 
chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud 
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 

3.den: Plavba na moři   
Plavba není jen o poznávání nových destinací. Plavba je i o tom, že by si měl každý udělat čas sám na sebe a na své přátele. Využijme proto volného dne na 

moři a navštivme AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můžete jen tak 

odpočívat na palubě lodi, slunit se a užívat si skvělé drinky, které je možno zakoupit na lodních barech. 

4.den: 10.30-17.30  Španělsko - Malaga    
Pokud hodláte poznat krásy Španělska, Malaga je to pravé ořechové. Pohodová procházka kolem arény, nebo výšlap na hrad s krásným výhledem na celý 
přístav rozhodně stojí za to. Nebo jen procházka v příbřežní kolonádě za vůně pomerančovníků. Tři opravdové pecky rozhodně stojí za zhlédnutí – Staré 
divadlo, nádherná katedrála a místo, kde působil světoznámý malíř.  

5.den: 08.00-23.00  Maroko-Casablanca    
Kdo tu nebyl - neuvěří. Navštívíme třetí největší mešitu na světě po Mece a pro opravdové cestovatele návštěva místní Mediny ve vás zanechá 
neopakovatelný zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Návštěva místních trhů je samozřejmostí. Pro náročnější cestovatele doporučujeme 
fakultativní výlet plavební společnosti MSC Cruises do Marrakech. 

6.den: Plavba na moři    
7.den: 08.00-16.00  Portugalsko- Lisabon    
Je považován za jedno z nejkrásnějších měst na světě. Přes řeku Tejo se klene most Vasco de Gama. Tento most je nejdelší v Evropě. Most je dlouhý 17,5 
km. Vzhledem k možnostem návštěvy Lissabonu doporučujeme výlet MSC Cruises do Fatimy. Portugalská Fátima je pro většinu Čechů zcela neznámým 
místem, přesto je už přes devadesát let považována za nejvýznamnější katolické poutní místo na světě. Od doby, kdy se tady třem dětem zjevila Panna 
Marie, přicházejí do Fátimy ročně milióny lidí prosit na kolenou o zázrak. 

8.den: Plavba na moři    
9.den: 12.00-19.00  Španělsko- Barcelona  
Od sochy Kryštofa Kolumba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. Nádherná 
procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při návštěvě 
tohoto krásného města. Před návštěvou Barcelony doporučujeme nastudovat život a dílo Antonia Gaudího anebo se zájmem poslouchat výklad našeho 
delegáta. Transfer MSC přístav-centrum-přístav Vám rozhodně doporučíme. 

10.den: 08.00-18.00 Francie-Marseille   
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete navštívit i fakultativně. Ostrov, kde byl 
vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně výšlap ke katedrále Panny Marie s naším delegátem je nezapomenutelný zážitek. 
Marseille máte jako na dlani.(nutný transfer MSC) 
11.den: 09.00- Itálie-Janov-  Vylodění a odjezd do ČR    
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda. 

12.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.30 hod, Brno cca 01.00 hod, Olomouc 02.45, Ostrava 03.45, Hradec 03.30, Praha 04.30 
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                           POSLEDNÍ 2 VOLNÁ MÍSTA AKČNÍ CENA             33.990,-Kč 



; 

                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ   

 

 

  ZÁPADNÍ STŘEDOMOŘÍ PŘES CASABLANCU  II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

FIRST MINUTE CENA 
pro prvních 12 rezervací 

22.990 Kč 

Katalogová cena 32.990 Kč 
Cena za dítě  3-11 let 2.990 Kč 

Cena za juniora 12-17let 2.990 Kč 
Číslo plavby 974 

Počet nocí/dnů 9/11 
Loď MSC***** PREZIOSA 

Termín odjezdu 28.9.2018 

Termín příjezdu 9.10.2018 
 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za 
  příplatek (sauny, masáže, 4D kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 590,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse -  příplatek 100 Kč/os 
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno 
 
 

            974     JANOV - MALAGA - CASABLANCA - LISABON - BARCELONA - MARSEILLE          OV – 

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

Vydejte se načerpat energii ze slunečných paprsků západního středomoří a obohatit se o poznatky z navštívených 
destinací. Čeká Vás plavební okruh do prosluněné Malagy, historicky zajímavé Casablanky nebo Barcelony, města 
s úžasnou architekturou. Proplujeme kolem Gibraltaru a přivítá nás „bílý dům“ – CASABLANCA. Poznáme nové 
místa, destinace, dokonce i kontinenty a náboženství. To vše nás čeká právě na této plavbě, kde vplujeme 
dokonce až do vln Atlantiku. Plavba tedy více než zajímavá. 

 

1.den: Odjezd z ČR do přístavu 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou. 
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek 890kč 
na trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno 

2.den: 09.00-17.00  Itálie – Janov - nalodění 
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s 
delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika 
chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud 
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 

3.den: Plavba na moři   
Plavba není jen o poznávání nových destinací. Plavba je i o tom, že by si měl každý udělat čas sám na sebe a na své přátele. Využijme proto volného dne na 

moři a navštivme AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můžete jen tak 

odpočívat na palubě lodi, slunit se a užívat si skvělé drinky, které je možno zakoupit na lodních barech. 

4.den: 10.30-17.30  Španělsko - Malaga    
Pokud hodláte poznat krásy Španělska, Malaga je to pravé ořechové. Pohodová procházka kolem arény, nebo výšlap na hrad s krásným výhledem na celý 
přístav rozhodně stojí za to. Nebo jen procházka v příbřežní kolonádě za vůně pomerančovníků. Tři opravdové pecky rozhodně stojí za zhlédnutí – Staré 
divadlo, nádherná katedrála a místo, kde působil světoznámý malíř.  

5.den: 08.00-23.00  Maroko-Casablanca    
Kdo tu nebyl - neuvěří. Navštívíme třetí největší mešitu na světě po Mece a pro opravdové cestovatele návštěva místní Mediny ve vás zanechá 
neopakovatelný zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Návštěva místních trhů je samozřejmostí. Pro náročnější cestovatele doporučujeme 
fakultativní výlet plavební společnosti MSC Cruises do Marrakech. 

6.den: Plavba na moři    
7.den: 08.00-16.00  Portugalsko- Lisabon    
Je považován za jedno z nejkrásnějších měst na světě. Přes řeku Tejo se klene most Vasco de Gama. Tento most je nejdelší v Evropě. Most je dlouhý 17,5 
km. Vzhledem k možnostem návštěvy Lissabonu doporučujeme výlet MSC Cruises do Fatimy. Portugalská Fátima je pro většinu Čechů zcela neznámým 
místem, přesto je už přes devadesát let považována za nejvýznamnější katolické poutní místo na světě. Od doby, kdy se tady třem dětem zjevila Panna 
Marie, přicházejí do Fátimy ročně milióny lidí prosit na kolenou o zázrak. 

8.den: Plavba na moři    
9.den: 12.00-19.00  Španělsko- Barcelona  
Od sochy Kryštofa Kolumba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. Nádherná 
procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při návštěvě 
tohoto krásného města. Před návštěvou Barcelony doporučujeme nastudovat život a dílo Antonia Gaudího anebo se zájmem poslouchat výklad našeho 
delegáta. Transfer MSC přístav-centrum-přístav Vám rozhodně doporučíme. 

10.den: 08.00-18.00 Francie-Marseille   
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete navštívit i fakultativně. Ostrov, kde byl 
vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně výšlap ke katedrále Panny Marie s naším delegátem je nezapomenutelný zážitek. 
Marseille máte jako na dlani.(nutný transfer MSC) 
11.den: 09.00- Itálie-Janov-  Vylodění a odjezd do ČR    
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda. 

12.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.30 hod, Brno cca 01.00 hod, Olomouc 02.45, Ostrava 03.45, Hradec 03.30, Praha 04.30 
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 U této plavby děti do 17 let  jen za cenu dopravy AKČNÍ CENA            27.990,-Kč 



; 

                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ   
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FIRST MINUTE CENA 
pro prvních 12 rezervací 

23.990 Kč 

Katalogová cena 33.990 Kč 
Cena za dítě  3-11 let 2.990 Kč 

Cena za juniora 12-17let 2.990 Kč 
Číslo plavby 975 

Počet nocí/dnů 7/9 
Loď MSC***** MUSICA 

Termín odjezdu 6.10.2018 
Termín příjezdu 15.10.2018 

 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
*fakultativní výlet busem do Olympie  (v hodnotě 690,-Kč) 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za 
  příplatek (sauny, masáže, 4D kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse -  příplatek 100 Kč/os 
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno 890.-Kč 
*fakultativní výlet busem do Athén  (str. 83) 
*fakultativní výlet vaporettem do Benátek  (str. 83)      
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83) 
 
 
 
 

               975    BENÁTKY – BRINDISI – KATAKOLON – SANTORINI – PIRAEUS – CORFU - KOTOR            OV 

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY                   
            + VÝLET  DO OLYMPIE 

Vyplutí z přístavu Benátky patří k těm nejkrásnějším a proto, kdo nezažije, tak tomu neuvěří. Navštívené destinace, 
které jsou zaměřené především na historii, tomu dodávají ještě víc na výjimečnosti této plavby. Brindisi, Kotor, 
Korfu nebo Olympie jsou opravdovými skvosty této plavby 

1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou. 
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek 890,-
Kč na trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno 

2.den: 09.00-17.00  Itálie – Benatky   
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s 
delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika 
chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud 
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 

3.den: 13.30-19.30  Itálie –  Brindisi  
Brindisi je pobřežní město na jihu Itálie u Jaderského moře v oblasti Apulie, je to hlavní město stejnojmenné provincie. Trvale zde žije přes 89 tisíc 
obyvatel. Díky své výhodné poloze na Apeninském poloostrově a zároveň velkému přírodnímu přístavu, hrálo město vždy velmi důležitou roli v obchodech, 
ale i přenosu kultury a vzdělanosti. Dodnes je Brindisi vlastně hlavní přístav pro obchod s Řeckem a se Středním východem. Město má velmi bohatou 
historii, která sahá až do starověku. Traduje se, že bylo založeno bájným hrdinou Diomedesem. Ve středověku bylo město povětšinou součástí menších 
knížectví a vévodství. Důležitou roli, ale sehrálo v Křížových výpravách. Dnešní Brindisi je velmi pěkné a fotogenické město. Historické jádro je obklopeno 
dvěma dlouhými zálivy, které slouží jako přírodní přístav. 

4.den: 12.00-18.00  Řecko –  Katakolon-Olympia 
Místo, kde se zapalovaly olympijské ohně, byl zde první stadion. Samotná vesnička je velmi příjemná na nákupy suvenýrů a relaxaci při kafíčku. Nicméně 
to, co je v této destinaci především zajímavé je Olympia, vzdálena asi 40 km od přístavu. CK Riviera tour má pro Vás připraven výlet do 40km vzdálené 
Olympie, do místa, kde se zrodil počátek olympijských her. Máte možnost navštívit toto jedinečné místo, kde na vás historie doslova sálá na každém kroku. 
Kdo může říci, že měl možnost se projít po stadionu, kde se rodily první olympijské hry. Výlet je v ceně zájezdu. Nezahrnuje vstup do Olympie cca 9,5 euro. 

5.den: 08.00-17.00  Řecko – Santorini   
Zcela jistě nejkrásnější destinace celé plavby. Krásné bílé domečky a kostelíky v kontrastu s modrou barvou Vás budou doslova nutit udělat spoustu 
krásných fotografií. Loď kotví na otevřeném moři v kráteru sopky. Na pevninu nás přepraví čluny a dále následuje oslí stezka, kterou rozhodně 
doporučujeme pro všechny milovníky adrenalinu, ale i zábavy.(cca 5 eur/osoba) 

6.den: 07.30-16.30  Řecko – Piraeus-Athény   
Řecko nás v ranních hodinách uvítá v přístavu. Opět úžasná historie po tisíciletí zpět nás láká na návštěvu centra Athén. Vzdálenost od přístavu cca 35 km, 
doprava složitější. Připravili jsme pro Vás výlet busem na Akropoli, Olympijský stadion, Prezidentský palác a dle časových dispozic i do Plaky. Tento výlet je 
fakultativní za příplatek. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. (str. 83) 

7.den: 12.30-18.30  Řecko – Corfu   
Velmi krásná destinace, která rozhodně stojí za prohlídku. Při návštěvě historického centra je třeba si rozhodně udělat čas na nákupy suvenýrů, koření, 
oblečení a vůbec všeho kolem skvělé řecké gastronomie. Vystoupat můžete i na místní pevnost, odkud jsou krásné rozhledy na celou Kerkyru, kterou 
s naším delegátem máte možnost navštívit.(doporučujeme transfer MSC nebo přístavní schutlle bus) 

8.den: 07.00-13.00  Černá Hora – Kotor   
Po Santorini asi nejkrásnější destinace Vás zaujme už vplouváním do Kotoru Bokou Kotorskou. Proplujete největším jihoevropským fjordem do krásného 
historického městečka, kde Vám rozhodně doporučíme výšlap na místní hradby, odkud jsou neskutečně krásné výhledy nejen na město Kotor, ale i na celý 
Fjord. 

9.den: 09.00  Itálie – Benátky   
Ráno se vylodíme v přístavu. Po vylodění a umístění zavazadel v buse se  můžete účastnit fakultativního výletu ,kde se přesuneme vaporettem na náměstí 
Sv.Marka a absolvovujeme prohlídku této části Benátek. S delegátem můžete zavítat až k mostu Rialto, nebo obdivovat krásné památky v okolí náměstí čí 
navštívit Basiliku St. Marco. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. (str. 83).Odpoledne návrat do přístavu a odjezd do ČR. Výlet dle 
aktuální situace, cca 4 hodiny. Klienti, kteří se neúčastní výletu mají volný program. 
10.den: Příjezd do ČR 
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.30 hod, Brno cca 01.00 hod, Olomouc 02.45, Ostrava 03.45, Hradec 03.30, Praha 04.30 

 

 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC MUSICA ****                                     EVROPSKÉ PLAVBY 

78

                          U této plavby děti do 17 let  jen za cenu dopravy AKČNÍ CENA           25.990,-Kč 



; 

                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ   

 

 

          MENORCA – SARDINIE - SICÍLIE-MALTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

FIRST MINUTE CENA 
pro prvních 12 rezervací 

23.990 Kč 

Katalogová cena 34.990 Kč 
Cena za dítě  3-11 let 2.990 Kč 

Cena za juniora 12-17let 2.990 Kč 
Číslo plavby 976 

Počet nocí/dnů 7/9 
Loď MSC*** ARMONIA 

Termín odjezdu 12.10.2018 

Termín příjezdu 21.10.2018 
 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za 
  příplatek (sauny, masáže, 4D kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse -  příplatek 100 Kč/os 
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno 890.-Kč 
 

           976     JANOV - MARSEILLE – MAHON – CAGLIARI – VALLETTA – MESSINA - NEAPOL          OV – 

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou. 
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek na 
trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno 

2.den: 09.00-18.00  Itálie – Janov   
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s 
delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika 
chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud 
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 

3.den: 09.00-16.00  Francie-Marseille    
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. Ostrov, kde byl 
vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně, výšlap ke katedrále Panny Marie s naším delegátem je nezapomenutelný 
zážitek. Marseille máte jako na dlani. Uvidíte ostrov If, také místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav i jeho pevnosti a  další zajímavosti. (nutný transfer 
MSC). 

4.den: 07.00-15.00  Španělsko-Menorca-Mahon    
 Menorca je okouzlující ostrov plný krás a historie. Ostrov s panenskou přírodou, malebnými vesničkami, romantickými zálivy s azurovým mořem a 
nádhernými plážemi s jemným světlým až bílým pískem. Ostrov nabízí klidnější dovolenou než ostatní Baleárské ostrovy. Menorca učaruje všem, kdo 
hledají relaxaci a sluníčko. Baleárské ostrovy - ráj na zemi. Procházka centrem Mahonu je nezapomenutelným zážitkem. Projdeme se kolem rybích trhů, 
navštívíme místní kostelíky s historicky zajímavými varhanami, dáme si kafíčko na náměstí a dokonce na zpáteční cestě budeme nakupovat v místních 
obchůdcích. Na Menorce najdete mnoho půvabných, panenských pláží a zálivů, např. Cala Tortuga, Pilar, Cavalleria, Pregonda, Macarella, Mitjana aj. 
Všechny pláže jsou veřejné, platí se pouze za slunečníky a lehátka. Vzhledem k velkému množství prehistorických památek se Menorce někdy říká 
„muzeum pod širým nebem". V roce 1993 byla Menorca prohlášena biosférickou rezervací, díky tomu si tak zachovala dodnes svoji panenskou přírodu, 
nádherné pláže, čisté moře a klidnou atmosféru. 
5.den: 12.00-18.00  Itálie – Sardinie- Cagliari   
je hlavním městem ostrova Sardinie. Žije zde přes 230 tisíc obyvatel a v sardštině nese názevCasteddu („zámek"). Město má univerzitu a je důležitým 
přístavem (spojení zvláště do Janova, Livorna, Civitavecchie, Neapole a Palerma). Cagliari je položeno mezi dvěma zátokami mořského zálivu, má zajímavé 
středověké jádro, nádhernou pláž Poetto a slaná jezera s růžovými plameňáky. Atmosféra tohoto města je pro návštěvníky strhující. Pulzující život, hlučná 
doprava, zkamenělá historie – člověk ho buď miluje, nebo nenávidí! V Cagliari se člověk necítí jako turista, tady zažíváte sardinský všední den, patří prostě 
k němu. Antické město Carialis téměř zcela pohltila pozdější zástavba, ale zachovaly se zbytky římské arény z 2. století n.l. Milá je procházka po středověké 
čtvrti. Z památek středověkého města, zčásti dosud chráněného pisánskými hradbami s věžemi - Torre di San Pancrazio (na Piazza Indipendenza), nebo 
bašta SantaCatarina - se zachovaly gotické kostely a některé kostely – především katedrála Santa. Cecilia(dokončena v roce 1312).  

6.den: 13.30-19.30  Malta-Valletta  
Hlavní město Malty - Valletta, se rozkládá na území o velikosti 1 kilometr x 600 metrů což z ní činí jedno z nejmenších hlavních měst na světě. Trvale zde 
žije jen něco málo přes 6.000 obyvatel, kteří podle vyjádření organizace UNESCO bydlí v městě s největší koncentrací památek na světě. I díky tomu byla 
Valletta zařazena v roce 1980 na prestižní seznam památek světového dědictví UNESCO. Valletta je převážně tvořena domy postavenými v 16. století 
během vlády rytířů svatého Jana Jeruzalémského (svatého Jana Křtitele), známých také jako Johanité. Ti se na Maltě usadili po svém vyhnání z řeckého 
ostrova Rhodos a následně své pojmenování změnili na Maltézské rytíře. Město má silný barokní nádech s prvky manýrismu a místy zde můžete narazit i 
na neoklasicistní budovy a pár moderních staveb. Valletta je živým městem, které kromě spousty výstavních paláců, kostelů a muzeí nabízí i více světských 
potěšení 

7.den: 09.00-18.00  Itálie-Sicílie-Messina 
Objevte krásy Sicílie. Procházka uličkami tohoto malebného sicilského města i samotného messinského průlivu zakončíme v místní katedrále.  Odtud je 
možná fakultativní prohlídka města vláčkem po celém městě. 

8.den: 07.00-13.00  Itálie – Neapol   
Dopoledne vyrazíme na prohlídku tohoto úžasného města. Neapolská metropole Vám nabídne procházku historického centra, možnost nákupů aktuální 
módy, nebo pro opravdové cestovatele návštěvu španělské čtvrti. Zavítat můžete i k sídlu plavební společnosti MSC Cruises, nebo využít fakultativních 
výletů na Vesuv nebo Pompeje.. 

9.den: 09.00  Itálie –Janov   Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, 
cappuccino a čokoláda. 

10.den: Příjezd do ČR   
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.30 hod, Brno cca 01.00 hod, Olomouc 02.45, Ostrava 03.45, Hradec 03.30, Praha 04.30 

 

 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  ARMONIA ***+                                 EVROPSKÉ PLAVBY 
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   U této plavby děti do 17 let  jen za cenu dopravy AKČNÍ CENA           23.990,-Kč 



; 

                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ   

 

 

               MADEIRA – CASABLANCA - KANÁRY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
Katalogová cena 34.990 Kč 

Cena za dítě  3-11 let 2.990 Kč 
Cena za juniora 12-17let 2.990 Kč 

Číslo plavby 977 
Počet nocí/dnů 12/14 

Loď MSC**** ORCHESTRA 
Termín odjezdu 23.10.2018 

Termín příjezdu 6.11.2018 

 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za 
  příplatek (sauny, masáže, 4D kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 590,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse -  příplatek 100 Kč/os 
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno 
*fakultativní výlet na Madeiře (str. 83) 
*fakultativní výlet BUS do Říma (str. 83) 
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83) 
 
 
 

       977  JANOV- MARSEILLE- BARCELONA- CASABLANCA- TENERIFE- FUNCHAL- MALAGA- CIVIT            

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

 
1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou. 
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek 890kč 
na trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno 

2.den: 09.00-17.00  Itálie – Janov   
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s 
delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika 
chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud 
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 

3.den: 08.00-18.00  Francie-Marseille    
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. Ostrov, kde byl 
vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně, výšlap ke katedrále Panny Marie s naším delegátem, je nezapomenutelný 
zážitek. Marseille máte jako na dlani. Uvidíte ostrov If, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav s jeho pevností a další zajímavosti.  
Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je opravdu nutný. 
4.den: 09.00-18.00  Španělsko-Barcelona    
Od sochy Kryštofa Kolomba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. Nádherná 
procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při návštěvě 
tohoto krásného města. Před návštěvou Barcelony doporučujeme nastudovat život a dílo Antonia Gaudího anebo se zájmem poslouchat výklad našeho 
delegáta. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*. 
5.den:  Plavba na moři   
6.den: 07.00-22.00  Maroco-Casablanca    
Kdo tu nebyl - neuvěří. Navštívíme třetí největší mešitu na světě po Mece a pro opravdové cestovatele návštěva místní Mediny ve vás zanechá 
neopakovatelný zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Návštěva místních trhů je samozřejmostí. Pro náročnější cestovatele doporučujeme 
fakultativní výlet plavební společnosti MSC Cruises do Marrakech. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je opravdu 
nutný. 
7.den:  Plavba na moři 
8.den: 09.00-16.00  Tenerife – Santa Cruiz    
Návštěva největšího ostrova z Kanárských ostrovů. Tenerife má činnou sopku Pico de Teide, ostrov bohatý na krásnou faunu i floru. Procházka městem je 
pohodová a příjemná, zejména pokud navštívíte místní zahrady. 

9.den: 08.00-18.00  Madeira- Funchal    
Hlavní město ostrova Madeira. Hned u přístavu vás zaujme pevnost z 16. století, dále se mužete vydat na prohlídku města nebo tržnice. My Vám však 
nabízíme fakultativní výlet s místní průvodkyní v českém jazyce, kde se dozvíte spoustu zajímavých informací o této destinaci, navštívíte místní vinotéku 
s možností ochutnání madeirských vín a užijí si i milovníci adrenalinu a krásných výhledů při výletu lanovkou a sjezdem na místních saních, což je 
opravdová místní turistická atrakce. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. (str. 83) 

10.den: Plavba na moři   
11.den: 08.00-14.00  Špalnělsko-Malaga    
Pokud hodláte poznat krásy Španělska, Malaga je to pravé ořechové. Pohodová procházka kolem arény, nebo výšlap na hrad s krásným výhledem na celý 
přístav rozhodně stojí za to. Také se projdete v příbřežní kolonádě za vůně pomerančovníků. Tři opravdové pecky rozhodně stojí za zhlédnutí – Staré 
divadlo, nádherná katedrála a místo kde působil světoznámý malíř.  

12.den: Plavba na moři    
Užijeme si driků, bazénů, vířivek, her a tanců s animátory, nebo pokud máte rádi klid a soukromí, můžete se věnovat opalování, relaxu a nebo četbě 

13.den: 09.00-19.00  Civitavecchia-Řím    
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. CK RIVIERA TOUR organizuje pro své klienty fakultativní výlet busem MSC do ŘÍMA. Za pomocí 
našeho delegáta uvidíte Vatikán, Andělský hrad, Piazzale Navona, Pantheon, Fontánu Di Trevi, Kapitol, Forum Romanum a u Kolosea na nás bude čekat 
autobus. Výlet je možno objednat jen při objednání zájezdu. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. (str. 83) 

14.den: 09.00 Itálie –Janov   
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda. 

15.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.30 hod, Brno cca 01.00 hod, Olomouc 02.45, Ostrava 03.45, Hradec 03.30, Praha 04.30 
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                     U této plavby děti do 17 let jen za cenu dopravy AKČNÍ CENA             29.990,-Kč 



; 

                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ   

 

 

          VÝCHODNÍ  A  ZÁPADNÍ  STŘEDOMOŘÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

FIRST MINUTE CENA 
pro prvních 12 rezervací 

21.990 Kč 

Katalogová cena 34.990 Kč 
Cena za dítě  3-11 let 2.990 Kč 

Cena za juniora 12-17let 2.990 Kč 
Číslo plavby 978 

Počet nocí/dnů 12/14 
Loď MSC***** MAGNIFICA 

Termín odjezdu 2.11.2018 

Termín příjezdu 16.11.2018 
 
 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za 
  příplatek (sauny, masáže, 4D kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 590,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse - příplatek 100 Kč/os 
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno 
*fakultativní výlet busem  do Athén   (str. 83) 
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83) 
 
 
 

      978   JANOV-MARSEILLE-BARCELONA-VALLETTA-HERAKLION-RHODOS-PIRAEUS-CORFU-ŘÍM         

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 
               +VÝLET DO ŘÍMA 

1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou. 
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek 890,-
Kč na trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno 

2.den: 09.00-17.00  Itálie – Janov   
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s 
delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika 
chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud 
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 

3.den: 08.00-18.00  Francie-Marseille    
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. Ostrov, kde byl 
vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně, výšlap ke katedrále Panny Marie s naším delegátem, je nezapomenutelný 
zážitek. Marseille máte jako na dlani. Uvidíte ostrov If, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav i jeho pevnosti a další zajímavosti.  
Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je opravdu nutný. 
4.den: 09.00-18.00  Španělsko-Barcelona    
Od sochy Kryštofa Kolomba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. Nádherná 
procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při návštěvě 
tohoto krásného města. Před návštěvou Barcelony doporučujeme nastudovat život a dílo Antonia Gaudího anebo se zájmem poslouchat výklad našeho 
delegáta. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*. 
5.den: Plavba na moři    
6.den: 09.00-18.00  Malta-Valletta    
Hlavní město Malty - Valletta, se rozkládá na území o velikosti 1 kilometr x 600 metrů, což z ní činí jedno z nejmenších hlavních měst na světě. Trvale zde 
žije jen něco málo přes 6.000 obyvatel, kteří podle vyjádření organizace UNESCO bydlí v městě s největší koncentrací památek na světě. I díky tomu byla 
Valletta zařazena v roce 1980 na prestižní seznam památek světového dědictví UNESCO. Valletta je převážně tvořena domy postavenými v 16. století 
během vlády rytířů svatého Jana Jeruzalémského (svatého Jana Křtitele), známých také jako Johanité. Ti se na Maltě usadili po svém vyhnání z řeckého 
ostrova Rhodos a následně své pojmenování změnili na Maltézské rytíře. Město má silný barokní nádech s prvky manýrismu a místy zde můžete narazit i 
na neoklasicistní budovy a pár moderních staveb. Valletta je živým městem, které kromě spousty výstavních paláců, kostelů a muzeí nabízí i více světských 
potěšení 

7.den: Plavba na moři    
8.den: 08.00-18.00  Řecko-Kréta-Heraklion    
Krásná a pohodová procházka starým přístavem s návštěvou místní tržnice a pravoslavného kostela.  

9.den: 07.00-16.30  Řecko – Rhodos    
Opět jsme v Řecku. Tentokráte na ostrově Rhodos. Jižní část ostrova vhodná pro surfování, západní chladnější s ostrými větry a východní krásně 
proteplená, nás pozve na pláže. Také se můžete vydat s naším delegátem na návštěvu starobylého města s jednou z mála historických památek ostrova 
místní pevností. Velmi příjemná je i návštěva centra města s obchůdky, kavárničkami, skvělými tavernami. 

10.den: 07.00-16.30  Řecko-Piraeus-Athény   
Řecko nás v ranních hodinách uvítá v přístavu. Opět úžasná historie po tisíciletí zpět nás láká na návštěvu centra Akropole. Vzdálenost od přístavu cca 35 
km, doprava složitější. Připravili jsme pro Vás výlet busem na Akropoli, Olympijský stadion, Prezidentský palác a dle časových dispozic i do Plaky. Tento 
výlet je fakultativní za příplatek . V ceně je transfer autobusem přístav-Akropole-Stadio Olympico-přístav a doprovod delegáta během transferu. Delegát se 
v této destinaci účastní fakultativního výletu. (str. 83) 

11.den: 14.00-20.00 Řecko-Corfu    
Velmi krásná destinace, která rozhodně stojí za prohlídku. Při návštěvě historického centra je třeba si rozhodně udělat čas na nákupy suvenýrů, koření, 
oblečení a vůbec všeho kolem skvělé řecké gastronomie. Vystoupat můžete i na místní pevnost, odkud jsou krásné rozhledy na celou Kerkyru, kterou 
s naším delegátem máte možnost navštívit. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města* 

12.den: Plavba na moři    
13.den: 09.00-19.00 Itálie-Civitavecchia-Řím    
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. CK RIVIERA TOUR organizuje pro své klienty výlet busem MSC do ŘÍMA. Za pomocí našeho delegáta 
uvidíte Vatikán, Andělský hrad, PiazzaleNavona, Pantheon, Fontánu Di Trevi, Kapitol, Forum Romanum a u Kolosea na nás bude čekat autobus. Výlet je 
v ceně zájedu. 

14.den: 08.00  Itálie-Janov    
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda. 

15.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.30 hod, Brno cca 01.00 hod, Olomouc 02.45, Ostrava 03.45, Hradec 03.30, Praha 04.30 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  MAGNIFICA****                                EVROPSKÉ PLAVBY 
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  U této plavby děti do 17 let  jen za cenu dopravy AKČNÍ CENA         25.990,-Kč 



; 

                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ   

 

 

              MADEIRA – CASABLANCA - KANÁRY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
Katalogová cena 34.990 Kč 

Cena za dítě  3-11 let 2.990 Kč 
Cena za juniora 12-17let 2.990 Kč 

Číslo plavby 977 
Počet nocí/dnů 12/14 

Loď MSC**** ORCHESTRA 
Termín odjezdu 23.10.2018 

Termín příjezdu 6.11.2018 

 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za 
  příplatek (sauny, masáže, 4D kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 590,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse -  příplatek 100 Kč/os 
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno 
*fakultativní výlet na Madeiře (str. 83) 
*fakultativní výlet BUS do Říma (str. 83) 
*fakultativní výlety s delegátem (str. 83) 
 
 
 

       979  JANOV- MARSEILLE- BARCELONA- CASABLANCA- TENERIFE- FUNCHAL- MALAGA- CIVIT            

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

 
1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou. 
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek 890kč 
na trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno 

2.den: 09.00-17.00  Itálie – Janov   
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s 
delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika 
chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud 
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 

3.den: 08.00-18.00  Francie-Marseille    
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. Ostrov, kde byl 
vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně, výšlap ke katedrále Panny Marie s naším delegátem, je nezapomenutelný 
zážitek. Marseille máte jako na dlani. Uvidíte ostrov If, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav s jeho pevností a další zajímavosti.  
Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je opravdu nutný. 
4.den: 09.00-18.00  Španělsko-Barcelona    
Od sochy Kryštofa Kolomba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. Nádherná 
procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při návštěvě 
tohoto krásného města. Před návštěvou Barcelony doporučujeme nastudovat život a dílo Antonia Gaudího anebo se zájmem poslouchat výklad našeho 
delegáta. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*. 
5.den:  Plavba na moři   
6.den: 07.00-22.00  Maroco-Casablanca    
Kdo tu nebyl - neuvěří. Navštívíme třetí největší mešitu na světě po Mece a pro opravdové cestovatele návštěva místní Mediny ve vás zanechá 
neopakovatelný zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Návštěva místních trhů je samozřejmostí. Pro náročnější cestovatele doporučujeme 
fakultativní výlet plavební společnosti MSC Cruises do Marrakech. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je opravdu 
nutný. 
7.den:  Plavba na moři 
8.den: 09.00-16.00  Tenerife – Santa Cruiz    
Návštěva největšího ostrova z Kanárských ostrovů. Tenerife má činnou sopku Pico de Teide, ostrov bohatý na krásnou faunu i floru. Procházka městem je 
pohodová a příjemná, zejména pokud navštívíte místní zahrady. 

9.den: 08.00-18.00  Madeira- Funchal    
Hlavní město ostrova Madeira. Hned u přístavu vás zaujme pevnost z 16. století, dále se mužete vydat na prohlídku města nebo tržnice. My Vám však 
nabízíme fakultativní výlet s místní průvodkyní v českém jazyce, kde se dozvíte spoustu zajímavých informací o této destinaci, navštívíte místní vinotéku 
s možností ochutnání madeirských vín a užijí si i milovníci adrenalinu a krásných výhledů při výletu lanovkou a sjezdem na místních saních, což je 
opravdová místní turistická atrakce. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. (str. 83) 

10.den: Plavba na moři   
11.den: 08.00-14.00  Špalnělsko-Malaga    
Pokud hodláte poznat krásy Španělska, Malaga je to pravé ořechové. Pohodová procházka kolem arény, nebo výšlap na hrad s krásným výhledem na celý 
přístav rozhodně stojí za to. Také se projdete v příbřežní kolonádě za vůně pomerančovníků. Tři opravdové pecky rozhodně stojí za zhlédnutí – Staré 
divadlo, nádherná katedrála a místo kde působil světoznámý malíř.  

12.den: Plavba na moři    
Užijeme si driků, bazénů, vířivek, her a tanců s animátory, nebo pokud máte rádi klid a soukromí, můžete se věnovat opalování, relaxu a nebo četbě 

13.den: 09.00-19.00  Civitavecchia-Řím    
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. CK RIVIERA TOUR organizuje pro své klienty fakultativní výlet busem MSC do ŘÍMA. Za pomocí 
našeho delegáta uvidíte Vatikán, Andělský hrad, Piazzale Navona, Pantheon, Fontánu Di Trevi, Kapitol, Forum Romanum a u Kolosea na nás bude čekat 
autobus. Výlet je možno objednat jen při objednání zájezdu. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. (str. 83) 

14.den: 09.00 Itálie –Janov   
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda. 

15.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.30 hod, Brno cca 01.00 hod, Olomouc 02.45, Ostrava 03.45, Hradec 03.30, Praha 04.30 

 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC ORCHESTRA ****                               EVROPSKÉ PLAVBY 
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                     U této plavby děti do 17 let jen za cenu dopravy 
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                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ   

 

 

ZÁPADNÍ STŘEDOMOŘÍ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
Katalogová cena 26.990 Kč 

Cena za dítě  3-11 let 2.990 Kč 
Cena za juniora 12-17let 2.990 Kč 

Číslo plavby 980 
Počet nocí/dnů 7/10 

Loď MSC***** MERAVIGLIA 

Termín odjezdu 23.11.2018 

Termín příjezdu 2.12.2018 

 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za 
  příplatek (sauny, masáže, 4D kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse -  příplatek 100 Kč/os 
*svozový transfer na trase Praha-Hradec-Svitavy-Brno 
*fakultativní výlet BUS do Říma (str. 83) 
 
 
 

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 
 
1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou. 
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava. Svozový transfer za příplatek 890kč 
na trase Praha-Hradec-Pardubice-Svitavy-Brno 
 

2.den: 09.00-18.00  Itálie – Janov   
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s 
delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika 
chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud 
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 
 

3.den: 09.00-18.00  Civitavecchia-Řím    
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. CK RIVIERA TOUR organizuje pro své klienty fakultativní výlet busem MSC do ŘÍMA. Za pomocí 
našeho delegáta uvidíte Vatikán, Andělský hrad, Piazzale Navona, Pantheon, Fontánu Di Trevi, Kapitol, Forum Romanum a u Kolosea na nás bude čekat 
autobus. Výlet je možno objednat jen při objednání zájezdu. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. (str. 83) 
 

4.den: 10.00-17.00  Itálie – Palermo-Sicílie   
Nádherná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při 

návštěvě tohoto krásného města. Nezapomeňte si koupit místní skvělou pistáciovou zmrzlinu, zavítat na rybí trhy a do místní katedrály. 

 

5.den: 09.00-18.00  Malta-Valletta    
Hlavní město Malty - Valletta, se rozkládá na území o velikosti 1 kilometr x 600 metrů, což z ní činí jedno z nejmenších hlavních měst na světě. Trvale zde 
žije jen něco málo přes 6.000 obyvatel, kteří podle vyjádření organizace UNESCO bydlí v městě s největší koncentrací památek na světě. I díky tomu byla 
Valletta zařazena v roce 1980 na prestižní seznam památek světového dědictví UNESCO. Valletta je převážně tvořena domy postavenými v 16. století 
během vlády rytířů svatého Jana Jeruzalémského (svatého Jana Křtitele), známých také jako Johanité. Ti se na Maltě usadili po svém vyhnání z řeckého 
ostrova Rhodos a následně své pojmenování změnili na Maltézské rytíře. Město má silný barokní nádech s prvky manýrismu a místy zde můžete narazit i 
na neoklasicistní budovy a pár moderních staveb. Valletta je živým městem, které kromě spousty výstavních paláců, kostelů a muzeí nabízí i více světských 
potěšení 
 

6.den:  Plavba na moři   
7.den: 09.00-18.00  Španělsko-Barcelona    
Od sochy Kryštofa Kolomba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. Nádherná 
procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při návštěvě 
tohoto krásného města. Před návštěvou Barcelony doporučujeme nastudovat život a dílo Antonia Gaudího anebo se zájmem poslouchat výklad našeho 
delegáta. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*. 

 
8.den: 08.00-17.00  Francie-Marseille    
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. Ostrov, kde byl 
vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně, výšlap ke katedrále Panny Marie s naším delegátem, je nezapomenutelný 
zážitek. Marseille máte jako na dlani. Uvidíte ostrov If, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav s jeho pevností a další zajímavosti.  
Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je opravdu nutný. 

 
9.den: 08.00 Itálie –Janov   
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda. 
 

10.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.30 hod, Brno cca 01.00 hod, Olomouc 02.45, Ostrava 03.45, Hradec 03.30, Praha 04.30 

 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC MERAVIGLIA*****                            EVROPSKÉ PLAVBY 
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                     U této plavby děti do 17 let jen za cenu dopravy AKČNÍ CENA             14.990,-Kč 
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     VÝLETY S DELEGÁTEM BĚHEM PLAVEB 

 

 

 

PLAVBA OBSAH VÝLETU S DOPROVODEM DELEGÁTA CK RIVIERA TOUR BĚHEM PLAVBY FIRST KATALOG 

ATHENY ATHENS 01 (6 hod) Po vylodění odjezd autobusem do centra Athén. Během cesty budete seznámeni s místy, která máte možnost navštívit a jejich historii. Příjezd ke stadionu Olympico, 
exteriérová prohlíka, násdledně procházka k prezidentskému paláci a možnost vidět střídání stráží. Přesun kolem vládních budov do centra Athén, vítězný oblouk a návštěva Plaky. Volný čas 
cca 2,5 hodiny na nákupy suvenýrů, nebo možnost návštěvy Akropole anebo Athénských muzeí. Vstupné na Akropoli a do muzeí  cca 20 eur -  není v ceně výletu. Následuje odjezd do 
přístavu. Výlet je v českém jazyce. Pěší cca 5km. 

690 990 

OLYMPIA OLYMPIA 01- (3-4 hod ) Po vylodění odjezd autobusem do cca 45 km vzdálené historické Olympie. Během cesty budete seznámeni s historií starověké Olympie a historií olympijských her. 
Po příjezdu do Olympie volný čas (cca 2 hod) na návštěvu starověké Olympie. Následuje odjezd do katakolonu s možností nákupů suvenýrů a posezení v kavárnách. V ceně není vstupné do 
areálu a muzeí (cca 10-15 eur dle sezony). Výlet je v českém jazyce. Délka výletu cca 3,5 hodiny,pěší cca 2-3 km 

590 990 

BENÁTKY VENICE 01-(4 hod) Po vylodění se přesuneme k přístavu odkud vaporettem (privátní lodí) poplujeme Benátkama až na náměstí Sv.Marka. Dle Vašeho rozhodnutí můžete navštíbit basiliku 
Sv.Marka, zvonici a náměstí anebo se vydat za našeho doprovodu úzkými uličkami až k Rialto, kde budete mít svůj osobní čas (cca 45 min) na nákupy suvenýrů a občerstvení. Následuje 
návrat na náměstí St.Marco , kde můžete využít volný čas cca 45 minut na prohlídků užasné benátské architektury. Následuje opět odjezd Vaporettem do přístavu. Doba výletu cca 4 hod. 
Výlet je v českém jazyce. Pěší cca 3,5 km 

690 990 

PISA PISA 01- (6 hod) Po vylodění odjezd budem do Pisy. Během cesty informace o navštívených místech a historii Pisy. Po příjezdu přesun výletním vláčkem z parkoviště busů do turistického 
centra Pisy, doprovod k šikmé věži a Váš volný program k prohlídce těchto zajímavých míst s možností nákupu suvenýrů anebo občerstvení. Volný čas dle časových dispozic cca 2,5 -3 
hodiny. Níásleduje odjezd vláčkem zpět k autobusu a odjezd do La Spezie s možností návštěvy tohoto města. Výlet je v českém jazyce. Cena nezahrnuje vstupy do památek. Pěší cca 3 km 

1.090 1490 

ŘÍM ROMA 01(8 hod) Po připlutí do přístavu odjezd do Říma, cca 1,5 hod. Během cesty informace o navštívených místech a historii ŘÍMA. S naší asistencí budete mít možnost vidět slavné 
Koloseum, Forum Románum, Kapitol, památník Viktora Emauela II, slavnou Fontánu di Trévi, Pantheon, Piazza Navona, kostel s Rubensovými obrazy, Ponte san Angelo, Andělský hrad a 
procházku zakončíme na Vatikánském náměstí. Dle časových dispozic volný čas cca 1 hodina na Piazza Navona a 45 minut u Vatikánu. Všechny prohlídky exteriér. Výlet je v českém jazyce, 
pěší cca 5,5 km 

1.190 1.590 

MADEIRA MADEIRA 01 (5 hodin) Po připlutí vylodění a pěší procházka do parku a za asitence místního průvodce informace o Madeiře a městačku Funchal a jeho historie. Pěší procházka ke katedrále 
bude umocněna návštěvou madeirské vinotéky s možností ochutnávky těchto skvělých vín a taktéž možností zakoupení. Naše další cesta bude uzkými uličkami na prohlídku místních trhů a 
následně se lanovkou přesuneme nad město Funchal, odkud jsou úžasné výhledy na město a oceán. Po prohlídce následuje přesun na sjezd na sáních, což je opravdovou světovou raritou. 
Po sjezdu následně přesun do přístavu. (Doporučujeme přesun taxi, cca 10 eur/os,není v ceně výletu) Pěší prohlídka cca 6km s taxi přepravou,bez  taxi přepravy  cca 11 km.V českém jazyce. 

890 1.190 

ESTONSKO TALLINN 01 -SKANZEN  -Cca 6 hodin, včetně oběda. Užijte si tento den, jak z autobusu, tak pěšky. Začneme procházkou do starého města, kde uvidíme hrad Toompea, nyní sídlo 
parlamentu, navštívíme ruský ortodoxní kostel Alexandra Nevského a gotický kostel. Potěšíme se úžasným výhledem na Lower town – což je část Tallinu. V Lower townu si projdeme 
Radnici, lékárnu z 15. století a mnoho dalšího. Po typickém estonském obědě si užijeme nakupování a podíváme se do skanzenu na architekturu z 18. až 19. století. Delegát se v této 
destinaci účastní fakultativního výletu. Výlet je v anglickém, nebo ruském jazyce. 

2.790 3.390 

RUSKO 
 

ST.PETERSBURG 01- DVORY – celodenní výlet. Po opuštění přístavu se zúčastníme fascinující vyhlídkové jízdy po tomto důležitém ruském městě. Podíváme se na klíčové atrakce, pak 
zastavíme, abychom si udělali foto před kostelem Našeho Spasitele na prolité krvi, katedrála nazývaná “Prolitou krví”. Naše exkurze dále pokračuje kolem známé Nevsky Prospective do 
katedrály Sv. Isaaca, kde se podíváme dovnitř. Po navštívení katedrály nás čeká oběd v podání typické ruské kuchyně. Pak po hodinové jízdě dorazíme do známých Petrových dvorů – jedno z 
oblíbených letních sídel cara se svým divokým parkem, fontánami a stříhanými zahradami. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. Výlet je v anglickém, nebo ruském jazyce. 

3.890 4.490 

NORSKO GEIRANGIER 01-Po zakotvení a tendru na pevninu dle časových dispozic nástup do vyhlídkového autobusu a vyhdlíkový okruh cca 14 km Vás vyveze nad místní fjord. Mužete se zastavit na 
vyhlídce a i několika stanovistích během vyhlídkové jízdy.Po návratu k přístavu volný program- 

890 1290 

NORSKO FLAAM 01- Po zakotvení prohlídka vesničky a výlet vláčkem. Vesnička Flaam je známá především nejstrmější železnicí z Flaam do Myrdalu. Tato panoramatická jízda cca 1,5-2  hodiny vás 
okouzlí nádhernými přírodními scenériemi norské přírody, vodopádů, skal a místní fauny a flóry. Zastávka přímo pod 93 metrů velkým vodopádem je opravdu jedinečným zážitkem. Výlet je 
v českém jazyce a pro naši skupinu budou rezervována pevná místa s místenkou ve vlaku na cestě z Flaam do Myrdalu a zpět do Flaam. 

1590 1990 

NORSKO NORTH CAPE - HON01 – CESTA NA SEVERNÍ MYS – Transfer-Cca 3h-Umístěn na Mageroyském ostrově a zhruba 1 hodinu jízdy od Honnigsvadu, leží Severní mys. Nejsevernější část Severní 
Evropy s mnoha břízovými lesy. Lesy jsou umístěny kolem celé krajiny. Budete mít šanci vidět okolí Pavilonu Severního Mysu, popisující historii oblasti.  

2590 2990 

SPITCBERGY LONGYERYEN- LYR05 – LÁKADLO V ZEMI: JÍZDA SE PSÍM ZPŘEŽENÍM -Dychtivý po jízdě, jistí si v kramflecích – packách. Budete napnuti na čekání až uvidíte vrtící ocásky a vlhké čumáčky 
pejsků, kteří čekají,  až budou řídit jízdu Vašeho života. Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Amor, Donner a Blitzen, můžete mít tuto sestavu a nechat se táhnout krajinou. To vše můžete 
zažít, pokud se k této exkurzi odhodláte. Vaše jízda začne od kotců, odkud vyrazí s Vámi na společnou jízdu. Užijte si krásné scenérie ze sání. Na konci projížďky se vrátíte zpět do přístavu 
k Vaší lodi. Upozornění: není vhodné pro osoby s invalidním vozíkem a pro osoby s problémy s chůzí. Důležité je odolné oblečení proti větru, bundy, rukavice. 
 

4490 4990 

FRANCIE LE VERDON - v době vydání katalogů nejsou výlety k dispozici. Výlet s delegátem zašleme klinetům pžed odjezdem na plavbu. 
 

  

IRSKO CORK ORK05 – LIHOVAR OLD JAMESON Vaše návštěva do lihovaru Old Jameson / Old Midleton začíná audiovizuální prezentací o historii a výrobě irské whisky s následnou prohlídkou 

palírny a dalších historických budov jako jsou Heritage Centre. Během prohlídky uvidítě několik artefaktů jako jsou fotografie a skvělé obnovené stroje. Během návštěvy palírny Old Midleton 

budete mít čas na prohlídku obchodu se suvenýry s možnosti koupi irské whisky. Upozornění: Prohlidka palírny je rozsáhla a zahrnuje stoupání po schodech (35 schodů). 

2190 2790 

IRSKO DUBLIN DBL02 – GLENDALOUGH A IRSKÝ VENKOV-Po krátké panoramatické jízdě přes město Dublin budete pokračovat na klidný irský venkov do malebného prostředí kláštěrních ruin 

Glendalough. Po prohlídce zamíříte na jih na horu Wicklow, kde si můžete vychutnat nádherný výhled na tmavě zelené soutěsky a klidnou krajinu irského venkova. Dále pokračujete do 

hrabství Wicklow, které je právem nazývána „Zahrada Irska“, kde si můžete vychutnat dechberoucí pohled na neustále se měnící scénerie. Pohltí Vás zde kláštěrní atmosféra Glendalough, 

která je uprostřed klidné krajiny vysoko v kopcích s výhledem na dvě jezírka. Dříve zde bylo také jedno z největších irských poutních míst až do poloviny 19 století. Po návštěvě Glendalough 

se budete vracet do Dublinu přes horu Wicklow. Upozornění: Prohlídka není vhodná pro osoby s pohybovými problémy nebo na vozíku.  

2190 2990 

SKOTSKO GREENOCK GRK02 – SKOTSKÉ LOCHNESKÉ JEZERO-Jakákoli návštěva Skotska by měla zahrnout nějaký čas strávený na krásách skotských scenérií.  Začátek Vaší cesty je na východ přes řeku 

Clyde až k Lochneskému jezeru, které je největší sladkovodní skotské jezero. Další zastávka bude v malebné vesnici Luss. Budete mít volný čas na procházku podel břehu jezera, nebo si zajít 

na tradiční drink ve skotské hospodě. Další zastávka je na vyhlídce „Rest and Be Thankful“ odkud budete mít nádherný výhled na skotskou krajinu. Při zpáteční cestě pojedete kolem Loch 

Fyne, Loch Rock a Holy Loch.  

1690 2290 

SKOTSKO INVERGORDON 06 – GLENMORANGIE WHISKY & ROYAL DORNOCH – 4 h.Krátká jízda severně přes vesnici Tain přimo do palírny v Glenmorangie. Lihovar se zabývá výrobou své vysoce 
hodnocené whisky od 19 století a jejich značka se prodává globálně po celém světě. Umění jemné destilace se dědí z generace na generaci místních rodin, které tvoří specializovanou 
pracovní sílu. Prohlídka Vás seznámí s každým krokem procesu destilace. Další úsek prohlídky Vás zavede přes Dornoch Firth z 12. Století, kde se nachází Royal Dornoch. Oblíbený resort, 
který je obklopený písečnými dunami a mimořadně slunečným podnebím se může pochlubit solidními Edwardian hotely s hojnou zelení, golfovým hřištěm a písečnou pláží. Městské 
nejstarší budovy zahrnují impozantní katedrálu a prostorná náměstí. Výlet je v anglickém jazyce. 

1.790 2.190 

ISLAND AKUREYI- AKU02 – VODOPÁDY V GODFOSS & PROHLÍDKA MĚSTA AKUREYRI-Hlavní město severního Islandu Akureyri je krásné město obklopené majestátnými horami a několika městy. Váš 
výlet je kombinací cestování po krásné krajině, výletem na vodopády Godafoss, návštěvě botanické zahrady a prohlídka města Akureyri.  Budete obdivovat vodopád Bohů, který je vysoký 12 
metrů, projedete historickou čtvrť Akureyri a v nové části města se zastavíte v botanické zahradě, která má k dispozici velký počet místní flóry. Výlet je v anglickém jazyce.  

1.990 2.590 

ISLAND ISAFJORDUR- IFJ11 – THINGEYRI – STARÉ TRADICE A KULTURA VIKINGŮ – cca 4 h-Tento atraktivní půldenní výlet představuje jako první výhled na krásné Dýrafjorour, na cestě do jednoho 
nejstaršího osídleného malého města Thingeyri (nebo Pingeyri) na západu fjord. Zamíříte do městské kovárny sledovat kováře při práce, podíváte se na historické nástroje a povíte si o 
historii dílen. Další bude na řadě galerie Koltra, obchod s lokálními řemeslnými předměty pleteným zbožím. Následuje speciální městská část Vikingů, kde budou moderní Vikingové bojovat, 
tančit a zpívat lidové písně pro vás. Je zde zahrnuto i jídlo – místní specialita – plátky uzeného jehněčího podávané s islandskou chlebovou plackou, což je oceňovaná národní pochoutka. 
Finálním vrcholem bude jízdárna v Sandar, kde na vás bude čekat setkání s islandskými koňmi. Jsou to vytrvalá zvířata. Jsou zde dva unikátní chovy, které vám budou předvedeny. Můžete se 
osobně sblížit s těmito koňmi a pořídit si fotografie. Upozornění: Tento výlet není pro hosty s vozíky, zahrnuje totiž chůzi na nerovném a blátivém terénu. Výlet je v anglickém jazyce. 

3.690 3.990 

ISLAND REYKJAVIK- KEF02 – ZLATÝ KRUH – cca 8 h-Připravte se, že stávíte čas obdivováním přírodních krás, které napomohly vytvořit Island tak slavným. Atutobus vás vezme do nádherného 
Thingvellir národního parku, který je zařazen na seznam UNESCO, je situován asi 30 mil od Reykjaviku. Tento park patří k nezbytné návštěvě na Islandu, budete mít zkušenosti s jednou 
z nejotevřenějších scenérií v zemi, uvidíte lávová pole, zelené plochy a polní květiny. Islanďané považují tuto lokalitu jako posvátné místo a byl zde založen nejstarší světově založený 
legislativní parlament. Další zastávnkou bude obrovský Gullfoss neboli zlatý vodopád, toto dvojče kaskády je jedním z nejsilnějších v Evropě. Jsou odtud úžasné výhledy. Naše třetí zastávka 
bude u Islandských gejzírů, které spolu s Thingvellir parkem a Gullfossem tvoří turistickou trasu Zlatého kruhu. Zde uvidíte přírodu v celé její kráse jako například syčící horké prameny a další 
geotermální jevy. V tohmle nadreálném prostředí budeme mít oběd. Upozornění: Tento výlet obsahuje chůzi po nerovném  terénu, ale uvidíte většinu památek. Do oběda je zahrnuta pouze 
voda, ostatní nápoje si musíte zaplatit na místě. Tento výlet je dostupný první  den. Výlet je v anglickém jazyce. 

4.390 4.990 

ISLAND KIRKWALL- KWL03 – SÁGY, VÁLEČNÉ PŘÍBĚHY A WHISKY -  cca 3,5-První zastávkou bude nejsevernější producent skotské whisky, Highland Park Distillery založený v roce 1798. Od 
skromných začátků Highland Park rostl od úspěchu k úspěchu a k mnoha oceněním. Tématická prohlídka lihovaru zahrnuje krátký film a tradičně se uzavírá douškem whisky. Následuje 
scénická jízda podél Scapa Flow a váš průvodce vám poví válečné příběhy týkající se doby, kdy byla Scapa Flow hlavní základnou britské námořní flotily v I. a II. světové válce. Budete také 
procházet přes první ze čtyř Churchillových bariér. Tyto bariéry byly postaveny v průběhu II. světové války a měly chránit Scapa Flow. Navštívíte krásné ručně malované kaple na malém 
ostrově Lamb Holm. Postavili je italští zajatci během II. světové války. Kaple stojí jako symbol míru a trvalého přátelství mezi Orknejí a vojáky z Itálie. Budete mít také vlastní čas na 
prozkoumání města Kirkwall. Upozornění: Návštěva italské kaple může být zrušena při speciálních akcích.  Výlet je v anglickém jazyce. 

2.290 2.790 

Uváděná cena FIRST je cena, za kterou můžete výlet zakoupit při sepsání cestovní smlouvy a naše CK Vám garantuje tuto cenu i v případě jejího navýšení plavební společností. V této ceně je i 
spárovací poplatek a taxy. Pokud si výlet zakoupite v předprodeji, garantujeme Vám, že budete společně s naším delegátem v jedné skupině. V případě, že si výlet dokoupíte na lodi, budete 
většinou přiřazeni do jiných skupin bez asitence našeho delegáta. Cena uváděná jako  KATALOG je vždy vyšší a bude Vám účtována, pokud si objednáte výlet již po uzavření cestovní smlouvy. Ceny 
výletů jsou tržní a uváděná KATALOGOVÁ cena je stanovena jako nejvyšší cena za nabízený výlet                
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