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PLAVBA S DELEGÁTEM
Možná přemýšlíte, zda se vypravit na plavbu s dopravou a delegátem anebo si plavbu naplánujete a zorganizujete sami.
Jaké jsou výhody a nevýhody plaveb s dopravou a delegátem? A proč se vydat na plavbu s dopravou a delegátem právě
s RIVIERA TOUR? Na tyto otázky se Vám pokusíme odpovědět právě zde. CK RIVIERA TOUR vypravuje ročně na plavby cca
60 organizovaných skupin s dopravou a delegátem. Pokud se nad touto skutečností zamyslíte, zjistíte, že jsme opravdu na
lodích MSC celý rok od jara do zimy a všechny plavby uskutečňujeme výhradně na lodích MSC. To je skutečnost, kterou
ocení naši klienti většinou až během plavby při našem servisu poskytovaných služeb, které nás odlišují od konkurence.

NEVÝHODY PLAVBY S DELEGÁTEM
Asi jedinou nevýhodou plavby s dopravou a delegátem je nutná organizovanost při nalodění a vylodění. Tuto
organizovanost, ale naopak oceníte, když zjistíte, jak máme proces nalodění a vylodění zorganizován. Během plavby je
delegát pro Vás naopak velmi příjemným společníkem a pomocníkem. Jak jsme již uvedli, naše delegátky pracují výhradně
pro naši společnost a naším krédem je osobní přístup ke každému klientovi. Pro nás není klient jen jméno na seznamu osob,
pro nás jsou naši klienti kamarádi, přátelé, mořeplavci a z našich plaveb se utužila mnohá opravdová přátelství.

VÝHODY PLAVBY S DELEGÁTEM
Služby naší cestovní kanceláře poznáte již při zaslaných pokynech k odjezdu. Snažíme se pokyny zasílat cca měsíc před
odjezdem, abyste měli dostatek času na prostudování všech materiálů. Naše pokyny k odjezdu obsahují informace o
procedurách na lodích, přeložené jídelní lístky, informace o navštívených destinacích a další nutné informace k plavbě. Asi
týden před odjezdem Vás kontaktuje přímo Váš delegát, který se bude účastnit plavby a upřesní si veškeré podrobnosti
k plavbě. Zde můžete přímo s delegátem konzultovat poslední detaily ohledně plavby a podobně. Náš delegát Vás bude
očekávat již v buse, kde Vám sdělí veškeré podrobnosti a detaily o plavbě a navštívených destinacích. Během plavby je Vám
delegát asistentem a pomocníkem. Pomůže zajistit vaše požadavky na lodi, účastní se s Vámi společných večeří a každý den
bude mít s Vámi informační schůzku, kde upřesní informace o programu na další den, nalodění a vylodění v destinacích,
změnách a podobně. Každý den, pokud je to možné, obdržíte od delegáta přeložený denní program a delegát bude Vaším
pomocníkem i v navštívených destinacích.

TÉMATICKÉ PLAVBY A VÝLETY S DELEGÁTEM NA PLAVBĚ
Některé plavby jsou tématicky zaměřeny na určitou činnost - například výuka společenského tance, výuka angličtiny apod.
Tyto aktivity jsou nadstandardem poskytovaných služeb a jsou zdarma. Je na vašem uvážení, zda se těchto akcí chcete
účastnit. Jako třešničku na dortíku u některých plaveb nabízíme možnost fakultativních výletů s delegátem RIVIERA TOUR
(Florencie, Pisa, Benátky, Řím, Fátima, Flaam, Madeira, St Tropez, Monaco,…). U některých plaveb, RIVIERA TOUR
organizuje ve spolupráci s MSC CRUISES fakultativní výlety, za účasti našeho delegáta.
Plavby s dopravou a delegátem vždy garantované - znamená to, že vypsané plavby se uskuteční vždy. Tyto produkty
nejsou limitovány počtem klientů. Cenový rozdíl od běžných kajut není nijak výrazný a rozhodně tato služba zpříjemní vaše
chvíle strávené na lodi MSC CRUISES. Na víc zkušenosti našich delegátů pramení doslova v posedlosti poznávacích plaveb.
Vše je pochopitelně dáno letitými zkušenostmi našich delegátů na plavbách, osobních kontaktech a hlavně znalostech
místního prostředí.
Delegáti RIVIERA TOUR-nejsme příznivci najímání levných delegátů, studentů a podobně. V první řadě musí naše delegáty
práce bavit, musí mít rádi lidi a počítat s tím, že jejich pracovní doba není jen 8 hodin denně. Naši delegáti velmi dobře znají
všechny lodě a navštívené destinace. I v dnešní době na plavby s dopravou a delegátem stále jezdí majitel firmy, který
taktéž pracuje i jako delegát na plavbách. Zpětná vazba našich klientů je pro nás velmi důležitá a proto se na plavbách
můžete potkat s kterýmkoliv managerem naší cestovní kanceláře, nebo i s vedením společnosti.

UPOZORNĚNÍ
Plavba není pobyt na hotelu, a proto plavby nesou určitá specifika, která je nutné respektovat a brát v úvahu. Přesto, že je
v našem zájmu připravit pro Vás co nejlepší služby, jsou určité předpisy a nařízení, která naši práci omezují a je třeba je
dodržet. Dovolujeme si Vás upozornit, že v destinacích je funkce delegáta jako technický doprovod - ne průvodce. Delegát
Vás dle programu doprovodí z přístavu a doporučí Vám zajímavá místa, která byste měli v destinaci navštívit, popř. Vám na
palubě lodi poradí, jakých výletů plavební společnosti MSC využít a pomůže Vám s jejich nákupem. Ještě jednou
upozorňujeme, že delegát není průvodce v jednotlivých destinacích, přesto jeho přítomnost v destinacích zcela jistě
oceníte. V případě, že se delegát se skupinou účastní fakultativního výletu plavební společnosti MSC, delegát nesmí
překládat výklad odborného průvodce do českého jazyka. Delegát je pouze vaším technicko-organizačním pomocníkem na
výletech. V případě objednání plavby s dopravou a delegátem, je Vaše účast skupinovou záležitostí. Každý klient plavby s
dopravou a delegátem je povinen respektovat pokyny delegáta skupiny. Je to velmi důležité pro hladký a pohodový
průběh všech nutných procedur. Důrazně upozorňujeme, že pokud klient nedodrží pokyny delegáta, nedostaví se na
určené místo řádně a včas, delegát bude pokračovat v daném programu se skupinou dle daného plánu, bez ohledu na
neúčast klienta. V případě, že klient nerespektuje pokyny delegáta, nebo určené místo a čas nedodrží, není cestovní
kancelář odpovědna za takové počínání klienta a veškeré nároky na reklamaci, náhrady škody, či újmy jsou v takovém
případě nepřípustné a cestovní kancelář nenese jakoukoliv odpovědnost za ztráty, škody či újmy klientům vzniklé. Dále
upozorňujeme, že delegát má právo vyloučit ze skupiny osoby, které narušují zdárný průběh plavby, zájezdu anebo
nedodržují pravidla slušného chování, popřípadě osoby podnapilé. V případě hrubého porušení zásad slušného chování,
slovního napadání anebo urážek jiných osob, či alkoholismu má právo delegát, nebo kapitán lodi plavbu - zájezd
klientovi zrušit na místě samém, bez nároku na jakoukoliv škodní újmu, náhradu škody, nebo kompenzaci. Těchto
opatření se využívá opravdu velmi zřídka a ve výjimečných případech. Ale, právě pro tyto případy a pro nepřizpůsobilé
klienty, je toto upozornění nutné uvést a zdůraznit.
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Cestujte s tím, kdo se opravdu vyzná….
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DELEGÁT - VAŠE JISTOTA NA PLAVBĚĚ

Máte problémy s komunikací, neumíte dobře komunikovat cizími jazyky, nebo nemáte odvahu cestovat sami
do přístavu? Nebo jen toužíte posadit se do autobusu a nechat se rozmazlovat službami cestovní kanceláře?
Tak právě zde jste našli to pravé ořechové. CK RIVIERA TOUR připravuje pro vás poznávací plavby s dopravou a
delegátem. Ano, právě u plaveb s dopravou a delegátem, zažijete úplně jinou dovolenou. Nechte se proto
rozmazlovat našimi delegáty. Stačí jen nastoupit do autobusu a už se o nic nemusíte starat. Delegáti se o vás
starají téměř 24 hodin denně.
Postačí se dostavit na nástupní místa v Ostravě, Olomouci, Brně…. a další starosti již ponechat na delegátovi
RIVIERA TOUR. Během přepravy busem do přístavu budete seznámeni s kompletními informacemi o lodích a
navštívených destinacích, dostanete svačinku a občerstvení na cestu a možná i drobné překvapení. V ranních
hodinách dorazíte do přístavu a za asistence delegáta se nalodíte na loď. Náš delegát je vám pomocnou rukou
během celé plavby, na lodi má RIVIERA TOUR vlastní HOSPITALITY DESK - místo, kde se pravidelně konají
informační schůzky během plavby. Náš delegát se vám bude věnovat i při prohlídce měst a destinací.
S NÁMI NA PLAVBÁCH
Bylo a je nám velkou ctí, že právě plaveb s CK RIVIERA TOUR se v minulosti účastnili i skvělí lidé a přátelé, jenž
znáte z divadla, televizní obrazovky a veřejného života. Jsme moc rádi, že s námi na plavbách strávili krásné dny
například mistr Petr Kostka, Terezka Kostková, Monika Žídková, Nela Boudová, Daniel Nekonečný a v roce 2019
poprvé vyrazí na plavbu s RIVIERA TOUR Aleš Háma. Děkujeme za Vaši důveru a těšíme se na další plavby.


Pavel ČÍŽ

Karolína KULČÁROVÁ

Andrejka MACKOVÁ Terezka FRANTIŠÁKOVÁ

Pavla ŠELIGOVÁ

Dominik ČÍŽ

Zuzka KRAJČOVÁ Jana MATOCHOVÁ Kateřina BAROŠOVÁ

Naši delegáti – naše největší poklady
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