POKYNY S DOPRAVOU A DELEGÁTEM
112 VÝLET DO OLYMPIE
FAKULTATIVNÍ VÝLET BĚHEM PLAVBY - POZOR - REZERVUJTE IHNED !
TENTO VÝLET NENÍ MOŽNO KOUPIT NA LODI- POUZE V PŘEDPRODEJI !
Vážení přátelé,
během Vaší Během Vaší plavby na MSC Cruise je jednou z destinací přístav Katakolon v Řecku. Cesta do Olympie trvá necelou hodinu
transferem z přístavu. Pro klienty naší CK jsme připravili výlet do Starobylé Olympie, je to nejdůležitější historické místo, kde byl zapálen první
Olympijský oheň. Navštívíte také místo, kde stála socha Boha Dia, jenž patřila mezi 7 divů světa. V ceně výletu není zahrnuto vstupné do areálu
cca 12 eur

Cena 590,-Kč dospělý

Program výletu:
Odjezd z přístavu busem do Olympie. Během cesty budete seznámeni s historií Olympie a
Olympijských her. Po příjezdu doprovod delegáta k areálu a volný čas na prohlídku areálu-dle
časových dispozic cca 1,5-2 hodiny. Odjezd z Olympie do městečka Katakolon, kde bude mít
volný čas na nákupy suvenýrů nebo možnost vyzkoušet delikatesy v místních kavárnách a
restauracích.

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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