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

 

RIVIERA BENEFIT CLUB   

Vážíme si našich věrných klientů a myslíme si, že je vhodné je i odměnit nějakou drobnou pozorností, dárkem anebo slevou za jejich 

důvěru a věrnost. Vždyť mezi našimi klienty jsou i takoví, kteří s námi jedou třeba už 20 plavbu. Proto si myslíme, že takoví klienti si 
zaslouží významnější péči a i nějaký dárek, jako poděkování. 
 

Staňte se členy klubu RIVIERA BENEFITNÍ CLUB a objevujte svět jedinečných výhod středomořského způsobu života. Jakmile si 
objednáte Vaši plavbu, vstoupíte na palubu lodí, setkáte se nejen s vřelým přivítáním, ale i s pocitem sounáležitosti, který klub svým 
klientům nabízí. Členství v klubu je bezplatné a registrovat se můžete přímo na našich webových stránkách po ukončení první 
plavby.Během Vaší plavby získáváte body nejen za účast na plavbách, ale i za nákup výletů anebo i za doporučení našich služeb svým 
přátelům. Odměnou Vám budou pozornosti a výhody, které zažijete jen při cestování s  CK RIVIERA TOUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za každou noc strávenou na palubě lodi, za každý zakoupený výlet anebo doporučení našich služeb přátelům, kteří plavbu absolvují, 
se Vám načítají bonusové body a podle výše těchto bonusových bodů, získáváte patřičné výhody a slevy. Členstvím získáte nejen  

slevy, ale i například možnost výběru destinací určených výhradně pro členy klubu, exkluzivní cenové nabídky na plavby, jako první se 
dozvíte o novinkách, speciálních nabídkách a akcích. Členství v klubu se rozhodně vyplatí, proto si nenechte ujít výhody nového 
členství v klubu.  

Možnost získání bodů Počet bodů (vždy 1 cest. smlouva) 

Počet nocí na lodích s RIVIERA TOUR 1 bod za noc 

Počet výletů pořádaných RIVIERA TOUR během plavby 0,5 bodu za výlet 

Doporučení plavby Vašim přátelů 0,25 bodu za noc 

O členství v klubu je nutné si zažádat na www.rivieratour.cz  v sekci BENEFITNÍ CLUB, kde se musíte nejdříve zaregistrovat. Členství 
v klubu se vztahuje na jednu osobu-objednavatele zájezdu a s ním spřízněnou osobu.  Dovolujeme si upozornit, že členství v klubu a 

jeho benefity se vztahují pouze na zájezdy a plavby pořádané CK RIVIERA TOUR. Slevy v BENEFIT CLUBU není možné kombinovat, 
vzájemně sčítat s ostatními slevami a podobně. Na benefitní  program slev není právní nárok a organizátor RIVIERA BENEFITNÍHO 
CLUBU jej spravuje, jako projev díků za projevenou důvěru klientům. Nárok na členství vzniká po objednání první plavby.  

Upozornění: CK RIVIERA TOUR podporuje pouze RIVIERA BENEFIT CLUB. Žádné další slevové kluby plavebních společností anebo jiné 
slevové kluby CK RIVIERA TOUR nepodporuje  a není proto možné požadovat slevy těchto klubů u CK RIVIERA TOUR. Členství v klubu 
je nepřenosné a zaregistrovat se musí vždy pouze účastník zájezdu uvedený na cestovní smlouvě. Body se přidělují za cestovní 
smlouvu- ne za osobu. 

 

DŮVODY STÁT SE ČLENEM 

* Přihlášení je snadné a bezplatné 

* Můžete se přihlásit ihned po první plavbě 

* Buďte mezi prvními, kdo se dozví o nabídkách, zprávách a událostech 

* Velké úspory na Vaší příští plavbě 

* Získejte kartu RIVIERA BENEFIT CLUB 

* Exklusivní privilegia a speciální nabídky  

* Začněte získávat cenné body do klubu RIVIERA BENEFIT CLUB 

* Více vzrušujících zkušeností s každou cestou 

 

ČÍM VÍCE JSTE NA MOŘI - TÍM VÍCE MÁTE BODŮ  

* Nyní můžete získat další body v závislosti rezervovaných službách  
* Body získáváte od okamžiku, když si zarezervujete plavbu až do opuštění lodi  

* Body se načítají už s výběrem typu nabízených výletů a délkou plavby  
* Jakmile s námi budete cestovat poprvé, přihlaste se do RIVIERA BENEFIT CLUBU  
* Při okamžitém zaregistrování můžete sbírat všechny body za své aktuální plavby  
* Všechny nasbírané body Vám budou přiděleny na konci plavby on -line  

* Jste spokojeni s našimi službami? Doporučte nás přátelům a získáte další body 
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NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ   

 

                 BODOVÉ HODNOCENÍ 
Druh karty Počet bodů Bonusy pro Vás 

 

 

 

POMOCNÝ DĚLNÍK 

0-7 *Zdarma studená večeře a teplá snídaně v autobuse na cestě do přístavu 

*Zdarma 2x teplá svačinka v autobuse na cestě z přístavu do ČR 

*Zdarma 2x teplý nápoj v autobuse + 1x nápoj 0,33l 
  Večeře v hodnotě 99,-Kč pro první dvě osoby na cestovní smlouvě v restauraci Na Formance 

*DVD plavby s CK RIVIERA TOUR 

 

 

 

 

PLAVČÍK 

8-25 *Zdarma studená večeře a teplá snídaně v autobuse na cestě do přístavu 

*Zdarma 2x teplá svačinka v autobuse na cestě z přístavu do ČR 

*Zdarma 2x teplý nápoj v autobuse + 2x nápoj 0,33l 
  Večeře v hodnotě 99,-Kč pro první dvě osoby na cestovní smlouvě v restauraci Na Formance 

*DVD plavby s CK RIVIERA TOUR 

  Čepice RIVIERA TOUR na Vaši plavbu 

  3% sleva na další plavbu autobusovou dopravou nebo 1,5% sleva na další plavbu letecky 

 

 

 

 

 

 

CADET 

26-45 *Zdarma studená večeře a teplá snídaně v autobuse na cestě do přístavu 

*Zdarma 2x teplá svačinka v autobuse na cestě z přístavu do ČR 

*Zdarma 3x teplý nápoj v autobuse + 3x nápoj 0,33l nebo pivo 

  Večeře v hodnotě 99,-Kč pro všechny osoby na cestovní smlouvě v restauraci Na Formance 

*DVD plavby s CK RIVIERA TOUR 

  Čepice RIVIERA TOUR na Vaši plavbu  
  Tričko RIVIERA TOUR na Vaši plavbu 

  4% sleva na další plavbu autobusovou dopravou nebo 2% sleva na další plavbu letecky 

  4% sleva na fakultativní výlety v přístavech a destinacích pořádané CK RIVIERA TOUR 

 

 

 

 

 

 

 

MATE 

46-65 *Zdarma studená večeře a teplá snídaně v autobuse na cestě do přístavu 

*Zdarma 2x teplá svačinka v autobuse na cestě z přístavu do ČR 

*Zdarma 4x teplý nápoj v autobuse + 4x nápoj 0,33l nebo pivo 

  Večeře v hodnotě 160,-Kč pro první dvě osoby na cestovní smlouvě v restauraci Na Formance 

*DVD plavby s CK RIVIERA TOUR 

  Čepice RIVIERA TOUR na Vaši plavbu  
  Tričko RIVIERA TOUR na Vaši plavbu 

  Taška CK RIVIERA TOUR na Vaši plavbu 

  Výběr místa v autobuse dle volných kapacit 

  5% sleva na další plavbu autobusovou dopravou nebo 3% sleva na další plavbu letecky 

  5% sleva na fakultativní výlety v přístavech a destinacích pořádané CK RIVIERA TOUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFICER 

66-85 *Zdarma studená večeře a teplá snídaně v autobuse na cestě do přístavu 

*Zdarma 2x teplá svačinka v autobuse na cestě z přístavu do ČR 

*Zdarma 5x teplý nápoj v autobuse + 5x nápoj 0,33l nebo pivo 

  Večeře v hodnotě 160,-Kč pro všechny osoby na cestovní smlouvě v restauraci Na Formance 

*DVD plavby s CK RIVIERA TOUR 

  Čepice RIVIERA TOUR na Vaši plavbu  
  Tričko RIVIERA TOUR na Vaši plavbu 

  Taška CK RIVIERA TOUR na Vaši plavbu 

  Speciální pero RIVIERA TOUR   

  Výběr místa v autobuse dle volných kapacit 

  6% sleva na další plavbu autobusovou dopravou nebo 4% sleva na další plavbu letecky 

  6% sleva na fakultativní výlety v přístavech a destinacích pořádané CK RIVIERA TOUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPTAIN 

86-99 *Zdarma studená večeře a teplá snídaně v buse na cestě do přístavu 

*Zdarma 2x teplá svačinka v autobuse na cestě z přístavu do ČR 

*Zdarma 5x teplý nápoj v autobuse + 5x nápoj 0,33l nebo pivo 

  Večeře v hodnotě 160,-Kč pro všechny osoby na cestovní smlouvě v restauraci Na Formance 

*DVD plavby s CK RIVIERA TOUR 

  Čepice RIVIERA TOUR na Vaši plavbu  
  Tričko RIVIERA TOUR na Vaši plavbu 

  Taška CK RIVIERA TOUR na Vaši plavbu 

  Speciální pero RIVIERA TOUR  
  Visačka na magnetickou kartu na lodi 
  Dárek- 1x jahody v čokoládě na Vaši kajutu během plavby 

  VIP výběr místa v autobuse dle volných kapacit 

  7% sleva na další plavbu autobusovou dopravou nebo 4,5% sleva na další plavbu letecky 

  7% sleva na fakultativní výlety v přístavech a destinacích pořádané CK RIVIERA TOUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMANDER 

100-149 *Zdarma studená večeře a teplá snídaně v autobuse na cestě do přístavu 

*Zdarma 2x teplá svačinka v autobuse na cestě z přístavu do ČR 

*Zdarma 5x teplý nápoj v autobuse + 5x nápoj 0,33l nebo pivo 

  Večeře v hodnotě 160,-Kč pro všechny osoby na cestovní smlouvě v restauraci Na Formance 

*DVD plavby s CK RIVIERA TOUR 

  Čepice RIVIERA TOUR na Vaši plavbu  
  Tričko RIVIERA TOUR na Vaši plavbu 

  Taška CK RIVIERA TOUR na Vaši plavbu 

  Speciální pero RIVIERA TOUR  
  Visačka na magnetickou kartu na lodi 
  Dárek- 1x jahody v čokoládě na Vaši kajutu během plavby 

  Láhev sektu na Vaši kajutu během plavby 

  VIP výběr místa v autobuse dle volných kapacit 

  Nafukovací polštářek do autobusu 

  8% sleva na další plavbu autobusovou dopravou nebo 5% sleva na další plavbu letecky 

  8% sleva na fakultativní výlety v přístavech a destinacích pořádané CK RIVIERA TOUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FREEDOM 

150 a více *Zdarma studená večeře a teplá snídaně v autobuse na cestě do přístavu 

*Zdarma 2x teplá svačinka v autobuse na cestě z přístavu do ČR 

*Zdarma 5x teplý nápoj v autobuse + 5x nápoj 0,33l nebo pivo 

  Večeře v hodnotě 160,-Kč pro všechny osoby na cestovní smlouvě v restauraci Na Formance 

*DVD plavby s CK RIVIERA TOUR 

  Čepice RIVIERA TOUR na Vaši plavbu  
  Tričko RIVIERA TOUR na Vaši plavbu 

  Taška CK RIVIERA TOUR na Vaši plavbu 

  Speciální pero RIVIERA TOUR  
  Visačka na magnetickou kartu na lodi 
  Dárek- 1x jahody v čokoládě na Vaši kajutu během plavby 

  Láhev sektu na Vaši kajutu během plavby 

  VIP výběr místa v autobuse dle volných kapacit 

 Nafukovací polštářek do autobusu 

 9% sleva na další plavbu autobusovou dopravou nebo 6% sleva na další plavbu letecky 

 9% sleva na fakultativní výlety v přístavech a destinacích pořádané CK RIVIERA TOUR 

VIP nad 200 Speciální benefity včetně speciálních cen přímo pro Vás, přidělení osobního managera a VIP péče o klienta…  

               Bonusy označeny* je možné využít jen u plaveb s autobusovou dopravou 
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