POKYNY S DOPRAVOU A DELEGÁTEM
110 VÝLET DO ŘÍMA
FAKULTATIVNÍ VÝLET BĚHEM PLAVBY - POZOR - REZERVUJTE IHNED !
TENTO VÝLET NENÍ MOŽNO KOUPIT NA LODI- POUZE V PŘEDPRODEJI !
Vážení přátelé,
během Vaší plavby na MSC CRUISES je jednou z destinací Civitavecchia. Tento přístav je vzdálen od Říma cca 65 km.
Samotné město Řím je krásné neopakovatelnou atmosférou a obrovskou historií, jejíž pozůstatky na Vás působí
každým krokem po tomto nádherném městě. Jelikož je z Vašich telefonických dotazů zájem o návštěvu tohoto
krásného města a doprava vlakem vzhledem ke složení skupiny je velmi riziková, nabízíme Vám možnost fakultativního
celodenního výletu do Říma s transferem busem

Cena 1190,-Kč dospělý

Připlutí do přístavu Civitavecchia, snídaně, vylodění a odjezd busem do ŘÍMA.Cesta cca 1,5
hodiny, kde Vás náš delegát seznámí s historii Říma a programem prohlídky.Následuje příjezd do
Říma a dle dopravní situace procházka Římem, během které uvidíte Koloseum, Forum
Románum, Kapitol, Památník Viktora Emanuela II,Fontánu Di Trévi, Pantheon ,Piazza Navona,
Kostel Sv. Marie Valicella, Ponte S. Angelo a jako poslední bude Vatikán.
Během prohlídky dle časových dispozic bude volný čas na občerstvení na Piazza Navona.
Procházka cca 6 km pěší chůze po chodnících. Během prohlídky je pouze jeden zvýšený pahorek,
jinak po chodnících a dlažbách.
Odpoledne odjezd z Říma do přístavu a nalodění .
Počet míst je omezen kapacitou busu. Upozorňujeme všechny klienty, že tento výlet není možno
zakoupit na lodi.
Pokud již máte výlet zakoupen – musí být uveden v cestovní smlouvě ,považujte tyto informace
za bezpředmětné. Pokud výlet zakoupen nemáte a máte zájem o výše uvedený výlet prosím
kontaktujte nás obratem:
Kontaktní osoba
Hana ČÍŽOVÁ
Tereza FRANIŠÁKOVÁ
PAVLÍNA ŠELIGOVÁ
JANA MATOCHOVÁ
KATEŘINA ZUBÍČKOVÁ

Telefon
571 424 588
577 012 757
577 330 031
577 330 044
577 330 200

Email
INFO@RIVIERATOUR.CZ
RIVIERA@RIVIERATOUR.CZ
PLAVBY@RIVIERATOUR.CZ
BENEFIT@RIVIERATOUR.CZ
POKYNY@RIVIERATOUR.CZ

Upozornění:
Výlet je plánován dle aktuálních časů připlutí a vyplutí lodi z přístavu.CK si vyhrazuje v případě změn výlet změnit nebo
úplně zrušit

Upozornění: Všechny informace jsou informačního charakteru. Plavební společnost má právo změny nejen v časech a termínech odjezdu, ale i v navštívených
destinacích. Vždy je nutno počítat se změnou nejen počasí ale i politické a bezpečnostní situace v navštívených destinacích. CK RIVIERA TOUR nemá možnost tuto
situaci ovlivnit a změnit a nenese odpovědnost za případné změny. Prosíme, dodržujte vždy pokyny plavební společnosti. Tyto dokumenty jsou chráněny
ochrannou známkou a autorským zákonem. Určeno pouze pro adresované klienty CK RIVIERA TOUR. Kopírování a další šíření zakázáno.
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