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FIRST MINUTE                           11.990,-Kč 

First minute cena pro prvních 
12 rezervací - cena za osobu 

11.990,-Kč 

Číslo plavby 340 

Katalogová cena za osobu 18.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 9.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  9.990,-Kč 

Počet dnů 7 

Poznávací zájezd speciál  

Termín odjezdu 1.9.2019 

Termín příjezdu 7.9.2019 
 
 
 
 
 

Cena zájezdu zahrnuje: 
*1x ubytování ve *** hotelu se snídaní v Toskánsku   
*2x ubytování ve *** hotelu se snídaní v Orvietu   
*1x ubytování ve ***hotelu se snídaní v Římě 
*4x  teplá večeře dle navštívených míst 
*4x teplá snídaně na hotelu 
*1x teplá snídaně v buse 
*1x studená svačina v buse 
*1x teplá svačinka v buse 
*káva, čaj, cappuccino, čokoláda v buse zdarma 
*vstupy – Basilika Sv. Petra, Vatikánské Muzea 
*poplatky za vjezdy do měst 
*městské ubytovací poplatky a taxy 
*pojištění CK proti úpadku 
*delegáta CK RIVIERA TOUR  
*komplexní zdravotní pojištění 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*služby nad rámec uvedeného programu 
 

Itálie není jen moře, pláže a turistická střediska. Itálie je kolébka naší civilizace. Itálie je obrovský kus historie a nabídne Vám také 
skvělou středomořskou kuchyni. Připravili jsme pro Vás zájezd do Itálie, kdy můžete během několika dnů poznat opravdové skvosty 
této země, obdivovat historické památky a poznat tak tuto zemi z jiného úhlu pohledu. 
Nabízíme i poznání místní domácí kuchyně a ochutnávku regionálních specialit.      
 
 
 
Den 1: Odjezd z ČR.     
     Ve večerních hodinách odjezd z ČR a noční přejezd do Itálie. Během cesty a celého zájezdu zdarma káva, čaj, čokoláda, 
capuccino. Všichni cestující obdrží svačinku na cestu. 
 
Den 2: Venice - Benátky    
     Ráno teplá snídaně v buse, káva. V ranních hodinách příjezd do Benátek. Následuje výlet do Benátek, kde se přeravíme na 
náměstí Sv. Marka Vaporettem. (Vaporetto je místní lodní dopravní prostředek). Prohlídka náměstí Sv. Marka a prohlídka Benátek 
k mostu Ponte Di Rialto, jednoho z nejstarších mostů v Benátkách, volný čas k nákupům a opět transfer Vaporettem k autobusu. 
Poté odjezd do Florencie. Během cesty teplá svačinka v buse. 
     Odpoledne začne vyhlídkou na Florencii a následně prohlídkou této perly italských měst. V této metropoli Toskánska ležícího na 
řece Arno navštívíme historické centrum zapsané na seznamu světového dědictví Unesco. Zhlédneme díla Leonarda Da Vinci, 
projdeme se krásnými uličkami až do Baptisteria San Giovany, biskupského sídla, které se stalo florentskou katedrálou. Následuje 
prohlídka katedrály a odjezd na hotel a ubytování s večeří. 
 
Den 3: Pisa - San Gimiano - Vinotéka - Orvietto 
     Ráno po snídani vyrazíme do italské Pisy, kde na náměstí zázraků budeme obdivovat památky a především slavnou šikmou věž. 
Budeme mít prostor na návštěvu památek, nákupy suvenýrů nebo pravé italské kafíčko. Kolem poledne se busem budeme 
přepravovat přes krásný toskánský kraj do San Gimiana. Toto středověké město bylo nazýváno Manhatan Itálie a při povídání o 
historii Florencie jistě pochopíte proč tomu tak bylo. 
      Po krásné a pohodové procházce tímto nádherným městem se přesuneme do pravé italské vinotéky, kde budete moci ochutnat 
nejen italská vína, ale i místní pochutiny, koření…  Následuje večerní přejed do Orvieta, kde si vychutnáme pravou italskou večeři o 
několika chodech a ubytujeme se v místním penzionu, kde strávíme příjemnou noc.  
 
Den 4: Řím - Vatikán 
    Ráno po snídani příjezd do Vatikánu. Dopolední účast na audienci papeže (pokud se koná) na náměstí Sv. Petra a následně  
prohlídka Basiliky Sv. Petra s návštěvou Vatikánských muzeí. V podvečer volný čas na nákupy suvenýrů v okolí Vatikánu, odjezd na 
hotel, ubytování, večeře  
 
Den 5 Řím   
     Snídaně a po snídani navštívíme další památky Říma, které jsou náročnější na chůzi. Dopoledne Basilica San Pablo a následně se 
budeme věnovat památkám starého Říma. Procházka začne u Kolosea včetně vnitřní prohlídky přes Forum Románum, Kapitol, 
památník Viktoria Emanuela II, Fontanou De Trevi, Pantheon, Piazza Navona, Andělského hradu a prohlídka bude v odpoledních 
hodinách končit u Vatikánu. V odpoledních hodinách odjezd z Říma. V podvečerních hodinách zastávka v Orvietu na večeři. 
 
Den 6: Assisi 
Ráno po snídani odjezd do jednoho z nejvýznamnějších poutních míst v itálii Assisi. Assisi (římské Assisium) je malebné historické 
městečko v regionu Umbrie ve střední Itálii, proslavené jako rodiště sv. Františka z Assisi a v té souvislosti jako poutní místo a 
turistické středisko. Navštívíme basiliku Sv. Františka z Assisi, budeme mít prostor pro nákupy suvenýrů a občerstvení.  Při odjezdu 
ještě navštívíme poutní kostel Santa maria degli Angeli, kde Sv. František roku 1208 založil františkářské hnutí a kde také roku 1226 
zemřel. V odpoledních hodinách odjezd do ČR. Ve večerních hodinách teplá svačinka v autobuse  
 
Den 7: Příjezd do ČR  
V dopoledních hodinách příjezd do ČR. 

 

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

                                                                           Aktuální ceny naleznete na www.rivieratour.cz 
142 

Program  zájezdu  

63 

                                         SPECIÁLNÍ  POZNÁVACÍ  ZÁJEZD  

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXlI2h4-7SAhVIcRQKHZz1B_gQjRwIBw&url=http://www.gordon.edu/orvieto&psig=AFQjCNHrmO1GmzVuiypO3-v4PEhwYugcZg&ust=1490432335518437
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXlI2h4-7SAhVIcRQKHZz1B_gQjRwIBw&url=http://www.gordon.edu/orvieto&psig=AFQjCNHrmO1GmzVuiypO3-v4PEhwYugcZg&ust=1490432335518437
https://cs.wikipedia.org/wiki/Umbrie
https://cs.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_z_Assisi
https://cs.wikipedia.org/wiki/Poutn%C3%AD_m%C3%ADsto
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXlI2h4-7SAhVIcRQKHZz1B_gQjRwIBw&url=http://www.gordon.edu/orvieto&psig=AFQjCNHrmO1GmzVuiypO3-v4PEhwYugcZg&ust=1490432335518437
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXlI2h4-7SAhVIcRQKHZz1B_gQjRwIBw&url=http://www.gordon.edu/orvieto&psig=AFQjCNHrmO1GmzVuiypO3-v4PEhwYugcZg&ust=1490432335518437


; 

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

 

 

               341  ČERTI V MARIAZZELL 2018                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142

5 

FIRST MINUTE                               1.290,-Kč 

First minute cena pro prvních 
12 rezervací – cena za osobu 

1.290,-Kč 

Číslo plavby 341 

Katalogová cena za osobu 1.990,-Kč 

Cena  dítě 3-11 let 1.290,-Kč 

Cena junior 12-17 let  1.290,-Kč 

Počet dnů 1 

Poznávací zájezd  

Termín odjezdu 24.11.2018 

Termín příjezdu 25.11.2018 
 
 
 
 
 

Cena zájezdu zahrnuje: 
*dopravu luxusním busem 
*služby průvodce a delegáta 
*pojištění proti úpadku CK 
*teplá snídaně v buse 
*punč a občerstvení v buse 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*služby nad rámec uvedeného programu 
*výlet lanovkou v Mariazell 
  na Burgeralpe cca 11 eur 
*návštěvu likérky s degustací 
  cca 3,5 eur 
*muzeum perníku cca 3,5 eur 
*návštěva mechanického betlému    
  cca 2 eur 
*pojištění léčebných výloh  

 
 

 
 

Zavítejte s námi na místo, které bylo cílem poutníků. Mariazell to je nejen proslulé poutní 
místo, ale také místo ležící v srdci krásných hor. Během našeho výletu si užijeme obojí. 
Krásně nazdobené vánoční trhy, vůně svařáku, krásné vánoční dekorace, ale kromě toho i 
průvod čertů ve strašidelných kostýmech, kteří budou pochodovat za zvuků pekelné hudby. 

 

 

 

 

 

Program: V raních hodinách odjezd na vánoční trhy Mariazell. Po teplé snídani v buse a 
několika doušcích punče následuje prohlídka města. Možnost posvěcení adventních 
věnečků, které si přivezete nebo zakoupíte na tržišti. Náměstí dominuje největší adventní 
věnec v Rakousku. Možnost návštěvy likérky s degustací tří druhů likérů, Muzeum perníku, 
pivovar, 5m dlouhé mechanické Jesličky a spousta dalších vánočních překvapení vč. 
mechanického a živého betlému. Obří adventní kalendář, nejtěžší dřevěná maska váží 30 kg. 
Obří perníková chalupa vážící jednu tunu, vysoká 5 metrů největší adventní věnec na světě s 
průměrem 12 metrů a s hmotností 6 tun. Přejezd na čertovskou veselici do vedlejší obce St. 
Sebastian. Nejprve přijede na koni Mikuláš s andělem a z velkého pytle rozdají hodným 
dětem malé dárečky. Za doprovodu pekelné hudby a světelných efektů přijíždí alegorické 
vozy se 105 čerty - každá maska a kostým je jiný, ručně vyřezávaný a šitý z přírodních 
materiálů. Ve večerních hodinách odjezd do ČR opět s punčem na zpříjemnění cesty domů. 
 
Nástupní místa: 
Ostrava - Frýdek Místek - Rožnov p. Rad - Vsetín - Lidečko - Zlín - Kroměříž - Vyškov - Brno 
- Mikulov  
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                      ADVENTNÍ NÁVŠTĚVA MARIAZELL - ČERTOVSKÝ PRŮVOD  

SPECIÁLNÍ AKČNÍ VÁNOČNÍ NABÍDKA  

ADVENTNÍ  ČAS  S  RIVIERA TOUR 
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5 

FIRST MINUTE                                       990,-Kč 

First minute cena pro prvních 
12 rezervací - cena za osobu 

990,-Kč 

Číslo plavby 343 

Katalogová cena za osobu 1.590,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  990,-Kč 

Počet dnů 1 

Poznávací zájezd  

Termín odjezdu 8.12.2018 

Termín příjezdu 9.12.2018 
 
 
 
 
 
 

Cena zájezdu zahrnuje: 
*dopravu luxusním busem 
*vstupné do solných dolů 
*služby průvodce a delegáta 
*pojištění proti úpadku CK 
*teplá snídaně v buse 
*punč a občerstvení v buse  
 
Cena zájezdu neobsahuje: 
*zpoplatněné vstupy do budov a výstav 
*pojištění léčebných výloh 

 
 
 
 

Vydejte se s námi do kouzelného města Krakow a užijte si neskutečnou advetní předvánoční 
atmosféru a poznejte světoznámý solný důl Wieliczka. 
 
KRAKOW je metropole Malopolského vojvodství v jižním Polsku, v historické zemi Malopolsku. Leží na 
řece Visle, v nejužším místě tzv. Krakovské brány, která spojuje Sandoměřskou kotlinu s kotlinou 
Osvětimskou. Krakow je historická rezidence polských králů s hradem Wawel a katedrálou, sídlo 
starobylé univerzity a arcibiskupství. Staré město s množstvím historických památek i parků je 
oblíbený cíl turistů a je zapsáno na seznamu Světového dědictví UNESCO. 
 
WIELICZKA - Světoznámý starý solný důl ve Veličce (Wieliczka) patří k nejnavštěvovanějším turistickým 
atrakcím v Polsku. Leží jen pár kilometrů jižně od města Krakow, jež je hlavním městem Malopolského 
vojvodství. Nacházejí se zde úžasné podzemní kaple se sochami a reliéfy, zhotovené – jak jinak – než 
ze soli. Teplota vzduchu se tu po celý rok drží kolem 13 až 16 stupňů Celsia.  
V podzemí je příznivé mikroklima s vysokým obsahem vlhkosti a jódu. Připomeňme, že bez 
přítomnosti bakterií, proto se zde nachází i ozdravné sanatorium pro pacienty s respiračními 
chorobami a alergiemi. 
  
Program zájezdu: 
V ranních hodinách odjezd z nástupních míst do Wieliczky, kde návštívíme solné doly s průvodcem. 

Poté přejezd do Krakowa. V Krakowě navštívíme s naším delegátem Rynek Glówny, neboli Hlavní 

náměstí, které je třetím největším náměstím v Evropě, soukenický obchod Sukiennice a za přijatelné 

ceny můžeme nakoupit suvenýry, dřeváky a kožešinové výrobky a další. Dále můžete navštívit Mariánský 

kostel (Kościół Mariacki), Gotický kostel Panny Marie, který je na Hlavním náměstí. Uvidíte také Radniční věž, 

hrad Wawel, což je především komplexem hradních budov, katedrály a královské zahrady. Za zmínku 

stojí i Wawelská katedrála - Katedrála na kopci Wawel, která sloužila jako korunovační místo polských 

králů. Jsou zde hrobky členů polských královských rodin, biskupů a svatých. Dračí jeskyni se sochou 

draka najdete pod kopcem Wawel, co by jednu z turistických zajímavostí Krakowa. Večer (cca kolem 

17h) odjezd zpět do ČR. 

Nástupní místa: 
Kroměříž - Zlín - Lidečko - Vsetín - Valašské Meziříčí - Rožnovp. Rad. - Frýdek-Místek - Ostrava  
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                      ADVENTNÍ VÁNOČNÍ KRAKOW –SOLNÉ DOLY WIELICZKA  

ADVENTNÍ  ČAS  S  RIVIERA TOUR 
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5 

FIRST MINUTE                                        790,-Kč 

First minute cena pro prvních 
12 rezervací – cena za osobu 

790,-Kč 

Číslo plavby 344 

Katalogová cena za osobu 1.590,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 590,-Kč 

Cena junior 12-17 let  590,-Kč 

Počet dnů 7 

Poznávací zájezd  

Termín odjezdu 15.12.2018 

Termín příjezdu 16.12.2018 
 
 
 
 

 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*dopravu luxusním busem 
*služby průvodce a delegáta 
*pojištění proti úpadku CK 
*teplá snídaně v buse 
*punč a občerstvení v buse  
 
Cena zájezdu neobsahuje: 
*zpoplatněné vstupy do budov a výstav 
*pojištění léčebných výloh 

Vánoční trhy? Vídeň vás nikdy nezklame! Nabízí tradiční vánoční atmosféru s punčem, nejrůznějšími dobrotami, koledami, 
vystoupením umělců i kejklířů a s nejrůznějšími atrakcemi pro děti i dospělé – vánoční Vídeň je prostě adventním rájem. Tolik trhů v 
jednom městě totiž nikde jinde nenajdete. To zkrátka a jasně musíte zažít 
 
 
 
 
 
Jsou to největší vánoční trhy ve Vídni a prý to nejlepší adventní veselí pro děti v celé Evropě. Jsou situovány na náměstí u Vídeňské 
radnice – přímo na hlavní třídě Vídně, tzv. Okružní třídě (Ringstrasse), mezi radnicí a divadlem Burgtheater, popřípadě Vídeňskou 
univerzitou a parlamentem. Takže kromě vánočních trhů získáte hezký přehled o památkách Vídně v zimě, to vše obklopeni sladkou 
vůní punče, pečených kaštanů, cukrové vaty a mnohých dalších laskomin… 
 
 
V brzkých ranních hodinách vyrazíme autobusem dle nástupních míst na cestu do Vídně. Ráno se zahřejeme lahodným punčem a 
před Vídní nás bude čekat taktéž teplá snídaně v buse. Po příjezdu do Vídně- před Schönbrunnem, procházka k vánočním trhům a 
osobní volno pro návštěvu vánočních trhů ve Vídni. V pozdních odpoledních hodinách odjezd z Vídně - před Schönbrunnem do ČR 
autobusem, kde se opět budeme vánočně ladit sladkým punčem. 
 
Naše doporučení-kam se vydat: 
 
Maria-Theresien-Platz  
Tato, po celé Evropě vyhlášená, vánoční vesnička nabízí poměrně rozsáhlé vánoční trhy mezi Uměleckohistorickým a 
Přírodovědným muzeem, a tak můžete jednoduše a rychle skloubit příjemné s užitečným. Zajděte si na nějakou hezkou výstavu do 
muzeí a pak se vraťte na lahodný punč do vánoční vesničky, kde každoročně více než 70 stánkařů nabízí své rukodělné výrobky. 
Staré vánoční trhy na Freyung  
Tyto starovídeňské trhy se nacházejí v samotném srdci Vídně a jsou to ty nejtradičnější vánoční trhy v Rakousku vůbec. Už v roce 
1772 zde lidé chodili nasávat vánoční náladu. Dnes si zde můžete koupit ozdoby nejen ze dřeva, ale také skla a keramiky – oblíbené 
jsou zejména vánoční skleněné dekorace nebo tradiční jesličky. To vše za doprovodu sváteční adventní hudby.  
Císařské vánoční trhy v Schönbrunnu 
Kulturní a vánoční trhy před slavným zámkem a symbolem Vídně – před Schönbrunnem, to je místo vhodné pro ty, kteří chtějí 
prožít trochu romantiky. Kromě nákupu vánočních ozdob a dobrot si tady můžete dopřát spoustu kulturních zážitků, a to vše v 
císařských kulisách – vánoční koncerty, hudba, bohatý program pro děti včetně vánoční dílny. Působivou barokní kulisou se může 
pochlubit vánoční vesnička u zámku Belvedér a skromný vánoční trh se koná v jedinečném zámeckém parku.  
Vánoční trhy ve znamení veselí a sportu 
Vánoční vesnička na Old AKH patří mezi velmi oblíbené trhy zejména mezi mládeží a rodinami s dětmi, a to proto, že si zde mohou 
zahrát některou z typicky zimních her, například curling. Právě zde navíc probíhá řada kulturních vystoupení. Tady se zkrátka  nenudí 
nikdo. 
Vánoční trhy kolem Velkého ruského kola 
Tady se vánoční atmosféra každoročně notně protáhne – zpravidla až do 6. ledna se zde můžete vydat na velkou zážitkovou jízdu 
pro děti. Dospělí zase ocení vystoupení nejrůznějších umělců a hudebních skupin. 
 
 

Nástupní místa: 
Ostrava - Frýdek Místek - Rožnov p. Rad - Vsetín - Lidečko - Zlín - Kroměříž - Vyškov - Brno  
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                                          ADVENTNÍ VÁNOČNÍ  TRHY VÍDEŇ  

ADVENTNÍ  ČAS  S  RIVIERA TOUR 
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         342  MUŽ  SE  ŽELEZNOU  MASKOU 2018                                        
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FIRST MINUTE                           

1.190,-Kč 

First minute cena pro prvních 
12 rezervací – cena za osobu 

1.190,-Kč 

Číslo plavby 342 

Katalogová cena za osobu 1.590,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 1.190,-Kč 

Cena junior 12-17 let  1.190,-Kč 

Počet dnů 1 

Poznávací zájezd  

Termín odjezdu 1.12.2018 

Termín příjezdu 2.12.2018 
 
 
 
 

Cena zájezdu zahrnuje: 
*dopravu luxusním busem 
*vstupné na představení 
*služby průvodce a delegáta 
*pojištění proti úpadku CK 
*teplá snídaně v buse 
*exkurze pivovaru BernarD v   
  Humpolci  
Cena zájezdu neobsahuje: 
*pojištění léčebných výloh  
 
 

 
 
 
V ranních hodinách odjezd dle nástupních míst a dopoledne příjezd do rodinného pivovaru BernarD v Humpolci. Prohlídka pivovaru 
zakončená degustací a odjezd. Příjezd do Prahy kolem poledne a volný program. V 18.00 hodin návštěva muzikálu MUŽ S MASKOU.  
Po ukončení odjezd zpět domů 
 
Francouzský královský dvůr za vlády krále Ludvíka XIV. – „krále slunce“ hýří rozmařilostí, ale lid je nespokojen a hladoví. Ludvík je 
arogantní král, kterého zajímají především krásné ženy, stavba paláce Versailles a plesy. Také mnoho finančních prostředků dává na 
posílení a vyzbrojení armády. V Bastile je uvězněn v Železné masce bratr krále – dvojče Filip. Nad královým životem bdí kapitán 
mušketýrů věrný d’Artagnan. Další z mušketýrů Athos žije na svém venkovském sídle se svým jediným synem Raulem. Když však 
král Ludvík XIV. pošle Raula na jistou smrt jen proto, aby měl volnou cestu ke krásné Louise, rozhodne se Athos s pomocí svých 
přátel Aramise a Porthose vyměnit krále Ludvíka za vězněného Filipa. Pouze d’Artagnan se odmítá spiknutí zúčastnit. Jako kapitán 
královských mušketýrů přísahal králi věrnost. Byl také milencem Ludvíkovi matky, královny Anny Rakouské.  Královská výměna se 
nakonec podaří i za účasti samotného d’Artagnana, který se nakonec přeci jen rozhodne přidat k mušketýrům. Oba bratři se 
nakonec setkají a Ludvík chce ve vzteku svého bratra zastřelit. Anna Rakouská srazí ruku, která míří na Filipa a kulka zasáhne 
d’Artagnana, který umírá. Ludvík je nakonec odvezen z Louvru. Mušketýři se stávají oficiálními rádci Filipa – francouzského krále. 
 

Obsazení 

d’Artagnan – Josef Vojtek, Josef Štágr 
Athos – Petr Kolář, Bohouš Josef 

Aramis – Daniel Hůlka, Oldřich Kříž 
Porthos – Václav Svoboda, Václav Vydra 

Ludvík / Filip – Jan Kopečný, David Gránský, Vojtěch Drahokoupil 
Fouquet – Marian Vojtko, Tomáš Trapl, Martin Šemík 

Louisa – Alžbeta Bartošová, Michaela Gemrotová 
Raul – Peter Pecha, Josef Vágner, Vojtěch Drahokoupil 

Královna Anna Rakouská – Helena Vondráčková, Radka Fišarová, Iva Marešová 
Marie Tereza – Pavlína Ďuriačová, Leona Stříbrná Černá 

Šašek – Josef Laufer, Michal Kavalčík 
Dvorní dáma – Patricie Fuxová, Berenika Suchánková, Františka Stropnická 

Dětská role – Anežka Lišková, Ines Ben Ahmed, Kateřina Ujfaluši 
 

Autoři a realizační tým 
Producenti: Oldřich Lichtenberg a Michal David 

Hudba: Michal David, Bryan Adams 
Scénář, režie, choreografie a světelná koncepce: Libor Vaculík 

Texty: Lou Fanánek Hagen 
Spolupráce na scénáři: Michal Suchánek, Richard Genzer 

Scéna: Jaroslav Milfajt 
Kostýmy: Roman Šolc 

Pěvecké nastudování: Iva Marešová 
Asistent režie: Lucie Holánková 

Asistent choreografie: Marek Lhotský 
 

Nástupní místa: 
Svozový transfer: Ostrava-Frýdek Místek-Rožnov p. Rad-Val. Meziříčí-Vsetín-Lidečko 

Hlavní trasa busu: Lidečko-Zlín-Kroměříž-Vyškov-Brno-Humpolec 
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          NÁVŠTĚVA MUZIKÁLU S NÁVŠTĚVOU PIVOVARU  BERNARD HUMPOLEC 

ZA  KULTUROU  S  RIVIERA TOUR 
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                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ   

 

 

   345  VÁNOČNÍ PRAHA  A MUZIKÁL „MÝDLÁK“                                        
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5 

FIRST MINUTE                               1190,-Kč 

First minute cena pro prvních 
12 rezervací – cena za osobu 

1.190,-Kč 

Číslo plavby 345 

Katalogová cena za osobu 1.690,-Kč 

Cena  dítě 3-11 let 1.190,-Kč 

Cena junior 12-17 let  1.190,-Kč 

Počet dnů 1 

Advetní zájezdy  

Termín odjezdu 29.12.2018 

Termín příjezdu 30.12.2018 
 
 
 
 

 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*dopravu luxusním busem 
*vstupné na představení 
*služby průvodce a delegáta 
*pojištění proti úpadku CK 
*teplá snídaně v buse 
*punč a občerstvení v buse  
 
Cena zájezdu neobsahuje: 
*pojištění léčebných výloh  
 
 

Užijte si s námi vánoční Prahu a skvělý muzikál MÝDLOVÝ PRINC. Zaručujeme Vám, že toto představení 
dokáže zaujmout všechny generace, proto můžete vyrazit na tento výlet celá rodina od dětí až po 
babičky a dědečky.  
 
 
 
Program: 
Odjezd v ranních hodinách dle nástupních míst do Prahy. Během cesty teplá snídaně v buse, lahodný 
punč na zpříjemnění cesty a pohodové nálady. Příjezd od Prahy kolem poledne a volný čas na 
prohlídku Prahy. Odpoledne sraz před divadlem BROADWAY. Od 15.00 hodin muzikál MYDLOVÝ 
PRINC. V pozdních večerních hodinách odjezd z Prahy domů opět se skleničkou lahodného punče. 
 

MÝDLOVÝ PRINC: 
RADEK BALAŠ 
libreto, režie, choreografická koncepce hudebních čísel 
Osoby a obsazení: 
Martin Marek, nezaměstnaný herec - MARTIN DEJDAR, SAGVAN TOFI, MARTIN PÍSAŘÍK 
 Zuzana Adamová, učitelka - TEREZA KOSTKOVÁ, JITKA SCHNEIDEROVÁ, IVANA JIREŠOVÁ 
 Bob Valenta, majitel herecké agentury - ALEŠ HÁMA, VÁCLAV KOPTA, BRONISLAV KOTIŠ, BRAŇO 
POLÁK 
 Nikol Čížková, Martinova přítelkyně - IVANA JIREŠOVÁ, VĚRA VODIČKOVÁ, MALVÍNA PACHLOVÁ 
 Josef Kasperkevič, automechanik - PETR KUTHEIL, MICHAL KAVALČÍK 
 Zdeněk Bečvář, lesní dělník - DENNY RATAJSKÝ, BRAŇO POLÁK, BRONISLAV KOTIŠ 
Marie Šafaříková, zootechnička - OLGA LOUNOVÁ, KAROLÍNA GUDASOVÁ, VERONIKA STÝBLOVÁ, 
VERONIKA ZELNÍČKOVÁ 
 Ondřej Skýpala, majitel cukrárny - JAROMÍR NOSEK, LUKÁŠ PEČENKA, JOSEF VÁGNER 
 Jaroslav Kintz, důchodce na penzi - VLASTIMIL ZAVŘEL, LUDĚK NEŠLEHA 
 Květoslava Hadravová, tajemnice - JAROSLAVA OBERMAIEROVÁ, VLASTA PETERKOVÁ, JANA SYNKOVÁ 
 Andrea Lipinská, kadeřnice - ANDREA HOLÁ, PAVLÍNA ĎURIAČOVÁ 
 Klára, dcera Zuzany - NATÁLIE GROSSOVÁ, KRISTÝNA PETRÁKOVÁ, TEREZA DRÁBKOVÁ 
 Michal, syn Zuzany - FILIP ANTONIO, FILIP VLASTNÍK, MATĚJ ŘÍHA 
 
Nástupní místa: 
Svozový transfer: Ostrava-Frýdek Místek-Rožnov p. Rad- Val. Meziříčí-Vsetín-Lidečko 
Hlavní trasa busu: Lidečko – Zlín-Kroměříž-Vyškov-Brno-Humpolec  
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Program  zájezdu  

                      VÁNOČNÍ  PRAHA S MUZIKÁLEM MÝDLOVÝ  PRINC  2018 

ZA  KULTUROU  S  RIVIERA TOUR 
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318    NEKONEČNÁ ZÁBAVA NA  PLAVBĚ                                               
 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    SPECIÁLNÍ PLAVBA S VÝLETEM DO PISY A FLORENCIE 

FIRST MINUTE                           27.990,-Kč 

First minute cena pro prvních 
12 rezervací – cena za osobu 

27.990,-Kč 

Číslo plavby 318 

Katalogová cena za osobu 39.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 5.900,-Kč 

Cena junior 12-17 let  8.990,-Kč 

Počet dnů 10 

Loď MSC*****  FANTASIA 

Termín odjezdu 4.7.2019 

Termín příjezdu 13.7.2019 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu na 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  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
*výlet do italské Pisy (Šikmá věž) 
*výlet do Florencie 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 520,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kategorii kajut Fantastica,Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.26) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse -  příplatek 100 Kč/os (str.13) 
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno (str.13) 
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany (str.13) 

 
 
 

 
 

1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu z České republiky. V ceně dopravy je studená  
večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.  
2.den: 09.00-17.00  Itálie - Pisa – Livorno 
Ráno přijedeme do italské Pisy, kde si prohlédneme náměstí zázraků se známou a 
 slavnou šikmou věží. Budeme mít volný čas na nákup suvenýrů a vláčkem poté vyrazíme na 
 parkoviště odkud odjedeme busem do přístavu v Livornu. V odpoledních hodinách přijede- 
me 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 – Janov    
Město kde se narodil Kryštov Kolumbus. Navštívíme centrum tohoto krásného města, podíváme se do rodného domu Kryštofa Kolumba a zavítat 
můžeme taktéž do místního mořského světa. Krásný program na celý den. V odpoledních hodinách setkání s Danielem Nekonečným. Zažijte s námi 
opravdu úplně jinou dovolenou. Čeká Vás speciální program s naším speciálním hostem, kde se rozhodně nudit nebudete. 

4.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 Iff, 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. 
5.den: 10.00-23.59  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 loď. (nutný transfer 
MSC).  
6.den: 00.01.-01.00  Španělsko-Mallorca-Palma de Mallorca    
Užíváme pohostinnosti Mallorcy. 
6.den: 09.00-23.59  Ibiza - Španělsko  
 Zažijte noc diskoték na Ibize. Taneční párty se světovými DJ. na přilehlých plážích. Výběr je jen na Vás. Dopoledne se můžete slunit na plážích, 
v podvečer navštívit s delegátem městečko a zažít úžasné večerní výhledy z Citadelly a po půl noci vyrazit na divoké noční diskotéky a 
párty.Vyrazte na ostrov diskoték a rozjedtě tu správnou divokou noc ve společnosti Daniela Nekonečného. Jen si to představte, ti nejlepší 
DJ ,vy a Daniel Nekonečný. 
7.den: 00.01-07.00  Ibiza - Španělsko  
Divoké noční diskotéky a párty pokračují až do ranních hodin. 
8.den: 08.00-16.00  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. 
V podvečer autogramiáda s Danielem Nekonečným.  
9.den: 09.00  Itálie – Livorno - Vylodění- Florencie 
Ráno snídaně, v dopoledních hodinách vylodění a odjezd do Florencie. Následuje prohlídka tohoto krásného města a následně odjezd do 
České republiky. 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 08.00 hod, Brno cca 10.00 hod, Olomouc 12.00, Ostrava 14.15, Praha 12.15 
 
 

K této plavbě jsme přiřadili návštěvu úžasné italské Florencia a Pisy. Tato plavba je jedna z nejlepších ve 
středomoří… 

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

                                                                     Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz 
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnos MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 
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Na začátek vzkaz: 
 

„Už se skoro dočkat nemohu, až rozzářím Vaši azurovou oblohu na naší společné 

plavbě, na překrásné lodi, kde moje afrodiziakální ordinace bude plná legrace a 

rrrrregenerace. Změním naprosto Váš život. Odstartuji Vaše zlaté časy plné 

pohody, štěstí a blahobytu. (skromnost byla vždy moje nejsilnější stránka). 

Zázraky na počkání do tří minut a neuvěřitelné ihned. Ve dne v noci jsem k 

dispozici. Komukoliv osvěžím duši ALL INCLUSIVE.“                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                          S úctou a láskou Daniel Nekonečný 

 
Když jsem v lednu 2012 v Miami oznámil našim klientům, že budeme mít vzácného hosta na 
plavbě, bylo slyšet různá jména od Karla Gotta až po Mirka Donutila. V němý úžas však oněmněli 
všichni, když se Daniel objevil v divadle při naší informační schůzce. O tom, že to byla plavba velmi 
zábavná - netřeba vyprávět. Za pár dnů celá loď vrčela „vrrr“. Že tomu nerozumíte?  To je nám 
jasné, ale nedá se to popsat, to se musí zažít a tak i letos po dohodě s Danielem máte úžasnou 
příležitost. U této plavby se opravdu nedá nic popisovat- je to nemožné. To se zkrátka musí zažít a 
klienti, kteří s námi na plavbě s Danielem Nekonečným již byli, mi zcela jistě dají za pravdu. Takže 
pokud máte rádi párty, odvaz a hlavně pokud máte rádi radost ze života, tak jste na této plavbě 
opravdu vítáni.  Těšíme se na Vás, přátelé… 

S  DANIELEM  NEKONEČNÝM                                                

                                                                     Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz 
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnos MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 
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      316   NORSKÉ FJORDY S ALEŠEM HÁMOU                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                                                     Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz 
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnos MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 94 

FIRST MINUTE                           28.990,-Kč 

First minute cena pro prvních 
12 rezervací - cena za osobu 

28.990,-Kč 

Číslo plavby 316 

Katalogová cena za osobu 38.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 2.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  3.490,-Kč 

Počet dnů 10 

Loď MSC ***** MERAVIGLIA 

Termín odjezdu 28.6.2019 

Termín příjezdu 7.7.2019 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu na 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  
*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 na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*fakultativní výlet vláčkem ve Flaam 
*fakultativní výlet vyhlídkovým busem v Geirangeru 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem 
delegáta je nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy. Tyto 
výlety není možno dokoupit na lodi. 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 520,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kategorii kajut Fantastica,Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.26) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse -  příplatek 100 Kč/os (str.13) 

Každým rokem s námi na plavby jezdí nějaká známá osobnost. Vzpomeňme  
například Moniku Žídkovou-Miss Europe, Nelu Boudovou, Terezku Kostkovou 
anebo pana Petra Kostku. V letošním roce s námi kromě Daniela 
Nekonečného vyrazí na plavbu skvělý herec a konferenciér Aleš Háma. 
Máte se opravdu na co těšit.   
 
1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu z České republiky. V ceně dopravy je  
studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.  
2.den: 10.00-19.00  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: 09.00-18.00 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     
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. V podvečerních hodinách se můžete těšit na  úžasné setkání se skvělým hercem, 

konferenciérem a bavičem Alešem Hámou, kdy se dozvíte spoustu zajímavých informací o jeho práci.   

5.den: 07.00-17:00 Hellesylt/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 Geirangeru 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 možné objednat jen při uzavření cestovní smlouvy. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. 
6.den: 07.00-14.00 Molde- Norsko    
Navštívíme město na Romsdalském poloostrově, které vznikalo již v pozdním středověku. Město se postupně rozrůstalo v průběhu 
18. a 19. století a stávalo se norským centrem textilního a oděvního průmyslu. Rostl i jeho význam coby významného turistického 
místa. Nás budou však zajímat místní fjordy a příjemné procházky ve městě „růží“ 
7.den: 08.00-18.00 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    
Během dne proběhne autogramiáda s hercem Alešem Hámou, kdy mu i vy můžete položit otázky, které Vás zajímají. 
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 01.00 
 
 

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

                               KIEL - KODAŇ - FLAAM - HELLESYLT - GEIRANGER - MOLDE 

http://www.rivieratour.cz/

