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Vnitřní kajuta bez okna je 
situovaná uvnitř lodi. Okno 
je nahrazeno zrcadlem. 

Doporučujeme pro 

začínající mořeplavce. 
Výhody: 
-cenově nejlevnější 
Nevýhody: 
-uzavřený prostor 

Příslušenství: 
Dvoulůžková postel 
Interaktivní TV 

Minibar - za poplatek 

Lodní telefon 

Šatník 

Psací stůl a křeslo 

Trezor 

WC 

Koupelna se sprchovým 
koutem 

WIFI - za poplatek  

Okno - NE 

Přistýlka pro děti: ANO 

Sklopná lůžka viz obr. 
Rozměry: 11-16m2 

dle kategorie 

Imitace okna může být 
nahrazena zrcadlem  

 

 

 

 

 

 

 

Venkovní kajuta s oknem je 

situovaná vně lodi a má pevné 
okno, které nelze otevřít. 
Doporučujeme pro středně 
náročnou klientelu. 
Výhody: 
-cenově zajímavá 

-částečný výhled z lodi 
Nevýhody: 
-některé kajuty mají před okny 

záchranné čluny, výhled může 
být omezen nebo zcela zakryt 
záchranným člunem 

Příslušenství: 
Dvoulůžková postel 
Interaktivní TV 

Minibar - za poplatek 

Lodní telefon 

Šatník, psací stůl, křeslo 

Trezor, WC 

Koupelna se sprchovým koutem 

WIFI - za poplatek  

Okno - ANO 

Přistýlka pro děti: ANO 

Rozměry: 11-24m2 

dle kategorie 

 

 

 

 

 

 

Balkonové kajuty jsou umístěny 
vně lodi a mají prostorný 
balkón.  
Doporučujeme pro náročnější 
mořeplavce. 
Výhody: 
-otevřené kajuty s výhledem 

na moře 

-perfektní mořské klima 

Nevýhody: 
-nejsou známy 

Příslušenství: 
Dvoulůžková postel 
Interaktivní TV 

Minibar-za poplatek 

Lodní telefon 

Šatník 

Psací stůl, křeslo, sedačka 

Trezor 

WC 

Koupelna se sprchovým koutem 

WIFI - za poplatek  

Balkon - Ano 

Přistýlka pro děti: ANO 

Rozměry: 15-40m2 

dle kategorie 

 

 

 

 

 

 

Doporučujeme pro náročné 
cestovatele, kteří si potrpí na 
kvalitu ubytování.  
Výhody: 
-luxusní ubytování 
-balkon  

-prostorná kajuta 

-luxusní interiér 

Nevýhody: 
-nejsou známy 

Příslušenství: 
Dvoulůžková postel 
Interaktivní TV 

Minibar-za poplatek 

Lodní telefon 

Šatník, psací stůl, křeslo 

Trezor, pohovka, WC 

Koupelna se sprchovým 
koutem nebo vanou 

WIFI - za poplatek  

Balkon - Ano 

Přistýlka pro děti: ANO 

Rozměry: 26-43m2 

dle kategorie 

 

 

 

UBYTOVÁNÍ NA LODI 

VNITŘNÍ KAJUTA               VENKOVNÍ KAJUTA            BALKÓNOVÁ KAJUTA                    APARTMÁ 

 

 

3434                    Vyberte si kajutu dle Vašich nároků i možností 

Ačkoli se jednotlivé kategorie kajut liší, ve všech kajutách vás čeká jednotný standard: postel, WC a sprcha, 
šatník, TV/Satelit, telefon. Na některých lodích je za poplatek možné připojení k internetu přímo z kajuty 
(počítače v kajutách nejsou). O vaši pohodu se během plavby stará kajutový steward. Ubytování je možné 
v následujících kategoriích:  
vnitřní kajuty - kajuty s výše uvedeným vybavením, bez okna 

vnější kajuty s oknem - kajuty s výše uvedeným vybavením, s oknem   
vnější kajuty s balkonem - kajuty s výše uvedeným vybavením, s balkonem 

suity - kajuty s výše uvedeným vybavením, některé mohou být velkoryseji zařízeny (např. vana v 
koupelně), jedná se o rozlehlejší apartmány většinou s balkonem či rozlehlou terasou. 
Rozloha kajut se pohybuje v rozmezí 13 – 15 m

2
 u standardních vnitřních a vnějších kajut, u standardních 

vnějších kajut s balkonem 15 – 18 m
2
 (balkony 4 – 7 m

2
). Rozměry suit 25 – 48 m

2
 + balkon/terasa. 

(Vzhledem k tomu, že CK RIVIERA TOUR nabízí širokou škálu plaveb, berte tyto údaje jako orientační 
hodnoty). Děti jsou ubytovány na přistýlkách. U vnitřních a kajut s oknem je přistýlka koncipována jako 
sklopné lůžko, u balkonových kajut a suitů je přistýlka řešena samostatně (rozkládací sofa). V nabídce jsou i 
kajuty pro tělesné postižené klienty s veškerým potřebným standardem. Všechny ceny vždy uvádíme za 
vnitřní kajutu. Cenu venkovních a balkonových kajut vám zpracujeme na vyžádání. Je třeba brát v úvahu, 
že jste ubytováni na lodi a loď je stroj. Proto je možné, že během plavby ucítíte ve vaší kajutě vibrace, 
nebo hluk strojů a motorů a je možné, že během plavby se bude provádět servis a údržba lodi. Tuto 
skutečnost, i když se vyskytuje v minimální míře, je třeba akceptovat a nelze požadovat výměnu kajuty, 
nebo tuto skutečnost reklamovat, nebo se dožadovat změn, slev a podobně. Na všech kajutách a 
balkonech je zakázáno kouření.  

 

Hanka ČÍŽOVÁ 
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KATEGORIE KAJUT 

35Dopřejte si luxus - nechte se hýčkat balíčkem AUREA … 

Plavební společnost od roku 2014 přišla s novinkou v kategorizaci kajut. Systém není tak složitý a přináší pro naše klienty řadu výhod. Jak je již v úvodu katalogu 
řečeno, lze využít kajuty vnitřní, venkovní s oknem a balkonové. V našem katalogu vždy uvádíme ceny za vnitřní kajutu v kategorii Bella. Pro náročnější klienty 
doporučujeme apartmány, Suite a nebo opravdu luxusní služby Yacht Club. Upozorňujeme, že změna nebo výměna kajut na lodi, již není možná. 
Balíček BELLA: 
nejvýhodnější cena. Je určen pro typy kajut vnitřních, vnějších s oknem a balkonových. Tento balíček zahrnuje tyto služby: 
*plavbu ve vámi vybrané kajutě (venkovní a balkonové za příplatek) základní kategorie, zpravidla nižší paluby a kajuty umístěné na přídi a zádi lodi. 
*plnou penzi na palubě lodi, stravu v hlavní a samoobslužné restauraci-snídaně, obědy, svačinky, večeře, večerní svačinky. V případě výletů se náhrada stravy neposkytuje. 
*při servírovaných večeřích je možnost výběru sezení omezena volnými kapacitami. První sezení zpravidla kolem 18 hodiny, druhé sezení zpravidla kolem 21. hodiny. Vaše sezení vždy 
rezervujeme jako první kolem 18. hodiny, v případě zájmu o druhé sezení, nás předem informujte při podpisu cestovní smlouvy.  

*portýrské služby při nalodění, přeprava zavazadel k vaší kajutě při nalodění a vylodění 
*služby kajutové stewarda, dvakrát denně úklid vaší kajuty 

*dětský klub, junior klub, vše s programem během celé plavby 

*všechny kulturní, společenské a sportovní akce na lodi během plavby (pokud není uvedeno jinak) 

*relaxační zařízení ve volně přístupných prostorách na lodi - vířivky, fitness, bazény, lehátka, osušky apod. 
*snídaně do kajuty na vyžádání za poplatek 3,5 eur, 24 Room servis za poplatek 3,5 eur/objednávka  

*u kajut s oknem a balkonových kajut může být výhled omezen anebo částečně omezen záchrannými čluny, nebo konstrukcí lodí 
*prostorově nejmenší kajuty, mužou být situovány u výtahů, východů apod. 

Balíček FANTASTICA: 
dobrá cena. Je určen pro typy kajut vnitřních, vnějších s oknem a balkonových. Tento balíček zahrnuje služby balíčku Bella + tyto služby:  

*plavbu ve vámi vybrané kajutě (venkovní a balkonové za příplatek) základní kategorie, zpravidla vyšší paluby a kajuty umístěné uprostřed lodi.  

*plnou penzi na palubě lodi, stravu v hlavní a samoobslužné restauraci-snídaně, obědy, svačinky, večeře, večerní svačinky. V případě výletů se náhrada stravy neposkytuje. 
*při servírovaných večeřích je možnost výběru sezení. První sezení zpravidla kolem 18. hodiny, druhé sezení zpravidla kolem 21. hodiny.   

*zdarma snídaně do kajuty na vyžádání 
*24 hodinový Room servis, donáška zdarma 

*speciální zábavné akce pro děti, kuchařský či jazykový kurz apod. (Pozor, není v českém jazyce) 

*mimořádná speciální sleva 50% na hodiny placeného fitness, joga apod., nebo hodiny s trenérem 

*dárek na památku z plavby dle dostupnosti- 1 dárek na 1 kajutu 

*možnost změny účastníka až do 25.dne před odjezdem (za poplatek) 

*možnost změny plavby až do 55.dne před plavbou (za poplatek). Nová plavba musí začínat později než původní a musí být ve stejné oblasti jako původní. Není možné u plaveb 

s dopravou a delegátem. 

Baliček AUREA: 

 Je určen pro typy kajut balkonových a suite. Tento balíček zahrnuje služby balíčku Fantastica + tyto služby:  

*plavbu ve vámi vybrané kajutě základní kategorie, zpravidla vyšší paluby a kajuty umístěné uprostřed lodi.  
*neomezená konzumace nápojů dle balíčku ALLEGRISIMO 

*přednostní nalodění 
*individuální čas večeře ve vyhrazené části hlavní restaurace 

*masáž BALI 30 minut 

*solárium 10 minut 

*uvítací koktejl 
*sada Wellness kosmetiky na kajutě + župan + pantofle 

*přístup na vyhrazenou otevřenou palubu na opalování 
*přístup do sauny/parních lázních po celou dobu plavby 

 

Upozornění: 

Dovolujeme si Vás upozornit, že pokud plavební společnost označuje název lodi počtem *, tak zpravidla na všech lodích je základní standart *** služeb. Pokud název 

lodi označuje více hvězdiček, pak tyto služby jsou garantovány pouze v sektoru YACHT CLUB  

 

Terezka Františáková 
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YACHT CLUB - CESTOVÁNÍ PRO NÁROČNÉ 
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Dovolená s CK RIVIERA TOUR na lodích MSC Cruises vás zavede nejen na ta nejkrásnější místa planety, ale 
uvede vás také do velice zvláštního světa, který vytvořila plavební společnost MSC Cruises na jejich lodích. 
MSC Cruises získala řadu ocenění za design svých lodí, který je na světové úrovni a je tvořen unikátní 
kombinací inovace a elegance. Interiér De JorioDesing International pomohl uskutečnit průkopnickou vizi nové 
generace pro poznávací a zábavnou plavbu, kde se vysoce kvalitní design interiéru stal podnětným pro zábavu 
a život na palubě. 
     Italský styl, vybraná kuchyně a elegantní design by neznamenali nic, bez prvotřídních služeb. Proto také 
MSC Cruises věnuje zvláštní pozornost tomu, aby uspokojili přání všech našich hostů. Každá loď má k těmto 
účelům určený palubní personál, jejímž posláním je zajistit, že budete vřele uvítáni, a že se vám po dobu vaší 
plavby dostane nejvyšší možné úrovně pohostinnosti. Naši zdvořilí a zdatní členové posádky udělají vše, co je 
v jejich silách, aby čas, který s nimi na lodi strávíte od začátku až do konce, byl naplněn jen samou radostí. 
      Rozsah a kvalita pravých italských specialit servírovaných na lodích MSC Cruises nemá obdoby. Od skvělých 
krajových jídel připravovaných s pomocí nejvybranějších, naprosto čerstvých ingrediencí, až po lahodnou 
ručně vyrobenou zmrzlinu a pravou kávu espresso. Restaurace na lodích MSC v mezinárodním stylu vám navíc 
nabídnou svět na talíři, kde vás budou lákat na kulinářskou rozmanitost Středomoří a na říz a příchutě texasko 
- mexické kuchyně, na aroma orientu a na rafinovanost francouzské haute cosine. 
 

Volba exkluzivity MSC Yacht Club poskytne řadu zvláštních výsad, které oceníte. 
 MSC FANTASIA*****  MSC SPLENDIDA*****       MSC MERALIGVIA*****     MSC GRANDIOSA ***** 

 MSC  DIVINA*****      MSC PREZIOSA*****   MSC SEASIDE*****    MSC BELLISSIMA*****  MSC SEVIEW***** 

*Přednostní přihlášení a speciální uvítání, přednostní odhlášení 
*Osobní komorník a palubní personál jsou vám k dispozici 24 hodin denně 

*Luxusní apartmány a vyhrazené prostory vybavené ve velkém stylu a komfortu 

*Vybraná vína, exkluzivní delikatesy a možnost stravovaní v soukromí 
*Přednostní rezervace jídel v restauracích a la carte, výletů, sedadel na představeních, možnost nakupovaní  
*Vaše oblíbené mezinárodní noviny v jejich originálním provedení dodávané do vašeho apartmánu  
*Škála dalších osobních služeb a zařízení, které najdete na palubě 

Na MSC Cruises jsou hrdí na italské dědictví a jsou odhodláni nabídnout 

                                                                                              hostům „la dolce vita“ (sladkého života) 

 

 

Prostory, které jsou určeny pro  YACHT CLUB, jsou odděleny od ostatních klientů lodi a přístup do prostor 
YACHT CLUBU je umožněn pouze členům YACHT CLUBU. Tyto prostory jsou situovány v přední části lodi, mají 
samostatnou recepci, bary, restauraci, své vlastní bazény, relaxační paluby apod. Kajuty jsou velmi prostorné a 
luxusní a uspokojí i toho nejnáročnějšího zákazníka. 
 

V katalogu není uvedena cenová nabídka pro tyto služby. Jelikož se jedná o individuální přístup ke každému 
klientovi YACHT CLUBU, zpracujeme Vám speciální nabídku na vyžádání. 
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    Užijte si opravdový luxus-cestování pro náročné … 


