POKYNY S DOPRAVOU A DELEGÁTEM
VÝLET FUNCHAL - MADEIRA
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 Madeira. Tato destinace je jedna z nejkrásnější
6
z celé plavby a proto Vám doporučujeme investovat do výletu s místní průvodkyní v českém jazyce, kde se
dozvíte spoustu zajímavých informací o této destinaci, navštívíte místní vinotéku s možností ochutnání
madeirských vín a užijí si i milovníci adrenalinu a krásných výhledů při výletu lanovkou a sjezdem na
místních saních, což je opravdová místní turistická atrakce. Delegát se v této destinaci účastní
fakultativního výletu.

Cena 1190,-Kč dospělý
590,-Kč dítě do 12 let
Program:
Připlutí do přístavu ,snídaně , vylodění a procházka městem s výkladem průvodce, cca 1,5
hodiny, kde Vás náš průvodce seznámí s historii Madeiry a města Funchal. Následuje návštěva
vinotéky a ochutnávka madeirských vín s možnosti nákupu těchto vín a ochutnávka místních
perníčků. Dále následuje návštěva místních trhů ( dle otevírací doby) a následně výjezd
lanovkou nad město Funchal. Dále pak sjezd sáněmi, což je opravdu světová atrakce a návrat do
přístavu.
Upozornění:
Návrat od konečné stanice sání do přístavu je vzdálen cca 4 km chůze ze strmého kopce po
asfaltové silnici. Doporučujeme návrat do přístavu vozidly taxi ( cca 10 eur/osoba, není v ceně
výletu)

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.

