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1 volná kajuta              28.990,-Kč 

First minute cena pro 
prvních 12 rezervací – cena 
za osobu 

25.990,-Kč 

Číslo plavby 304 

Katalogová cena za osobu 35.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 3.100,-Kč 

Cena junior 12-17 let  3.100,-Kč 

Počet dnů 15 

Loď MSC***  SINFONIA 

Termín odjezdu 1.3.2019 

Termín příjezdu 15.3.2019 
 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
   
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*fakultativní výlet na Madeiře  
*fakultativní výlet BUS do Říma 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem 
delegáta je nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy. Tyto 
výlety není možno dokoupit na lodi. 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 790,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kategorii kajut Fantasica,Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.26) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse -  příplatek 100 Kč/os (str.13) 
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno (str.13) 
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany (str.13) 
 

 
 
 

1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.  
2.den: 09.00-17.00  Itálie – Janov   
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s 
delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika 
chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud 
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 
3.den: 08.00-18.00  Francie-Marseille    
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. Ostrov, kde byl 
vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně, výšlap ke katedrále Panny Marie s naším delegátem je nezapomenutelný 
zážitek. Marseille máte jako na dlani. Uvidíte ostrov Iff, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav s jeho pevností a další zajímavosti.  
Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je opravdu nutný. 
4.den: 09.00-18.00  Španělsko-Barcelona    
Od sochy Kryštofa Kolomba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. Nádherná 
procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při návštěvě 
tohoto krásného města. Před návštěvou Barcelony doporučujeme nastudovat život a dílo Antonia Gaudího anebo se zájmem poslouchat výklad našeho 
delegáta. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*. 
5.den:  Plavba na moři   
6.den:  Plavba na moři 
Užijeme si zaslouženého odpočinku. Možnost koupání, relaxu ve vířivkách, opalování nebo třeba čtení knížky. Tentokát ale neplujeme po moři, ale 
oceánu. 
7.den: 08.00-16.00  Madeira- Funchal    
Hlavní město ostrova Madeira. Hned u přístavu vás zaujme pevnost z 16. století, dále se můžete vydat na prohlídku města nebo tržnice. My Vám však 
nabízíme fakultativní výlet 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.  
8.den: 09.00-16.00  Tenerife – Santa Cruiz    
Návštěva největšího ostrova z Kanárských ostrovů. Tenerife má činnou sopku Pico de Teide, ostrov bohatý na krásnou faunu i floru. Procházka městem je 
pohodová a příjemná, zejména pokud navštívíte místní zahrady. 
9.den:  Plavba na moři 
10.den:  08.00-14.00  Maroco- Tangier    
Tangier  není ani marocký, ani evropský. Je to směsice několika kultur. Kvůli své strategické poloze je i místem různých podvodníků, kšeftařů, pochybných 
existencí a také místem, kterým se uprchlíci z Afriky dostávají do Evropy. Tangier byl kdysi nebezpečné město, avšak v posledních letech se situace 
radikálně lepší. Byli zde Řekové, Féničané, Římané, Vizigóti, Arabové, Portugalci, Britové a Španělé. Marocký sultán získal Tangier na konci 18. století a 
Maročané si ho udrželi až do poloviny 19. století, kdy se město stalo předmětem boje mezi Francií, Španělskem, Itálií, Velkou Británií a Německem. Spory 
byly urovnány. Dnes je Tangier moderní středomořské město, které přitahuje návštěvníky svým hédonismem. Je to oblíbené místo homosexuálů, umělců, 
spisovatelů a uprchlíků. 
11den: 09.00-18.00  Cartagena- Španelsko    
Cartageně se říká novodobé španělské Kartágo, kde je teplo i tehdy, když je všude kolem zima. Město s dlouhou historií na jihu Španělska v provincii 
Murcie. Jde o jedinečné město plné památek, kousek od oblíbeného španělského letoviska Mar Menor s takřka 3000 let dlouhou historií se postupně 
stalo punským, římským, vojenským a secesním městem. Město se vyznačuje malebným přístavem, starou částí města, úzkými středověkými uličkami, 
které jsou plné barů a restaurací. Za vlády Hannibala byla Cartagena hlavním městem Iberijského poloostrova. Ostatně, byl to také právě on, který 
Cartagenu pojmenoval podle legendárního Kartága, města v severní Africe. 
12.den: Plavba na moři   
13.den: 09.00-19.00  Civitavecchia-Řím*    
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. CK RIVIERA TOUR organizuje pro své klienty fakultativní výlet busem MSC do ŘÍMA. Za pomocí 
našeho delegáta uvidíte Vatikán, Andělský hrad, Piazzale Navona, Pantheon, Fontánu Di Trevi, Kapitol, Forum Romanum a u Kolosea na nás bude čekat 
autobus. Výlet je možno objednat jen při objednání zájezdu. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. 
14.den: 09.00 Itálie –Janov   
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda. 
15.den: Příjezd do ČR    

 

Vydejte se s námi na ostrovy věčného jara-Madeiru, kde se projedeme na sáních, vychutnáme skvělé madeirské 
víno, které si bral s sebou na své plavby třeba i Kryštof Kolumbus…. 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  SINFONIA*** +                                  EVROPSKÉ PLAVBY 

                                                                     Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz 
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnos MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 
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                               DUBAJ (SAE) - ABU DHABI (SAE) – KHASAB (OMÁN) – MUSCAT (OMÁN)- 

Doprodej                           59.990,-Kč 

First minute cena pro 
prvních 12 rezervací – cena 
za osobu 

47.990,-Kč 

Číslo plavby 190 600 

Katalogová cena za osobu 59.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 19.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  19.990,-Kč 

Počet dnů 16 

Loď MSC *** LIRICA 

Termín odlet Vídeň 28.2.2019 

Termín přílet Vídeň 15.3.2019 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
* leteckou linkovou dopravu ve  třídě  economy**  
* letištní taxy a palivové příplatky 
* transfery Dubaj: letiště-přístav-letiště 
* poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC  
* ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
* plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
* přístavní taxy, portýrské služby při nalodění 
* každodenní úklid kajuty 
* kapitánský gala večer, gala cocktail 
* pojištění proti úpadku CK,delegáta CK 
* animační a zábavné programy na lodi  
* divadla, bazény, vířivky, pool servis 
Cena zájezdu neobsahuje: 
* fakultativní výlety plavební společnosti 
* servisní poplatek MSC Cruises 10 eur/os/noc      
* transfery plavební společnosti v přístavech 
* nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby     
    za příplatek (sauny, masáže,4D kino….) 
Za příplatek nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 2390,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*fakultativní výlety s delegátem v každé destinaci 
*transfer na letiště a zpět za příplatek 1090,- Kč 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem 
delegáta je nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy. Tyto 
výlety není možno dokoupit na lodi. 
 
Upozornění: 
**letecká společnost se bude snažit umístit klienty dle ubytování 
v kajutách, nic méně třída economy tuto službu nezaručuje. V 
případě, že požadujete sezení vedle sebe, je nutné zvolit vyšší 
knihovací třídu za příplatek. 
Upozorňujeme, že přeprava je zajišťována linkovým letem. Není 
proto možné změnit jméno osoby anebo zájezd zrušit.  
Stornopopltek je 100%. 

 

 
 

1.den: Odjezd  do Dubaje 
Večer setkání na letišti ve Vídni. Odlet ve večerních hodinách do Dubaje. Doba letu cca 6 hodin. Časový posun 2 hodiny. Přímý let 
do Dubaje bez přestupů. 
2.den: Dubai-SAE     - 22.00 
Brzy ráno přílet do Dubaje, přesun autokarem do přístavu. Následuje odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení , 
prohlídka lodi s delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká 
první servírovaná večeře o několika chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách 
zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud zbude ještě dost síly, půjdeme se bavit s  animátory. Dubaj-lze do 
českého jazyka přeložit jako „místo srazu“ je jeden z emirátů ve Spojených arabských emirátech (SAE) v Perském zálivu. Je 
nejlidnatějším a druhým největším emirátem Spojených arabských emirátů, hned po emirátu Abú Dhabí. Emirát Dubaj leží na 
Arabském poloostrově v Perském zálivu a je svými 4 114 km² a 2,262 mil. obyvateli (sčítání z roku 2008) po Abú Dhabí druhý 
největší. Vládce Dubaje je šejch Mohammed bin Rašíd Al Maktoum, který je viceprezidentem a premiérem SAE (Hlavou státu je 
emír Abú Dhabí). Hlavním centrem emirátu je město Dubaj. Největší část emirátu zabírá poušť. Emirát se nečlení na žádné nižší 
správní celky, avšak od roku 1954 působí v rámci emirátu instituce „Obec Dubaj“ (anglicky Dubai Municipality), jež má na starosti 
běžné záležitosti emirátu, jako jsou zdraví, životní prostředí, či územní plánování.  
3.den: Abu Dhabi-SAE  07.00-21.00 
je hlavní město Spojených arabských emirátů a metropole stejnojmenného emirátu. Město má 1 500 000 obyvatel. Město má za 
sebou pestrou minulost zahrnující období, kdy bylo útočištěm pirátů. Od 60. let 20. století prošlo město závratnou přeměnou do 
moderního střediska se širokými bulváry a vysokými budovami. Ze starého města do dnešních dnů zůstalo jen pramálo, výjimku 
tvoří Starý palác, který reprezentuje jednu z nejstarších budov postavenou nad pramenem. Byly zde pořádány mezinárodní soutěže 
v letecké akrobacii Red Bull Air Race.Velká mešita šejka Zayeda - její architektura byla odvozena z marocké mešity v Casablance, 
patří k největším v islámském světě. Zaujímá plochu 22.412 metrů čtverečních a pojme 41 tisíc věřících, ženám je vstup povolen 
pouze v dlouhém oděvu zakrývajícím hlavu (vlasy), paže i nohy. Měšita byla otevřena v prosinci roku 2007. Je zbudována především 
z bílého mramoru, vykládána dalšími barevnými kameny, některé výzdobné články jsou zlacené, skleněné lustry dodala firma 
Swarowski. V sousedství měšity je hrob šejka Zayeda, který stavbu financoval  
4.den:  Plavba na moři 
5. den:  Muscat – Oman 7.00-17.00 
je hlavní město Sultanátu Omán a zároveň největší město v zemi. Také je správním městem Muskatského guvernorátu. 
Metropolitní oblast se rozkládá na ploše o přibližně 1 500 km² a zahrnuje šest vilájetů. Město leží na pobřeží Arabského moře podél 
Ománského zálivu v blízkosti strategicky položeného Hormuzského průlivu. Oblast, v níž se město nachází, se rozkládá v podhůří a 
mezi vrchy západní části skalnatého pohoří Al-Hadžar. První zmínky o Muskatu pochází z doby počátku 1. století n. l. a popisují jej 
jako významné přístavní město mezi západem a východem. Během své existence se Muskat ocitl pod vládou jak domorodých 
kmenů, tak pod vládou zahraničních zemí – třeba Persie a Portugalska. V 18. století se vliv Muskatu rozšířil až k východnímu pobřeží 
Afriky a Zanzibaru. Jakožto významný přístav v Ománském zálivu přilákal Muskat zahraniční obchodníky a osadníky z Balúčistánu, 
Persie a dalších zemí. Od doby, kdy začal vládnout sultán Kábús bin Saíd, prodělal Muskat velký rozvoj infrastruktury, začal se 
rozrůstat a dal za vznik multietnické společnosti.   
6.den:  Plavba na moři 
7.den:  Plavba na moři 
8.den:  New Mangalore-India 08.00-18.00 
Mangalore, neboli bohyně štěstí. Toto město je hlavním obchodním centren, má moderní přístav a jeho hlavní náplní je vývoz kešu, 
kávy a ryb. Toto město je charakteristické taky krásnými plážemi s palmami, zelenými políčky a okouzlujícími lesy. Mezi hlavní 
zajímavosti tohoto města je Chrám Mangaladevi, chrám Kadri Manjunatha, nebo kaple sv. Aloysia. Mezi typické místní speciality  
patří Udipi, pikantní mořské plody s kokosem, zeleninou a kari. Měnou je zde indická rupie. 
 
 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  LIRICA*** +                                     1.PLAVBA DO INDIE 

                                                                     Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz 
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnos MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 76
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190 600      PLAVBA PŘES ARABSKÉ EMIRÁTY                                      
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9.den: Goa-India 08.00-16.00 
Goa – turistické centrum Indie nazýváno jako Řím východu nebo perla Orientu. Jeden z nejmenších států, co se týká oblasti i počtu 
obyvatel. Toto krásné město je městem země, slunce, písku, chrámů, kostelů, pevností a pláží. Nachází se podél západního pobřeží 
Indie. Oslavují se zde různé festivaly, karnevaly. Toto město má bohatou kulturní historii, lahodnou kuchyni a bleší trhy, které na sebe 
upoutaly pozornost na mezinárodní úrovni.  
10.den: Mumbai/Bombay-India 08.00-23.29 
Bývalý Bombaj, hlavní město Maharashtra státu, Jihozápadní Indie s hlavním přístavem na Arabském moři. Je nejlidnatějším městem 
Indie a je jednou z nejhustěji osídlených měst na světě. Slovo Mumbai pochází z bohyně Mumbadevi, bohyně rybářů Koli, nejstarších 
obyvatel Mumbai. Mumbai je také finančním centrem země, průmyslovým srdcem země a ekonomickým nervovým centrem. Toto 
město je plné nákupních pasáží, nočních klubů, dikoték, klubů, divadel a hudby.  
11.den: Mumbai/Bombay-India 00.01.-17.00 
Mezi zajimavosti tohoto města patří např. Brána Indie - je významným orientačním bodem města Bombaj, je to majestátní kamenný 
oblouk na břehu přístavu, Victoria Terminus – prohlášená za světové dědictví UNESCO, impozantní a přenádherná indo-gotická 
architektonická stavba vlakové stanice, katedrála sv. Tomáše, bazilika Mount Mary, mešita Haji Ali, Jain chrám, chrám Mahalakshmi 
mnoho muzeí a mnoho dalších. 
12.den:  Plavba na moři 
13.den:  Plavba na moři 
14. den:  Khasab  – Oman 8.00-18.00 
Město Khasab je vstupní bránou na poloostrov Musandam. Je to ideální výchozí bod pro výlety do okolních měst. Nabízí k návštěvě 
dvě pevnosti – pevnost Khasab a pevnost Kumzan. Khasabská pevnost je poněkud vzdálena od centra města, nachází se na pobřeží, 
kudy vede přístupová cesta do staré části města. Otevírací hodiny jsou nestálé, vstup je zdarma. Pevnost Kumzan je představována již 
jen ruinami, konkrétně dvěmi zbylými věžemi. Nabízí se navštívit toto zajímavé místo anebo využít některý z výletů plavební 
společnosti MSC. Výlety je možno zakoupit na lodi 
15. den:  Dubaj – SAE 9.00-23.59 
Volný den k poznávání tohoto úžasného města. Můžete využít spousty fakultativních výletů společnosti MSC Cruises.  Výlety vám 
zašleme v odbavovacích pokynech. Delegát se tento den bude účastnit fakultativního výletu s MSC CRUISES  
16. den:  Dubaj – SAE 00.01 
Snídaně, vylodění a transfer na letiště, odlet do Vídně.  
  
*Upozorňujeme, že delegát nesmí provázet skupinu v jednotlivých emirátech. K tomu jsou určeny fakultativní výlet MSC Cruises 
s odborným licencovaným průvodcem. Delegát bude zajištovat Váš servis výhradně na lodi. V každé destinaci se delegát účastní 
jednoho výletu plavební společnosti MSC Cruises, kde Vám může být velmi nápomocen, ale není překladatelem.  
 
 
 
 
 
 

                                                                     Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz 
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnos MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 
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              NEW MANGALORE(INDIE) – MUMBAI – BOMBAY – GOA (INDIE) 

V Indii se za více než 30 000 let jejího osídlení zrodilo mnoho nejrůznějších kulturních a náboženských směrů, jež významně ovlivnily dění nejen v Jižní Asii, ale i v Evropě. Tato ve světovém měřítku sedmá 
největší země s druhým největším počtem obyvatel je neuvěřitelně pestrým, duchovním a zároveň i chaotickým místem. Její rozmanitost vychází jak z etnických, tak i z geografických a klimatických rozdílů, s 
nimiž se setkáte téměř na každém rohu. Indové v minulosti museli čelit nadvládě několika zemí a i po prohlášení republikou v roce 1950 zažili mnoho náboženských a územních sporů. Za tu dobu zde vznikly 
tisíce překrásných staveb odrážejících jednotlivé etapy vývoje indické kultury až do nynější podoby.  
 
Brána Indie v Bombaji (Gateway of India) 
Neměli byjste si nechat ujít západ Slunce na břehu Arabského moře s výhledem na slavnou Bránu Indie.  Její vybudování mělo připomínat návštěvu Jiřího V, indického císaře a jediného britského krále, který v 
době svého panování do Britské Indie zavítal. Stavba této 26 metrů vysoké brány, která si chvíli udržela pozici nejvyšší stavby v Bombaji, započala v roce 1911 a trvala dlouhých 13 let. Její rysy převážně 
odpovídají  indo-saracénskému stylu, ačkoliv některé prvky mají původ i v muslimském pojetí architektury. Harmonii celého panoramatu umocňuje dlouhé schodiště spojující bránu s hladinou moře. 
 
Překrásné pláže v Goa 
A pokud byste na své dovolené chtěli i vypnout a vydechnout si na Sluncem zalité pláži, zamiřte na západní pobřeží do státu Goa. Tyto kouzelné břehy omílané Arabským mořem se do povědomí turistů dostaly 
sice nedávno, zato si ale stihly získat značný věhlas. Na nejznámější pláži Calangute se to turisty jen hemží. Jestliže upřednostňujete klidné prostředí, zajděte raději na odlehlou pláž Agonda, a chcete-li si pobyt 
zpříjemnit lekcemi jógy nebo návštěvou lázní, můžete vybírat například mezi plážemi Mandrem, Morjim a Ashwem. Rozdílné lidské  povahy, odvěké tradice a duchovní postoje se v Indii mísí podobně jako 
nejrůznější vůně bylin a koření v jejích ulicích. A stejně tak rozmanitá jsou i její nejkrásnější místa. Snad každý, kdo sem zavítá, si zde najde něco, co je mu blízké, ať už to bude mít formu překrásných přírodních 
scenérií, lahodného jídla, unikátních historických památek nebo poznávání své vlastní duše. 
 
Asi dva měsíce před odjezdem na plavbu Vám zašleme nabídku výletů plavební společnosti MSC CRUISES v těchto destinacích a vy si tak můžete z pohodlí domova vybrat Vás preferovaný výlet v Indii. Vybraných 
výletů se opět bude účastnit delegát CK RIVIERA TOUR 
 
 
 
 
 
 
 

NA VÝCHOD DO INDIE                                      

http://www.rivieratour.cz/
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                      MIAMI-NEW YORK-HAMILTON-AZORY-LISABON-MALAGA-VALENCIA… 

FIRST MINUTE                           61.990,-Kč 

First minute cena pro 
prvních 12 rezervací – cena 
za osobu 

59.990,-Kč 

Číslo plavby 190 300 

Katalogová cena za osobu 79.900,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 33.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  37.990,-Kč 

Počet dnů 21+2 (USA) 

Loď MSC*****  DIVINA 

Termín odlet Vídeň 12.3.2019 

Termín příjezdu do ČR 4.4.2019 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
* leteckou dopravu ve třídě economy** s přestupem 
*autobusovou dopravu z Janova do ČR 
*letištní taxy a palivové příplatky 
*transfery Miami: letiště-hotel-přístav 
*2x ubytování v *** hotelu na Miami Beach se snídaní 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC  
*ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*přístavní taxy, portýrské služby při nalodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer, gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK,delegáta CK 
*animační a zábavné programy na lodi  
*divadla, bazény, vířivky, pool servis 
*autobusový výlet v Miami 
Cena zájezdu neobsahuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises od 13 USD/os/noc      
   transfery plavební společnosti v přístavech 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby     
   za příplatek (sauny, masáže,4D kino….) 
*vstupní vízum do USA za příplatek 780,-Kč 
Za příplatek nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění do 70 let (přípl. 3.290,-Kč) 
*cestovní a zdravotní pojištění nad 70 let (přípl. 3.790,-Kč) 
*allegrissimo paket  
*kajuta s oknem, balkonová kajuta za příplatek  
*fakultativní výlety s delegátem RIVIERA TOUR 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem 
delegáta je nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy. Tyto 
výlety není možno dokoupit na lodi. 
Upozornění: 
**letecká společnost se bude snažit umístit klienty dle ubytování 
v kajutách, nic méně třída economy tuto službu nezaručuje. V případě, že 
požadujete sezení vedle sebe, je nutné zvolit vyšší knihovací třídu za 
příplatek. Upozorňujeme, že přeprava je zajišťována linkovým letem. Není 
proto možné změnit jméno osoby anebo zájezd zrušit. Stornopopltek je 
100%. 
 

 
 
 

 
1. den – Odlet 
Svoz transferem RIVIERA TOUR (za příplatek 790,-Kč) na trase Frýdek Místek – Ostrava – Olomouc – Vyškov - Brno  na letiště. Ráno na letišti sraz celé skupiny, odbavení 
a odlet do Miami. V podvečer přílet do Miami, imigrační řízení a transfer do *** hotelu, nocleh. Delegát odlétá se skupinou z letiště. Cestujeme leteckou linkovou 
přepravou. Večer dle časových dispozic procházka s delegátem po centru Miami, individuální večeře. 
2.den- Miami 
V dopoledních hodinách po snídani, která je součástí ceny zájezdu, vyrazíme na prohlídku Miami vyhlídkovým busem, kde uvidíme Miami Beach, čtvrt s mrakodrapy, 
Kubánskou čtvrt a okolí přístavu. Výlet cca 2-3 hodiny. Odpoledne volný program na Miami určený k relaxaci a poznávání. Nocleh. Bez stravy. Ubytování v koloniálním 
hotelu v Miami Beach, cca 100 m od pláže a 500 m od Španělské čtvrti. Před hotelem je obchod a dostupné spojení busem po Miami. 
3. den – Miami 09:00-20:00 
Snídaně, transfer do přístavu v Miami, nalodění a pozdní oběd. Prohlídka lodi s delegátem. Ubytování a osobní volno. V podvečer bezpečnostní cvičení, slavnostní 
večeře a vyplutí z Miami. Návštěva večerních estrádních programů v divadle, volná zábava 
4. den: Den na moři 
Plavba není jen o poznávání nových destinací. Plavba je i o tom, že by si měl každý udělat čas sám na sebe a na své přátele. Využijme proto volného dne na moři a 
navštivme AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb.  
5. den: Den na moři 
6. den: New York-Spojené státy americké  08:00-24.00 
New York – neboli město mrakodrapů. Nejznámějším z nich je Empire State Building, jehož charakteristická dominanta je nezaměnitelná. Další slavnou budovou je 
Chryler nebo New York Times Building. Toto nejlidnatější a největší město USA je také nejrušnějším městem. Většina návštěvníků, kteří zavítají do této stále živé a 
pulzující americké metropole, nejdříve zamíří na Manhattan. Právě zde najdete většinu dominant, bez kterých by návštěva New Yorku nebyla úplná. Přestože je New 
York opravdu obrovský, orientace v něm nebývá až takovým problémem. Stačí si jen zapamatovat, že svislá řada ulic se nazývá „Avenues“ a vodorovná „Streets“. 
7. den: New York-Spojené státy americké  00:00-18:00 
Jediným zeleným prostranstvím ve městě, kam si lidé chodí odpočinout, zasportovat nebo jen tak projít je Central Park s jezírky. S téměř 30 miliony návštěvníků je 
nejnavštěvovanějším parkem Spojených států. Symbolem New Yorku a snad i celých Spojených států je Socha Svobody, tyčící se na Liberty Island. V korunce sochy je 
vyhlídka, která je však od teroristických útoků v roce 2001 z bezpečnostních důvodů uzavřena. 
8. den: Den na moři 
9. den -10  den: Kings Wharf- Bermudy 09.00-18.00  - 2dny 
Mnoho návštěvníků si myslí, že King’s Wharf je přístav. Ve skutečnosti se, ale jedná o přístaviště v přístavu Royal Naval Dockyard, který je největším přístavem na 
ostrově. Díky velkému přílivu turistů se King’s Wharf rozvinulo do moderního komplexu s mnoha zajímavostmi, jako např: Národní muzeum Bermudy, nádherné pláže, 
umělecko řemeslné centrum, mnoho restaurací a barů a také nákupních center a butiků. 
11.-12.-13.-14. den: Plavba na moři 
15. -16. den: Ponta Delgada, Portugalsko 8:00 – 13.00  - 2dny 
Hlavní město ostrova Sao Miguel, který spadá do portugalského souostroví Azory. Ponta Delgada je dnes okouzlujícím obchodním městem s krásným historickým 
jádrem, které přitahuje spousty návštěvníků ze zahraničí. Při procházce zdejšími uličkami se budete moci kochat pohledem na spoustu starých domů a objevíte i četná 
zajímavá zákoutí. Prohlídku je dobré začít na mořské promenádě, která se vyznačuje kombinací bílých a černých dlaždic na chodnících. Poté se přesunete na centrální 
náměstí Praça de Gonçalo Velho Cabral, které je snad nejrušnějším a nejzajímavějším místem ve městě. K vidění je zde mnoho pozoruhodných paláců, kostelů i zámků, 
na nichž je patrné prolínání architektonických stylů ze 17., 18. a 19. století.  Z toho důvodu láká Ponta Delgada k procházkám a objevování. Pokud byste měli zájem, 
mohli byste využít turistického vláčku, který vám prohlídku města trochu usnadní. 
17. den: Den na moři 
18.-19. den: Lisabon, Portugalsko 8:00 – 06:00  
Je považován za jedno z nejkrásnějších měst na světě. Přes řeku Tejo se klene most Vasco de Gama. Tento most je nejdelší v Evropě. Most je dlouhý 17,5 km. Vzhledem 
k možnostem návštěvy Lisabonu doporučujeme výlet MSC Cruises do Fatimy. Portugalská Fátima je pro většinu Čechů zcela neznámým místem, přesto je už přes 
devadesát let považována za nejvýznamnější katolické poutní místo na světě. Od doby, kdy se tady třem dětem zjevila Panna Marie, přicházejí do Fátimy ročně milióny 
lidí prosit na kolenou o zázrak. 
20. den: Malaga, Španělsko 7:00 – 14:00 
Pokud hodláte poznat krásy Španělska, Malaga je to pravé ořechové. Pohodová procházka kolem arény, nebo výšlap na hrad s krásným výhledem na celý přístav 
rozhodně stojí za to. Také se projdete v příbřežní kolonádě za vůně pomerančovníků. Tři opravdové pecky rozhodně stojí za zhlédnutí – Staré divadlo, nádherná 
katedrála a místo kde působil opravdu světoznámý malíř. 
21. den: Valencie, Španělsko 9:00 – 15:00 
Valencia je třetí největší španělské město (po Madridu a Barceloně). Leží na východě země, její břehy jsou omývány Středozemním mořem. Žije zde více než 800 tisíc 
obyvatel. V současnosti prožívá ekonomický i turistický boom a začíná se prosazovat mezi nejpopulárnější destinace v celém Španělsku. Turisté zde mohou obdivovat 
jak historické jádro města, z něhož se některé památky dostaly i na seznam UNESCO, tak i bujaré festivaly a slavnosti, které se ve Valencii pořádají. Podstatnou část 
města tvoří také moderní obchodní čtvrti s architekturou skla a oceli. 
22. den: Marseille, Francie 12:00 – 18:00 
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. Ostrov, kde byl vězněn hrdina 
románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně, výšlap ke katedrále Panny Marie s naším delegátem, je nezapomenutelný zážitek. Marseille máte jako na 
dlani. Uvidíte ostrov Iff, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav s jeho pevností a další zajímavosti. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města, v této 
destinaci je opravdu nutný. 
23. den: Janov, Itálie 9:00 
Ráno snídaně a po vylodění odjezd autobusem z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda. 

 

 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  DIVINA*****                1. TRANSATLANTICKÁ PLAVBA               

                                                                     Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz 
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnos MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 
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   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

POSLEDNÍ DVĚ VOLNÁ MÍSTA 

http://www.rivieratour.cz/
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AKČNÍ CENA                                       20.990,-Kč 

First minute cena pro 
prvních 12 rezervací – 
cena za osobu 

19.990,-Kč 

Číslo plavby 303 

Katalogová cena za osobu 29.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 4.450,-Kč 

Cena junior 12-17 let  4.990,-Kč 

Počet dnů 10 

Loď MSC ***** MERAVIGLIA 

Termín odjezdu 30.3.2019 

Termín příjezdu 8.4.2019 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
* výlet do Říma s delegátem RIVIERA TOUR 
* italskou večeři v Orvietu 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kategorii kajut Fantastica,Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.26) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse -  příplatek 100 Kč/os (str.13) 
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno (str.13) 
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany (str.13) 

 
 
 

 

 
1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu z České republiky. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino 
nebo čokoláda 
2.den: 09.00-17.00  Itálie – Civitavecchia   
V  dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka 
lodi s delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná 
večeře o několika chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divad la na 
estrádní program, a pokud zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 
3.den: 09.00-17.00  Palermo-Sicílie   
Nádherná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude  

nápomocen při návštěvě tohoto krásného města. Nezapomeňte si koupit místní skvělou pistáciovou zmrzlinu, zavítat na rybí trhy a do místní 

katedrály. 

4.den: 09.00-18.00  Malta-Valletta    
Hlavní město Malty - Valletta, se rozkládá na území o velikosti 1 kilometr x 600 metrů, což z ní činí jedno z nejmenších hlavních měst na světě. 
Trvale zde žije jen něco málo přes 6.000 obyvatel, kteří podle vyjádření organizace UNESCO bydlí v městě s největší koncentrací památek na 
světě. I díky tomu byla Valletta zařazena v roce 1980 na prestižní seznam památek světového dědictví UNESCO. Valletta je převážně tvořena 
domy postavenými v 16. století během vlády rytířů svatého Jana Jeruzalémského (svatého Jana Křtitele), známých také jako Johanité. Ti se na 
Maltě usadili po svém vyhnání z řeckého ostrova Rhodos a následně své pojmenování změnili na Maltézské rytíře. Město má silný barokní 
nádech s prvky manýrismu a místy zde můžete narazit i na neoklasicistní budovy a pár moderních staveb. Valletta je živým městem, které 
kromě spousty výstavních paláců, kostelů a muzeí nabízí i více světských potěšení 
5.den:  Plavba na moři   
Plavba není jen o poznávání nových destinací. Plavba je i o tom, že by si měl každý udělat čas sám na sebe a na své přátele. Využijme proto 
volného dne na moři a navštivme AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších 
služeb. Nebo můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, které je možné zakoupit na lodních barech 
6.den: 07.00-18.00  Španělsko-Barcelona    
Od sochy Kryštofa Kolomba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. 
Nádherná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude 
nápomocen při návštěvě tohoto krásného města. Před návštěvou Barcelony doporučujeme nastudovat život a dílo Antonia Gaudího anebo se 
zájmem poslouchat výklad našeho delegáta. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*. 
7.den: 08.00-18.00  Francie-Marseille    
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. 
Ostrov, kde byl vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně, výšlap ke katedrále Panny Marie s naším 
delegátem, je nezapomenutelný zážitek. Marseille máte jako na dlani. Uvidíte ostrov Iff, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav s jeho 
pevností a další zajímavosti.  
Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je opravdu nutný. 
8.den: 08.00-18.00  Itálie – Janov    
Město kde se narodil Kryštov Kolumbus. Navštívíme centrum tohoto krásného města, podíváme se do rodného domu Kryštofa Kolumba a 
zavítat můžeme taktéž do místního mořského světa. Krásný program na celý den.  
9.den: 07.00   Itálie-Civitavecchia- Vylodění a výlet do Říma    
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. Následuje vylodění a odjezd do Říma. Za pomoci našeho delegáta uvidíte Vatikán, 
Andělský hrad, PiazzaleNavona, Pantheon, Fontánu Di Trevi, Kapitol, Forum Romanum a Koloseum. V podvečer odjezd do Orvieta, kde nás 
čeká pravá italská večeře o několika chodech. Můžete tak vychutnat pravou italskou kuchyni. Poté odjezd směr ČR. 
10.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 10.00 hod, Brno cca 13.00 hod, Olomouc 14.00, Ostrava 15.00, Praha 15.15 
 
 

Tato speciální plavba Vám nabízí bonusy na víc ve formě výletu do Říma a pravé italské večeře v Orviettu. 
 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  MERAVIGLIA*****                           EVROPSKÉ PLAVBY 

                                                                     Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz 
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnos MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 
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   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

                       SPECIÁLNÍ PLAVBA S VÝLETEM DO ŘÍMA A VEČEŘÍ V ORVIETU  

http://www.rivieratour.cz/


; 

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

AKČNÍ CENA                           27.990,-Kč 

First minute cena pro 
prvních 12 rezervací – cena 
za osobu 

18.990,-Kč 

Číslo plavby 306 

Katalogová cena za osobu 29.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 2.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  2.990,-Kč 

Počet dnů 10 

Loď MSC ***** DIVINA 

Termín odjezdu 5.4.2019 

Termín příjezdu 14.4.2019 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
   
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*fakultativní výlet do Říma 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem 
delegáta je nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy. Tyto 
výlety není možno dokoupit na lodi. 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kategorii kajut Fantastica,Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.26) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse -  příplatek 100 Kč/os (str.13) 
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno (str.13) 
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany (str.13) 

 
 
 

 
1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu z České republiky. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino 
nebo čokoláda se šlehačkou.  
2.den: 09.00-18.00  Itálie – Janov    
V  dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka 
lodi s delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná 
večeře o několika chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na 
estrádní program a pokud zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 
3.den: 07.00-19.00  Civitavecchia-Řím    
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. CK RIVIERA TOUR organizuje pro své klienty fakultativní výlet busem MSC do ŘÍMA. Za 
pomocí našeho delegáta uvidíte Vatikán, Andělský hrad, Piazzale Navona, Pantheon, Fontánu Di Trevi, Kapitol, Forum Romanum a u Kolosea 
na nás bude čekat autobus. Výlet je možno objednat jen při objednání zájezdu. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu.  
4.den: 10.00-18.00  Palermo-Sicílie   
Nádherná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude 
nápomocen při návštěvě tohoto krásného města. Nezapomeňte si koupit místní skvělou pistáciovou zmrzlinu, zavítat na rybí trhy a do místní 
katedrály. 
5.den: 09.00-17.00  Cagliari-Sardinie   
je hlavním městem ostrova Sardinie.  Žije zde přes 230 tisíc obyvatel a v sardštině nese název Casteddu („zámek“). Město má univerzitu a je 
důležitým přístavem (spojení zvláště do Janova, Livorna, Civitavecchie, Neapole a Palerma). Cagliari je položeno mezi dvěma zátokami 
mořského zálivu, má zajímavé středověké jádro, nádhernou pláž Poetto a slaná jezera s růžovými plameňáky. Atmosféra tohoto města je pro 
návštěvníky strhující. Pulzující život, hlučná doprava, zkamenělá historie – člověk ho buď miluje, nebo nenávidí! V Cagliari se člověk necítí jako 
turista, tady zažíváte sardinský všední den, patří prostě k němu. Antické město Carialis téměř zcela pohltila pozdější zástavba, ale zachovaly se 
zbytky římské arény z 2. století n.l. Milá je procházka po středověké čtvrti. Z památek středověkého města, zčásti dosud chráněného 
pisánskými hradbami s věžemi  - Torre di San Pancrazio (na Piazza Indipendenza), nebo bašta Santa Catarina - se zachovaly gotické kostely a 
některé kostely – především katedrála Santa Cecilia (dokončena v roce 1312). Pisánsko - románská katedrála byla postavena ve 13. století, ale 
později přestavěna. Má zajímavou románskou kazatelnu. 
6.den: 13.30-23.59  Španělsko – Mallorca- Palma de Mallorca   
Baleárské ostrovy-ráj na zemi. Procházka centrem Palmy zejména ve večerních hodinách je nezapomenutelným zážitkem. Procházka kolem 
katedrály světla, staré radnice, královského paláce, nebo olivovníku starého přes 2000 let je opravdu kouzelná. Závěru pochopitelně korunuje 
návštěva venkovní kavárny na Plaza D Mayor, kde si vychutnáte skvělou pravou sangrii. Ale pozor, hlavně se včas vrátit na loď. (nutný transfer 
MSC) 
7.den: 09.00-16.00  Španělsko – Valencie   
Ráno po snídani se můžete vydat s naším delegátem na poznávání tohoto velmi zajímavého města. Budete obdivovat zajímavou architekturu 
a urbanistické ztvárnění vyschlého koryta řeky, projdeme se ospalými uličkami Valencii až ke katedrále, kde je umístěn svatý grál-kalich, ze 
kterého Ježíš pil při poslední večeři Páně. Budete se věnovat i nákupům, ochutnáte skvělou zmrzlinu anebo navštívíte místní tržnici. Máte 
taktéž možnost navštívit místní oceánografické muzeum, jedno z největších v Evropě. (Nutný transfer MSC)  
8.den: 12.00-20.00  Francie-Marseille    
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. 
Ostrov, kde byl vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně, výšlap ke katedrále Panny Marie s naším 
delegátem, je nezapomenutelný zážitek. Marseille máte jako na dlani. Uvidíte ostrov Iff, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav s jeho 
pevností a další zajímavosti.  
Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je opravdu nutný. 
9.den: 08.00  Itálie – Janov - Vylodění 
Ráno snídaně, v dopoledních hodinách vylodění a odjezd z přístavu do České republiky. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na 
cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.    
10.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.00 hod, Brno cca 00.45 hod, Olomouc 02.00, Ostrava 03.15, Praha 03.15 

 
 

Je jaro, všechno krásně voní a sluneční paprsky nám na palubě lodi doslova dodávají potřebnou energii… 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  DIVINA*****                                     EVROPSKÉ PLAVBY 

                                                                     Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz 
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnos MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 
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   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

                            JANOV-CIVITAVECCHIA-PALERMO-SARDINIE-MALLORCA-MARSEILLE 

http://www.rivieratour.cz/
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                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ   

 

 

    307  IBIZA A MALLORCA NA MSC FANTASIA                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                JANOV - MARSEILLE - MALLORCA - IBIZA - NEAPOL - LIVORNO 

POSLEDNÍ 2 VOLNÁ MÍSTA            32.990,-Kč 

First minute cena pro 
prvních 12 rezervací – cena 
za osobu 

18.990,-Kč 

Číslo plavby 307 

Katalogová cena za osobu 29.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 2.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  3.490,-Kč 

Počet dnů 10 

Loď MSC ***** FANTASIA 

Termín odjezdu 26.4.2019 

Termín příjezdu 5.5.2019 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC 
*ubytovaní v kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
   
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*fakultativní výlet do Pisy (Šikmá věž) 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem 
delegáta je nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy. Tyto 
výlety není možno dokoupit na lodi. 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kategorii kajut Fantastica,Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.26) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse -  příplatek 100 Kč/os (str.13) 
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno (str.13) 
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany (str.13) 

 
 
 

 

1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu z České republiky. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, 
cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.  
2.den: 09.00-18.00  Itálie – Janov   
V  dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, 
prohlídka lodi s delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká 
první servírovaná večeře o několika chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách 
zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 
3.den: 08.00-17.00  Francie – Marseille    
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně 
navštívit. Ostrov, kde byl vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně, výšlap ke katedrále Panny 
Marie s naším delegátem, je nezapomenutelný zážitek. Marseille máte jako na dlani. Uvidíte ostrov Iff, místa, kde se natáčel film 
TAXI, starý přístav s pevností a další zajímavosti.  
Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je opravdu nutný. 
4.den: 10.00-00.01  Španělsko-Mallorca-Palma de Mallorca    
Baleárské ostrovy - ráj na zemi. Procházka centrem Palmy zejména ve večerních hodinách je nezapomenutelným zážitkem. 
Procházka kolem katedrály světla, staré radnice, královského paláce, nebo olivovníku starého přes 2000 let je opravdu kouzelná. 
Závěru pochopitelně korunuje návštěva venkovní kavárny na Plaza D Mayo, kde si vychutnáte skvělou pravou sangrii. Ale pozor, 
hlavně se včas vrátit na loď. (nutný transfer MSC).  
5.den: 08.00-19.00  Ibiza – Španělsko  
 Zažijte ostrov diskoték a taneční párty - Ibiza. Výlet s delegátem na místní pevnost a návštěvu městečka, nebo koupání na 
přilehlých plážích. Výběr je jen na Vás. Dopoledne se můžete slunit na přilehlých plážích, odpoledne pak navštívit s delegátem 
městečko a zažít úžasné  výhledy z Citadelly.  
6.den: 00.01-07.00  Plavba na moři  
Užijte si pohostinnosti, zábavy a relaxu na MSC FANTASIA. 
7.den: 07.00-17.00  Neapol- Itálie    
Město, které při přilutí do přístavu stráží ostrovy Capri a Ischia, Vás zaujme svým historickým centrem, památkami, možnosti 
nakupování a nebo fakultativních výletů na slavné Pompeje, sopku Vesuv nebo třeba do nedalekého nádherného Amalfi. S  námi 
můžete navštívit třeba i španělskou čtvrt, sídlo plavební společnosti MSC Cruises a nebo si vychutnat pravou italskou pizzu. 
Samotná Neapol je opravdovým zážitkem v poznávání té „pravé“ Itálie 
8.den: 09.00-19.30  Itálie – Livorno-Pisa   
Po vylodění máte možnost se účastnit fakultativního výletu do italské Pisy. Šikmou věž v Pise zná snad každý a vy budete mít 
možnost dostat se do její úplné blízkosti, nebo dokonce vystoupat po schodech až na vrchol věže (vstup na věž není v  ceně výletu). 
Obdivovat můžete i zdejší chrámy, hřbitov a nakoupit si spousty suvenýrů. Výlet s naším delegátem není možno zakoupit na lodi. 
Tento výlet je za příplatek. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. 
9.den: 08.00  Itálie-Janov- Vylodění 
Ráno snídaně, v dopoledních hodinách vylodění a odjezd z přístavu do České republiky. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé 
svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.    
10.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.00 hod, Brno cca 00.45 hod, Olomouc 02.00,  Ostrava 03.15, Praha 
03.15 
 

Nabitý program na lodi MSC Fantasia můžete strávit, když si vyberete tuto plavbu.  

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  FANTASIA*****                                EVROPSKÉ PLAVBY 

                                                                     Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz 
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnos MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 
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   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

BALKONOVÁ KAJUTA 
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                 308   PLAVBA KOLEM EVROPY                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     JANOV-MARSEILLE-BARCELONA-CADIZ-LISABON-VIGO-SOUTHAMPTON… 

AKČNÍ CENA                           36.990,-Kč 

First minute cena pro 
prvních 12 rezervací - cena 
za osobu 

29.990,-Kč 

Číslo plavby 308 

Katalogová cena za osobu 39.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 5.900,-Kč 

Cena junior 12-17 let  6.490,-Kč 

Počet dnů 14 

Loď MSC **** ORCHESTRA 

Termín odjezdu 2.5.2019 

Termín příjezdu 15.5.2019 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
   
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 790,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kategorii kajut Fantastica,Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.26) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse -  příplatek 100 Kč/os (str.13) 
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno (str.13) 
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany (str.13) 

 
 
 

 
 
1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu z České republiky. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda 
se šlehačkou.  
2.den: 09.00-17.00  Itálie – Janov   
V  dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s 
delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika 
chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud 
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 
3.den: 08.00-18.00  Francie – Marseille    
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. Ostrov, kde byl 
vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně, výšlap ke katedrále Panny Marie s naším delegátem, je nezapomenutelný 
zážitek. Marseille máte jako na dlani. Uvidíte ostrov Iff, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav s pevností a další zajímavosti.  
Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je opravdu nutný. 
4.den: 08.00-18.00  Španělsko - Barcelona    
Od sochy Kryštofa Kolomba procházka turistickou ulicí La Rambla, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. Nádherná 
procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát Vám bude nápomocen při návštěvě 
tohoto krásného města. (vhodný transfer MSC) 
5.den: Plavba na moři    
6.den: 09.00-17.30  Španělsko - Cadiz    
Jedno z nejkrásnějších měst západního středomoří Vás určitě nadchne svými historickými klenoty, architekturou, ale i příjemnou pohodovou atmosférou. 
7.den: 08.00-17.00  Portugalsko - Lisabon    
Je považován za jedno z nejkrásnějších měst na světě. Přes řeku Tejo se klene most Vasco de Gama. Tento most je nejdelší v Evropě. Most je dlouhý 17,5 

km. Vzhledem k možnostem návštěvy Lisabonu doporučujeme výlet MSC Cruises do Fatimy. Portugalská Fátima je pro většinu Čechů zcela neznámým 

místem, přesto je už přes devadesát let považována za nejvýznamnější katolické poutní místo na světě. Od doby, kdy se tady třem dětem zjevila Panna 

Marie, přicházejí do Fátimy ročně milióny lidí prosit na kolenou o zázrak. 

8.den: 08.00-18.00  Portugalsko - Vigo    
Vigo, přezdívané Olivové město je největší město Galicie, země a autonomního společenství na severozápadě Španělska. Leží v jednom ze zálivů Rías 
Baixas na pobřeží Atlantického oceánu. Vigo nemá tak dlouhou historii jako jiná galicijská města. Místní záliv byl sice osídlen od pravěku, nicméně z 
rybářské osady se stalo město až v novověku. Santiago de Compostela je hlavní město autonomního společenství Galicie. Od středověku je jedním z 
nejvýznamnějších poutních míst Evropy. Santiago de Compostela bylo založeno na přelomu 4. a 5. století. V 9. století zde byly objeveny údajné ostatky 
svatého Jakuba Staršího, jednoho z dvanácti apoštolů. Od vrcholného středověku až dodnes je Santiago jedním z nejvýznamnějších katolických poutních 
míst s velkou katedrálou. 
9.den: Plavba na moři    
10.den: 07.00-20.00  Anglie - Southampton    
Southampton je samostatná správní jednotka na jižním pobřeží Anglie. Je nejbližším velkým městem poblíž oblasti New Forest a nachází se asi v polovině 
vzdálenosti mezi Portsmouthem a Bournemouthem. Southampton je centrem konurbace neoficiálně označované jako Greater Southampton. Je hlavně 
univerzitním městem. Můžete se s námi vydat krásnými uličkami do místního kostelíka, navštívit muzeum Titaniku, který právě z tohoto města vyploupal, 
nebo si vychutnat den v některém z místních Pubů. 
11.den: 07.00-20.00  Francie - Le Havre   
Le Havre je francouzské přístavní město v departementu Seine-Maritime v Normandii. Město leží na pravém břehu Seiny při jejím ústí do moře. Město Le 

Havre je vstupní branou do Normandie a také do hlavního města Paříže z Atlantského oceánu. Město z 16. století bylo sice při 2. světové válce zničeno, 

ale díky přestavbě podle Auguste Perret je dnes zapsané na seznamu dědictví UNESCO za výjimečnou rekonstrukci jednoty a celistvosti. V destinaci 

doporučujeme výlet do Paříže s MSC CRUISES. 

12.den: Plavba na moři    
13.den: 08.00  Německo - Hamburg  -vylodění  
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda 
14.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.00 hod, Brno cca 00.45 hod, Olomouc 02.00, Ostrava 03.15, Praha 03.15 

 

Exklusivní plavba kolem Evropy patří mezi velice oblíbené plavby, zejména proto, že navštívíte místa, která nejsou 

běžná v plavebních itinerářích. 

 
Program zájezdu na luxusní lodi MSC  ORCHESTRA****                              EVROPSKÉ PLAVBY 

                                                                     Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz 
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnos MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 82
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  309   KORSICA A MALLORCA NA MSC SEAVIEW                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    JANOV - LA SPEZIA - ŘÍM*- CANNES - MALLORCA - BARCELONA - AJACCIO 

AKČNÍ CENA                                       29.990,-Kč 

First minute cena pro 
prvních 12 rezervací – cena 
za osobu 

21.990,-Kč 

Číslo plavby 309 

Katalogová cena za osobu 32.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 2.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  3.790,-Kč 

Počet dnů 10 

Loď MSC ***** SEAVIEW 

Termín odjezdu 12.5.2019 

Termín příjezdu 21.5.2019 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
   
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*fakultativní výlet do Pisy (Šikmá věž) 
*fakultativní výlet do Říma 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem 
delegáta je nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy. Tyto 
výlety není možno dokoupit na lodi. 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kategorii kajut Fantastica,Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.26) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse -  příplatek 100 Kč/os (str.13) 
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno (str.13) 
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany (str.13) 

 
 
 

1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu z České republiky. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, 
cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.  
2.den: 09.00-18.00  Itálie – Janov    
V  dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, 
prohlídka lodi s delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká 
první servírovaná večeře o několika chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách 
zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory. 
3.den: 07.00-18.00  Itálie – La Spezia - Pisa   
Po vylodění se máte možnost účastnit fakultativního výletu do italské Pisy. Šikmou věž v Pise zná snad každý a vy budete mít 
příležitost dostat se do její úplné blízkosti, nebo dokonce vystoupat po schodech až na vrchol věže (vstup na věž není v ceně výletu). 
Obdivovat můžete i zdejší chrámy, hřbitov a nakoupit si spousty suvenýrů. Výlet s naším delegátem není možno zakoupit na lodi. 
Tento výlet je za příplatek. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. 
4.den: 07.00-18.00  Itálie – Civitavecchia - Řím   
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. CK RIVIERA TOUR organizuje pro své klienty fakultativní výlet* busem MSC do 
ŘÍMA. Za pomocí našeho delegáta uvidíte Vatikán, Andělský hrad, PiazzaleNavona, Pantheon, Fontánu Di Trevi, Kapitol, Forum 
Romanum a u Kolosea na nás bude čekat autobus. Tento výlet je za příplatek. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního 
výletu. Počet míst je omezen kapacitou busu. Výlet není možno zakoupit na lodi. Klienti, kteří nepojedou do Říma, mají volný 
program 
5.den: 09.00-18.00  Francie - Cannes    
V dopoledních hodinách navštívíme překrásné letovisko na francouzské riviéře. A kousek opodál - místo kam míří tisíce turistů. 
Zejména milovníci filmů dobře znají světový festival filmů v Cannes. S delegátem se projdete městem kolem tržnice až k červenému 
koberci, kudy přicházejí filmové hvězdy. Cannes je opravdu živé město a poměrně drahé. Zavítáme i do míst, kde jsou nákupy 
vhodné snad jen pohledem-ceny Vás totiž omráčí. Projet se můžete vyhlídkovým vláčkem anebo navštívit místní citadellu.  
6.den: 14.00-23.00  Španělsko-Mallorca-Palma de Mallorca    
Baleárské ostrovy - ráj na zemi. Procházka centrem Palmy zejména ve večerních hodinách je nezapomenutelným zážitkem. 
Procházka kolem katedrály světla, staré radnice, královského paláce, nebo olivovníku starého přes 2000 let, je opravdu kouzelná. 
Závěru pochopitelně korunuje návštěva venkovní kavárny na Plaza D Mayo, kde si vychutnáte skvělou pravou sangrii. Ale pozor, 
hlavně se včas vrátit na loď. (nutný transfer MSC).  
7.den: 08.00-18.00  Španělsko-Barcelona    
Od sochy Kryštofa Kolumba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k  Sagrada Familia a zpět 
gotickou čtvrtí. Nádherná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta.  
Delegát vám bude nápomocen při návštěvě tohoto krásného města. Před návštěvou Barcelony doporučujeme nastudovat život a 
dílo Antonia Gaudího, nebo se zájmem poslouchat výklad našeho delegáta. Transfer MSC přístav-centrum-přístav Vám rozhodně 
doporučíme. 
8.den: 12.00-19.00  Francie-Ajaccio    
Ajaccio je největším městem ostrova, nacházející se na západním pobřeží. Patří do regionu Corse-du-Sud. Ve městě žije přes 65 000 
obyvatel a nachází se zde přístav i letiště. Ve městě se narodil a dětství strávil slavný císař a vojevůdce Napoleon. Mnohé památky 
ve městě jsou věnovány právě Napoleonovi. Připomínají ho četné sochy a ani jeho rodný dům (Casa Bonaparte), kde je dnes 
muzeum, si na nedostatek zájmu stěžovat nemůže. V katedrále Nanebevzetí Panny Marie (Cathédrale Notre-Dame de la 
Miséricorde) byl Napoleon 21.6.1771 pokřtěn.  
9.den: 07.00 Itálie - Janov - Vylodění 
Ráno snídaně, v dopoledních hodinách vylodění a odjezd z přístavu do České republiky. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé 
svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.    
10.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.00 hod, Brno cca 00.45 hod, Olomouc 02.00, Ostrava 03.15, Praha 
03.15 
 

Nádherné destinace a velmi pestrá plavba, nejen na poznávání historických míst, ale i odpočinku, relaxu a zábavy… 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  SEAVIEW*****                                 EVROPSKÉ PLAVBY 

                                                                     Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz 
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnos MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 
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                  310   Z BENÁTEK NA SANTORINI                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           BENÁTKY - SPLIT - SANTORINI - MYKONOS - DUBROVNÍK - ANCONA 

AKČNÍ CENA                           23.990,-Kč 

First minute cena pro 
prvních 12 rezervací - cena 
za osobu 

20.990,-Kč 

Číslo plavby 311 

Katalogová cena za osobu 29.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 2.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  3.790,-Kč 

Počet dnů 10 

Loď MSC *** SINFONIA 

Termín odjezdu 17.5.2019 

Termín příjezdu 26.5.2019 
 

 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
   
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*fakultativní výlet v Benátkách 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem 
delegáta je nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy. Tyto 
výlety není možno dokoupit na lodi. 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kategorii kajut Fantastica,Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.26) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse -  příplatek 100 Kč/os (str.13) 
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno (str.13) 
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany (str.13) 

 
 
 

 

1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu z České republiky. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino 
nebo čokoláda se šlehačkou.  
2.den: 09.00-16.30  Itálie – Benátky    
V  dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka 
lodi s delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná 
večeře o několika chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na 
estrádní program, a pokud zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 
3.den: 07.00-17.00 Chorvatsko-Split    
Chorvatské letovisko asi zná snad každý. My Vám však nabízíme vychutnat si krásy tohoto města během jednoho dne. S naším delegátem 
vyrazíte na prohlídku tohoto krásného města, kde na Vás historie středomořského města sálá doslova na každém kroku. Budete mít i dostatek 
času na osobní volno, protože ve Splitu se domluví snad každý a nepotřebuje k tomu znát světové jazyky. Zcela jistě zavítáte do kavárniček, 
nakoupíte suvenýry a ochutnáte skvělou zmrzlinu 
4.den: Plavba na moři   
Plavba není jen o poznávání nových destinací. Plavba je i o tom, že by si měl každý udělat čas sám na sebe a na své přátele. Využijme proto 
volného dne na moři a navštivme AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších 
služeb. Nebo můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, které je možné zakoupit na lodních barech 
5.den: 07.00-15.00  Řecko – Santorini   
Zcela jistě nejkrásnější destinace celé plavby. Krásné bílé domečky a kostelíky v kontrastu s modrou barvou Vás budou doslova nutit udělat 
spoustu krásných fotografií. Loď kotví na otevřeném moři v kráteru sopky. Na pevninu nás přepraví čluny a dále následuje oslí stezka, kterou 
rozhodně doporučujeme pro všechny milovníky adrenalinu, ale i zábavy.(cca 5 eur/osoba) 
5.den: 20.00-23,59  Řecko –  Mykonos   
 V řecké mytologii byl Mykonos dějištěm bojů mezi Diem a Giganty. Ostrov sám byl pojmenován po Apollónově vnukovi Mykonovi. Mykonos 
dnes patří k nejoblíbenějším řeckým ostrovům. Ostrov proslul množstvím zachovalých větrných mlýnů, které se nacházejí po celém ostrově. 
Za zmínku stojí i kostel Panagias Paraportiani. Na ostrově, hlavně na jeho jižním pobřeží, se nachází i řada krásných pláží. Zásluhu na 
oblíbenosti ostrova má však jeho noční život, který je řazen mezi nejznámější ve Středomoří vůbec. Přes den malebné a pitoreskní uličky 
města Mykonos se během turistické sezóny každý večer mění v konglomerát taveren, hospůdek, barů a klubů, které přitahují množství 
turistů. Ke známosti přispěla značně i skutečnost, že Mykonos se stal cílem mezinárodního jet setu a láká k návštěvě i homosexuální páry a 
jedince. Nutný transfer MSC Cruises cca 10 eur/os. 
6.den: 00.01-03.00  Řecko –  Mykonos   
Užíváme si diskoték a párty na ostrově Mykonos 
7.den: 14.00-21.00  Chorvatsko – Dubrovník   
Přestože již snad každý Dubrovník navštívil, určitě tato destinace přijde vhod, oživí krásné vzpomínky na vaši dovolenou v Chorvatsku. 
Navštívíme starobylé centrum s úžasnými hradbami, zhlédneme pevnosti chránící přístav a budeme se brouzdat uličkami tohoto krásného 
města. Za zmínku stojí i místní katedrála, kostel Sv.Dominika,  nebo „zelinci“ – zelení mužíci tlukoucí do zvonu každou celou hodinu (nutný 
transfer MSC cca 10 eur  nebo taxi). 
8.den: 10.00-18.00  Ancona - Itálie   
Ancona je rozhodně velmi zajimavé město. Budeme kotvit vedle loděnic, na nichž se podepsala hospodářská krize. Přes historické centrum 
vystoupáme až k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na celé město a i přístav samotný. Na zpáteční cestě můžete navštívit některý 
z barokních a gotických kostelíků, jako například kostel Sv.Dominika anebo se zastavit na skvělé italské kafíčko a lahodnou zmrzlinu. 
9.den: 08.00  Itálie – Benátky    
Ráno se vylodíme v přístavu. Po vylodění a umístění zavazadel v buse se  můžete účastnit fakultativního výletu, kdy se přesuneme vaporettem 
na náměstí Sv.Marka a absolvujeme prohlídku této části Benátek. S delegátem můžete zavítat až k mostu Rialto, nebo obdivovat krásné 
památky v okolí náměstí čí navštívit Basiliku St. Marco. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. Odpoledne návrat do přístavu 
a odjezd do ČR. Výlet dle aktuální situace, cca 4 hodiny. Klienti, kteří se neúčastní výletu, mají volný program. 
10.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.00 hod, Brno cca 00.45 hod, Olomouc 02.00, Ostrava 03.15, Praha 03.15 
 

Vyplutí z přístavu Benátky patří k těm nejkrásnějším a proto, kdo nezažije, tak neuvěří. Navštívené destinace, které 
jsou zaměřené především na historii, dodávají ještě víc na výjimečnosti této plavby… 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  SINFONIA***+                     VÝCHODNÍ STŘEDOMOŘÍ 

                                                                     Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz 
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnos MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 
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  351  PLAVBA NA NEJNOVĚJŠÍ MSC BELLISSIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANOV – NEAPOL – SICÍLIE – MALTA – BARCELONA - MARSEILLE 

AKČNÍ CENA                           28.990,-Kč 

First minute cena pro 
prvních 12 rezervací – cena 
za osobu 

23.990,-Kč 

Číslo plavby 351 

Katalogová cena za osobu 35.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 6.990.,-Kč 

Cena junior 12-17 let  7.990.,-Kč 

Počet dnů 10 

Loď MSC*****  BELLISSIMA 

Termín odjezdu 18.5.2019 

Termín příjezdu 27.5.2019 
 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie bella 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
   
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
. 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.26) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*exkurze do zázemí lodi MSC BELLISSIMA -   1590,-Kč 

* návštěva CIRQUE DE SOLEIL -  690,-Kč 
*fakultativní výlet vláčkem v Messině příplatek  390,-Kč 
*fakultativní výlet vláčkem v Marseille přípatek 490,-Kč 
*fakultativní výlet do Portofina přípatek 1490,-Kč 
*kajuty s oknem za příplatek 4.300 Kč/os 
*kajuty s balkonem Bella za příplatek  8.300 Kč/os 

*kajuty s balkonem Fantastica za příplatek 11.990 Kč/os 

 
 

1.den: Odjezd z ČR     
Odjezd z ČR autobusem do přístavu v Janově.Během cesty do přístavu pro Vás máme připravenu studenou večeři, občerstvení 
během cesty a teplou snídani. 
2.den: 09.00-17.00  Itálie – Janov     
V  dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, 
prohlídka lodi s delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká 
první servírovaná večeře s partnery a MISS o několika chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve 
večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program a pokud zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory. 
Večer můžete navštívit CIRQUE DU SOLEIL, kde máte možnost obdivovat artistické mistrovství umělců (za příplatek 690,- Kč). 
3.den: 11.00-19.30  Itálie - Neapol   
Dopoledne vyrazíme na prohlídku tohoto úžasného města. Neapolská metropole Vám nabídne procházku historického centra, 
možnost nákupů aktuální módy, nebo pro opravdové cestovatele návštěvu španělské čtvrti. Zavítat můžete i k sídlu plavební 
společnosti MSC Cruises, nebo využít fakultativních výletů na Vesuv nebo Pompeje.  
4.den: 08.00-18.00  Itálie - Sicílie - Messina 
Objevte krásy Sicílie. Procházka uličkami tohoto malebného sicilského města i samotného messinského průlivu zakončíme v místní 
katedrále.  Odtud je možná fakultativní prohlídka města vláčkem po celém městě (příplatek 390,-Kč).  
5.den: 08.00-18.00  Malta-Valletta   
Hlavní město Malty - Valletta, se rozkládá na území o velikosti 1 kilometr x 600 metrů, což z ní činí jedno z nejmenších hlavních 
měst na světě. Trvale zde žije jen něco málo přes 6.000 obyvatel, kteří podle vyjádření organizace UNESCO bydlí v městě s  největší 
koncentrací památek na světě. I díky tomu byla Valletta zařazena v roce 1980 na prestižní seznam památek světového dědictví 
UNESCO. Valletta je převážně tvořena domy postavenými v 16. století během vlády rytířů svatého Jana Jeruzalémského (svatého 
Jana Křtitele), známých také jako Johanité. Ti se na Maltě usadili po svém vyhnání z řeckého ostrova Rhodos a následně své 
pojmenování změnili na Maltézské rytíře. Město má silný barokní nádech s prvky manýrismu a místy zde můžete narazit i na 
neoklasicistní budovy a pár moderních staveb. Valletta je živým městem, které kromě spousty výstavních paláců, kostelů a muzeí 
nabízí i více světských potěšení.  
6.den:  Plavba na moři   
Plavba není jen o poznávání nových destinací. Plavba je i o tom, že by si měl každý udělat čas sám na sebe a na své přátele. 
Využijme proto volného dne na moři a navštivte AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, 
kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, které je 
možné zakoupit na lodních barech. Navrhujeme i využití možnosti exkurze do zázemí lodi MSC BELLISSIMA (za příplatek 1590,-Kč). 
7.den: 07.00-18.00  Španělsko-Barcelona    
Od sochy Kryštofa Kolomba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět 
gotickou čtvrtí. Nádherná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta.  
Delegát vám bude nápomocen při návštěvě tohoto krásného města. Před návštěvou Barcelony doporučujeme nastudovat život a 
dílo Antonia Gaudího anebo se zájmem poslouchat výklad našeho delegáta. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do 
města*(cca 10 eur).  
8.den: 08.00-18.00  Francie-Marseille    
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně 
navštívit. Ostrov, kde byl vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně, výšlap ke katedrále Panny 
Marie s naším delegátem, je nezapomenutelný zážitek, využít můžete i výletního vláčku (příplatek 490,-Kč). Marseille máte jako na 
dlani. Uvidíte ostrov Iff, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav s jeho pevností a další zajímavosti. Transfer MSC Cruises z 
přístavu do města*, v této destinaci je opravdu nutný.(cca 16 eur)  
9.den: 08.00  Itálie – Janov - Vylodění 
Ráno snídaně, v dopoledních hodinách vylodění. Nabízíme Vám možnost navštívit úžasné italské městečko Portofino s malebnými 
domečky v malé zátoce, kde se můžete oddávat krásným zákoutím tohoto italského ráje na zemi. Vystoupat můžete i na místní 
pevnost, odkud si můžete pořídit luxusní fotografie do vaší sbírky. Lodní výlet je fakultativní za příplatek 1490,-Kč. Klienti, kteří se 
neúčastní výletu do Portofina mají cca do 14.30 hodin volný program. V odpoledních hodinách odjezd z přístavu do ČR. Během 
cesty z přístavu do ČR máme pro Vás připraveny dvě teplé svačinky a drobné občerstvení.  
 
10.den: Příjezd do ČR 
 V časných ranních hodinách příjezd do ČR. 
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   MISS PRINCESS WORLD® NA MSC BELLISSIMA        
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Akční cena 28.990,-Kč 
Číslo plavby 350 

Katalogová cena za osobu 29.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 6.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  7.990,-Kč 

Počet dnů 10 

Loď MSC ***** BELLISSIMA 

Termín odjezdu 18.5.2019 

Termín příjezdu 27.5.2019 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie bella 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
   
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
. 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.26) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*exkurze do zázemí lodi MSC BELLISSIMA -   1590,-Kč 

* návštěva CIRQUE DE SOLEIL -  690,-Kč 
*fakultativní výlet vláčkem v Messině příplatek  390,-Kč 
*fakultativní výlet vláčkem v Marseille přípatek 490,-Kč 
*fakultativní výlet do Portofina přípatek 1490,-Kč 
*kajuty s oknem za příplatek 4.300 Kč/os 
*kajuty s balkonem Bella za příplatek  8.300 Kč/os 

*kajuty s balkonem Fantastica za příplatek 11.990 Kč/os 
 

 
 
 
1.den: Odjezd z ČR     
Odjezd autobusem do přístavu v Janově. Během cesty máme pro Vás připravenu studenou večeři, občastvení v autobuse a teplou snídani.Využít můžete i 
našich svozových transferů  na trase Ustí n. Labem-Praha-Brno 
2.den: 09.00-17.00  Itálie – Janov     
V  dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s 
delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V odpoledních hodinách oficiální zahájení programu MISS PRINCESS OF 
THE WORLD®. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře s partnery a MISS o několika chodech, která pro vás bude opravdovým 
gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program a pokud zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit 
s animátory. Večer můžete navštívit CIRQUE DU SOLEIL, kde máte možnost společně se superfinalistkami MISS PRINCESS OF THE WORLD® obdivovat 
artistické mistrovství umělců (za příplatek 690,- Kč). 
3.den: 11.00-19.30  Itálie - Neapol   
Dopoledne vyrazíme na prohlídku tohoto úžasného města. Neapolská metropole Vám nabídne procházku historického centra, možnost nákupů aktuální 
módy, nebo pro opravdové cestovatele návštěvu španělské čtvrti. Zavítat můžete i k sídlu plavební společnosti MSC Cruises, nebo využít fakultativních 
výletů na Vesuv nebo Pompeje.  
4.den: 08.00-18.00  Itálie - Sicílie - Messina 
Objevte krásy Sicílie. Procházka uličkami tohoto malebného sicilského města i samotného messinského průlivu zakončíme v místní katedrále.  Odtud je 
možná fakultativní prohlídka města vláčkem po celém městě (příplatek 390,-Kč). Ve večerních hodinách se můžete účastnit akce MISS PRINCESS OF THE 
WORLD®-  představení superfinalistek a soutěž o nejlepší národní kostým (Best  National Costume). 
5.den: 08.00-18.00  Malta-Valletta    
Hlavní město Malty - Valletta, se rozkládá na území o velikosti 1 kilometr x 600 metrů, což z ní činí jedno z nejmenších hlavních měst na světě. Trvale zde 
žije jen něco málo přes 6.000 obyvatel, kteří podle vyjádření organizace UNESCO bydlí v městě s největší koncentrací památek na světě. I díky tomu byla 
Valletta zařazena v roce 1980 na prestižní seznam památek světového dědictví UNESCO. Valletta je převážně tvořena domy postavenými v 16. století 
během vlády rytířů svatého Jana Jeruzalémského (svatého Jana Křtitele), známých také jako Johanité. Ti se na Maltě usadili po svém vyhnání z řeckého 
ostrova Rhodos a následně své pojmenování změnili na Maltézské rytíře. Město má silný barokní nádech s prvky manýrismu a místy zde můžete narazit i 
na neoklasicistní budovy a pár moderních staveb. Valletta je živým městem, které kromě spousty výstavních paláců, kostelů a muzeí nabízí i více 
světských potěšení. Večer mimo jiné můžete navštívit akci MISS PRINCESS OF THE WORLD®-  představení superfinalistek v plavkách v rámci soutěže MISS 
BIKINI.  
6.den:  Plavba na moři   
Plavba není jen o poznávání nových destinací. Plavba je i o tom, že by si měl každý udělat čas sám na sebe a na své přátele. Využijme proto volného dne 
na moři a navštivte AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můžete jen 
tak odpočívat na palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, které je možné zakoupit na lodních barech.Pokud vás MISS PRINCESS OF THE WORLD® 
zaujala, navrhujeme navštívit televizní studio, kde samotným miskám můžete fandit při rozhovorech superfinalistek s moderátorem.  Večer Vás zcela jistě 
zaujme módní přehlídka MISS PRINCESS OF THE WORLD® v šatech módního návrháře na hlavní promenádě lodi MSC BELLISSIMA . Navrhujeme i využití 
možnosti exkurze do zázemí lodi MSC BELLISSIMA (za příplatek 1590,-Kč). 
7.den: 07.00-18.00  Španělsko-Barcelona    
Od sochy Kryštofa Kolomba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. Nádherná 
procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při návštěvě 
tohoto krásného města. Před návštěvou Barcelony doporučujeme nastudovat život a dílo Antonia Gaudího anebo se zájmem poslouchat výklad našeho 
delegáta. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*(cca 10 eur). Ve večerních hodinách si určitě nenecháme ujít WINNERS CEREMONY 
MISS PRINCESS OF THE WORLD® 2019 a budete mít také možnost se i vyfotografovat s novou MISS PRINCESS OF THE WORLD® včetně autogramiády. 
8.den: 08.00-18.00  Francie-Marseille    
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. Ostrov, kde byl 
vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně, výšlap ke katedrále Panny Marie s naším delegátem, je nezapomenutelný 
zážitek, využít můžete i výletního vláčku (příplatek 490,-Kč). Marseille máte jako na dlani. Uvidíte ostrov Iff, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav s 
jeho pevností a další zajímavosti. Transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je opravdu nutný.(cca 16 eur)  
9.den: 08.00  Itálie – Janov - Vylodění 
Ráno snídaně, v dopoledních hodinách vylodění. Nabízíme Vám možnost navštívit úžasné italské Portofino s oddávat se tak krásným zákoutím tohoto 
italského ráje na zemi. Vystoupat můžete i na místní pevnost, odkud si můžete pořídit luxusní fotografie do vaší sbírky. Lodní výlet je fakultativní za 
příplatek 1490,-Kč. V odpoledních hodinách odjezd z přístavu do ČR.  
10 den:příjezd do ČR 
v časných ranních hodinách příjezd do ČR 

Krásná loď a krásné dívky, opravdu „BELLISSIMA…“  Zažijte opravdu úplně jinou dovolenou, poznejte nádherné 
destinace během plavby, užijte si úplně novou nádhernou loď MSC BELLISSIMA  a obdivujte krásu a půvab 
nádherných světových superfinalistek mezinárodní soutěže krásy MISS PRINCESS OF THE WORLD®. Společně 
s předními českými návrháři, kteří se účastní této plavby to bude opravdu velmi vyjímečný zážitek.  
 
Program zájezdu na luxusní lodi MSC  BELLISSIMA*****                             SPECIÁLNÍ  PLAVBY 

                                                                     Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz 
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnos MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 
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311   PISA - FLORENCIE - MALLORCA - IBIZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            SPECIÁLNÍ  PLAVBA S VÝLETEM DO FLORENCIE A PISY (ŠIKMÁ VĚŽ) 

Akční cena                           26.990,-Kč 

First minute cena pro 
prvních 12 rezervací – cena 
za osobu 

23.990,-Kč 

Číslo plavby 311 

Katalogová cena za osobu 35.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 3.590.,-Kč 

Cena junior 12-17 let  3.990.,-Kč 

Počet dnů 10 

Loď MSC*****  FANTASIA 

Termín odjezdu 23.5.2019 

Termín příjezdu 1.6.2019 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
*výlet do italské Pisy (Šikmá věž) 
*výlet do Florencie 
   
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kategorii kajut Fantastica,Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.26) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse -  příplatek 100 Kč/os (str.13) 
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno (str.13) 
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany (str.13) 

 
 
 

 
1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu z České republiky. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, 
cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.  
2.den: 09.00-17.00  Itálie -  Pisa - Livorno 
Ráno přijedeme do italské Pisy, kde si prohlédneme náměstí zázraků se známou a slavnou šikmou věží. Budeme mít volný čas na 
nákup suvenýrů a vláčkem poté vyrazíme na parkoviště, odkud odjedeme busem do přístavu Livorno. V odpoledních hodinách 
přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s delegátem 
a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o 
několika chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na 
estrádní program, a pokud zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 
3.den: 08.00-18.00  Itálie - Janov    
Město kde se narodil Kryštov Kolumbus. Navštívíme centrum tohoto krásného města, podíváme se do rodného domu Kryštofa 
Kolumba a zavítat můžeme taktéž do místního mořského světa. Krásný program na celý den.  
4.den: 08.00-17.00  Francie - Marseille   
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně 
navštívit. Ostrov, kde byl vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně, výšlap ke katedrále Panny 
Marie s naším delegátem, je nezapomenutelný zážitek. Marseille máte jako na dlani. Uvidíte ostrov Iff, místa, kde se natáčel film 
TAXI, starý přístav i jeho pevnosti a další zajímavosti.  
Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je opravdu nutný. 
5.den: 10.00-00.01  Španělsko-Mallorca-Palma de Mallorca    
Baleárské ostrovy - ráj na zemi. Procházka centrem Palmy zejména ve večerních hodinách je nezapomenutelným zážitkem. 
Procházka kolem katedrály světla, staré radnice, královského paláce, nebo olivovníku starého přes 2000 let je opravdu kouzelná. 
Závěru pochopitelně korunuje návštěva venkovní kavárny na Plaza D Mayo, kde si vychutnáte skvělou pravou sangrii. Ale pozor, 
hlavně se včas vrátit na loď. (nutný transfer MSC).  
6.den: 08.00-19.00  Ibiza – Španělsko  
 Zažijte ostrov diskoték a tanečních párty-Ibiza. Výlet s delegátem na místní pevnost a návštěvu městečka, nebo koupání na 
přilehlých plážích. Výběr je jen na Vás. Dopoledne se můžete slunit na přilehlých plážích, odpoledne pak navštívit s delegátem 
městečko a zažít úžasné  výhledy z Citadelly.  
7.den: 00.01-07.00  Plavba na moři  
Užijte si pohostinnosti, zábavy a relaxu na MSC FANTASIA. 
8.den: 07.00-17.00  Neapol- Itálie    
Město, které při přilutí do přístavu stráží ostrovy Capri a Ischia, Vás zaujme svým historickým centrem, památkami, možnosti 
nakupování a nebo fakultativních výletů na slavné Pompeje, sopku Vesuv nebo třeba do nedalekého nádherného Amalfi. S  námi 
můžete navštívit třeba i španělskou čtvrt, sídlo plavební společnosti MSC Cruises a nebo si vychutnat pravou italskou pizzu. 
Samotná Neapol je opravdovým zážitkem v poznávání té „pravé“ Itálie 
9.den: 09.00  Itálie - Livorno- Vylodění- Florencie 
Ráno snídaně, v dopoledních hodinách vylodění a odjezd do Florencie. Následuje prohlídka tohoto krásného města a následně 
odjezd do České republiky. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.    
10.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 08.00 hod, Brno cca 10.00 hod, Olomouc 12.00, Ostrava 14.15, Praha 
12.15 
 

K této plavbě jsme přiřadili návštěvu úžasné italské Florencie a Pisy. Tato plavba je jedna z nejlepších ve 
středomoří… 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  FANTASIA*****                                EVROPSKÉ PLAVBY 

                                                                     Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz 
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnos MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 
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 356   IBIZA - MALLORCA - PISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    JANOV - LA SPEZIA - ŘÍM*- CANNES - MALLORCA - BARCELONA - AJACCIO 

AKČNÍ CENA                           23.990,-Kč 

First minute cena pro 
prvních 12 rezervací - cena 
za osobu 

18.990,-Kč 

Číslo plavby 356 

Katalogová cena za osobu 33.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 6.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  7.990,-Kč 

Počet dnů 10 

Loď MSC ***** FANTASIA 

Termín odjezdu 31.5.2019 

Termín příjezdu 9.6.2019 
 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*fakultativní výlet do Pisy (Šikmá věž) 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
   
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os  
*možnost úhrady servisní taxy předem  
*kategorii kajut Fantastica,Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek  
*nápojové balíčky  
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost  
*rezervace míst v buse -  příplatek 100 Kč/os  
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno 
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany  

 
 
 

1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu z České republiky. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, 
čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.  
2.den: 09.00-18.00  Itálie - Janov    
V  dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní 
cvičení, prohlídka lodi s delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních 
hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. 
Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit 
s animátory. 
3.den: 08.00-17.00  Francie-Marseille    
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete 
fakultativně navštívit. Ostrov, kde byl vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně, výšlap ke 
katedrále Panny Marie s naším delegátem, je nezapomenutelný zážitek, využít můžete i výletního vláčku. Marseille máte 
jako na dlani. Uvidíte ostrov Iff, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav s jeho pevností a další zajímavosti. Transfer 
MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je opravdu nutný.(cca 16 eur)  
4.den: 10.00-01.00  Španělsko-Mallorca-Palma de Mallorca    
Baleárské ostrovy - ráj na zemi. Dopoledne můžete vyrazit na pláž a doslovat hltat paprsky sluníčka. V podveřer pak vyrazit 
s našim delegátem na procházku centrem Palmy, která je zejména ve večerních hodinách je nezapomenutelným zážitkem. 
Procházka kolem katedrály světla, staré radnice, královského paláce, nebo olivovníku starého přes 2000 let je opravdu 
kouzelná. Závěru pochopitelně korunuje návštěva venkovní kavárny na Plaza D Mayo, kde si vychutnáte skvělou pravou 
sangrii. Ale pozor, hlavně se včas vrátit na loď. (nutný transfer MSC).  
5.den: 08.00-19.00  Španělsko-Ibiza 
Ibiza-ostrov diskoték a párty. My Vám doporučíme dnešní den věnovat lenošení na pláži a nebo múžete s našim delegátem 
vyrazit na návštěvu místní citadely a centra města. (nutný transfer MSC) 
6.den: Plavba na moři 
Užijte si pohostinnosti plavební společnosti a využijte bazénů, výřivek a animačních prohramů při plavbě na moři. Naučte 
se nové tance, zahrajte si tenis anebo vychutnávejte skvělý na některém z barů. 
7.den: 07.00-17.00  Itálie - Neapol   
Dopoledne vyrazíme na prohlídku tohoto úžasného města. Neapolská metropole Vám nabídne procházku historického 
centra, možnost nákupů aktuální módy, nebo pro opravdové cestovatele návštěvu španělské čtvrti. Zavítat můžete i k sídlu 
plavební společnosti MSC Cruises, nebo využít fakultativních výletů na Vesuv nebo Pompeje.  
8.den: 09.00-19.30  Itálie – Livorno - Pisa   
Po vylodění se máte možnost účastnit výletu do italské Pisy. Šikmou věž v Pise zná snad každý a vy se budete mít možnost 
dostat do její úplné blízkosti, nebo dokonce vystoupat po schodech až na vrchol věže (vstup na věž není v ceně výletu). 
Obdivovat můžete i zdejší chrámy, hřbitov a nakoupit si spousty suvenýrů. Po  návratu zpět do přístavu si můžete 
prohlednou i městečko Livorno . Výlet do Pisy je v ceně zájezdu. 
9.den: 08.00 Itálie- Janov- Vylodění 
Ráno snídaně, v dopoledních hodinách vylodění a odjezd z přístavu do České republiky. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě 
teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.    
10.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.00 hod, Brno cca 00.45 hod, Olomouc 02.00, Ostrava 03.15, 
Praha 03.15 
 

Nádherné destinace a velmi pestrá plavba nejen, na poznávání historických míst, ale i odpočinku, relaxu a zábavy… 
Během plavby návštěva pláží a nebo výlet do italské Pisy. 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  FANTASIA*****                                 EVROPSKÉ PLAVBY 

                                                                     Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz 
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnos MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 
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Akční cena                             27.990,-Kč 

First minute cena pro 
prvních 12 rezervací - cena 
za osobu 

24.990,-Kč 

Číslo plavby 312 

Katalogová cena za osobu 35.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 2.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  3.490,-Kč 

Počet dnů 10 

Loď MSC ***** SEAVIEW 

Termín odjezdu 2.6.2019 

Termín příjezdu 11.6.2019 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
   
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*fakultativní výlet do Pisy (Šikmá věž) 
*fakultativní výlet do Říma 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem 
delegáta je nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy. Tyto 
výlety není možno dokoupit na lodi. 
 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 520,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kategorii kajut Fantastica,Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.26) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse -  příplatek 100 Kč/os (str.13) 
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno (str.13) 
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany (str.13) 

 
 
 

1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu z České republiky. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, 
cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.  
2.den: 09.00-18.00  Itálie - Janov    
V  dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, 
prohlídka lodi s delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká 
první servírovaná večeře o několika chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách 
zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory. 
3.den: 07.00-18.00  Itálie - La Spezia-Pisa   
Po vylodění se máte možnost účastnit fakultativního výletu do italské Pisy. Šikmou věž v Pise zná snad každý a vy se budete mít 
možnost dostat do její úplné blízkosti, nebo dokonce vystoupat po schodech až na vrchol věže (vstup na věž není v  ceně výletu). 
Obdivovat můžete i zdejší chrámy, hřbitov a nakoupit si spousty suvenýrů. Výlet s naším delegátem není možno zakoupit na lodi. 
Tento výlet je za příplatek. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. 
4.den: 07.00-18.00  Itálie - Civitavecchia -Řím   
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. CK RIVIERA TOUR organizuje pro své klienty fakultativní výlet* busem MSC do 
ŘÍMA. Za pomocí našeho delegáta uvidíte Vatikán, Andělský hrad, PiazzaleNavona, Pantheon, Fontánu Di Trevi, Kapitol, Forum 
Romanum a u Kolosea na nás bude čekat autobus. Tento výlet je za příplatek. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního 
výletu. Počet míst je omezen kapacitou busu. Výlet není možno zakoupit na lodi. Klienti, kteří nepojedou do Říma, mají volný 
program 
5.den: 09.00-18.00  Francie- Cannes    
V dopoledních hodinách navštívíme překrásné letovisko na francouzské riviéře. A kousek opodál - místo kam míří tisíce turistů. 
Zejména milovníci filmů dobře znají světový festival filmů v Cannes. S delegátem se projdete městem kolem tržnice až k červenému 
koberci, kudy přicházejí filmové hvězdy. Cannes je opravdu živé město a poměrně drahé. Zavítáme i do míst, kde jsou nákupy 
vhodné snad jen pohledem-ceny Vás totiž omráčí. Projet se můžete vyhlídkovým vláčkem anebo navštívit místní citadellu.  
6.den: 14.00-23.00  Španělsko-Mallorca-Palma de Mallorca    
Baleárské ostrovy - ráj na zemi. Procházka centrem Palmy zejména ve večerních hodinách je nezapomenutelným zážitkem. 
Procházka kolem katedrály světla, staré radnice, královského paláce, nebo olivovníku starého přes 2000 let je opravdu kouzelná. 
Závěru pochopitelně korunuje návštěva venkovní kavárny na Plaza D Mayo, kde si vychutnáte skvělou pravou sangrii. Ale pozor, 
hlavně se včas vrátit na loď. (nutný transfer MSC).  
7.den: 08.00-18.00  Španělsko-Barcelona    
Od sochy Kryštofa Kolumba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k  Sagrada Familia a zpět 
gotickou čtvrtí. Nádherná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta.  
Delegát vám bude nápomocen při návštěvě tohoto krásného města. Před návštěvou Barcelony doporučujeme nastudovat život a 
dílo Antonia Gaudího, nebo se zájmem poslouchat výklad našeho delegáta. Transfer MSC přístav-centrum-přístav Vám rozhodně 
doporučíme. 
8.den: 12.00-19.00  Francie-Ajaccio    
Ajaccio je největším městem ostrova, nacházející se na západním pobřeží. Patří do regionu Corse-du-Sud. Ve městě žije přes 65 000 
obyvatel a nachází se zde přístav i letiště. Ve městě se narodil a dětství strávil slavný císař a vojevůdce Napoleon. Mnohé památky 
ve městě jsou věnovány právě Napoleonovi. Připomínají ho četné sochy a ani jeho rodný dům (Casa Bonaparte), kde je dnes 
muzeum, si na nedostatek zájmu stěžovat nemůže. V katedrále Nanebevzetí Panny Marie (Cathédrale Notre-Dame de la 
Miséricorde) byl Napoleon 21.6.1771 pokřtěn.  
9.den: 07.00 Itálie- Janov- Vylodění 
Ráno snídaně, v dopoledních hodinách vylodění a odjezd z přístavu do České republiky. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé 
svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.    
10.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.00 hod, Brno cca 00.45 hod, Olomouc 02.00, Ostrava 03.15, Praha 
03.15 
 

Nádherné destinace a velmi pestrá plavba nejen, na poznávání historických míst, ale i odpočinku, relaxu a zábavy… 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  SEAVIEW*****                                 EVROPSKÉ PLAVBY 

                                                                     Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz 
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnos MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 
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           313    Z BENÁTEK NA SANTORINI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 BENÁTKY - BARI - SANTORINI - MYKONOS - CORFU - KOTOR 

Akční cena                               34.990,-Kč 

First minute cena pro 
prvních 12 rezervací - cena 
za osobu 

24.990,-Kč 

Číslo plavby 313 

Katalogová cena za osobu 35.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 2.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  3.590,-Kč 

Počet dnů 10 

Loď MSC****  OPERA 

Termín odjezdu 8.6.2019 

Termín příjezdu 17.6.2019 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
   
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*výlet vaporettem v Benátkách 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem 
delegáta je nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy. Tyto 
výlety není možno dokoupit na lodi. 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 520,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kategorii kajut Fantastica,Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.26) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse -  příplatek 100 Kč/os (str.13) 
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno (str.13) 
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany (str.13) 

 
 
 

 
 
1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu z České republiky. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino 
nebo čokoláda se šlehačkou.  
2.den: 09.00-16.30  Itálie - Benátky    
V  dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka 
lodi s delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná 
večeře o několika chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na 
estrádní program, a pokud zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 
3.den: 14.00-20.00  Černá Hora - Kotor   
Po Santorini asi nejkrásnější destinace Vás zaujme už vplouváním do Kotoru, Bokou Kotorskou. Proplujete největším jihoevropským fjordem 
do krásného historického městečka, kde Vám rozhodně doporučíme výšlap na místní hradby, odkud jsou neskutečně krásné výhledy nejen na 
město Kotor, ale i na celý Fjord. 
4. den: Plavba na moři 
Plavba není jen o poznávání nových destinací. Plavba je i o tom, že by si měl každý udělat čas sám na sebe a na své přátele. Využijme proto 
volného dne na moři a navštivme AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších 
služeb. Nebo můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, které je možné zakoupit na lodních barech 
5.den: 09.00-23.59  Řecko - Mykonos   
 V řecké mytologii byl Mykonos dějištěm bojů mezi Diem a Giganty, ostrov sám byl pojmenován po Apollónově vnukovi Mykonovi. Mykonos 
dnes patří k nejoblíbenějším řeckým ostrovům. Ostrov proslul množstvím zachovalých větrných mlýnů, které se nacházejí po celém ostrově. 
Za zmínku stojí i kostel Panagias Paraportiani. Na ostrově, hlavně na jeho jižním pobřeží, se nachází i řada krásných pláží. Zásluhu na 
oblíbenosti ostrova má však jeho noční život, který je řazen mezi nejznámější ve Středomoří vůbec. Přes den malebné a pitoreskní uličky 
města Mykonos se během turistické sezóny každý večer mění v konglomerát taveren, hospůdek, barů a klubů, které přitahují množství 
turistů. Ke známosti přispěla značně i skutečnost, že Mykonos se stal cílem mezinárodního jet setu a láká k návštěvě i homosexuální páry a 
jedince. Nutný transfer MSC Cruises cca 10 eur/os. 
6.den: 00.01-02.00  Řecko - Mykonos   
Užíváme si diskovék a párty na ostrově Mykonos 
6.den: 08.00-14.00  Řecko - Santorini   
Zcela jistě nejkrásnější destinace celé plavby. Krásné bílé domečky a kostelíky v kontrastu s modrou barvou, Vás budou doslova nutit udělat 
spoustu krásných fotografií. Loď kotví na otevřeném moři v kráteru sopky. Na pevninu nás přepraví čluny a dále následuje oslí stezka, kterou 
rozhodně doporučujeme pro všechny milovníky adrenalinu, ale i zábavy.(cca 5 eur/osoba) 
7.den: 13.00-20.00  Řecko - Corfu   
Velmi krásná destinace, která rozhodně stojí za prohlídku. Při návštěvě historického centra je třeba si rozhodně udělat čas na nákupy 
suvenýrů, koření, oblečení a vůbec všeho kolem skvělé řecké gastronomie. Vystoupat můžete i na místní pevnost, odkud jsou krásné rozhledy 
na celou Kerkyru, kterou s naším delegátem máte možnost navštívit.(doporučujeme transfer MSC nebo přístavní schutlle bus) 
8.den: 07.00-13.00  Itálie - Bari    
Přístavní město Bari - hlavní město oblasti Apulie, její provincie Bari, leží na pobřeží Jaderského moře v jižní Itálii. Je sídlem univerzity, 
významným střediskem průmyslu a obchodu. V roce 465 tu bylo zřízeno biskupství, které bylo pak v 10. století povýšeno na arcibiskupství. Od 
dobytí Itálie byzantskými vojsky v 6. století bylo Bari v držení Byzance, a to až do roku 1071, kdy je jako poslední državu východního císařství 
dobyli Normané pod vedením Roberta Guiscarda. Roku 1130 se stalo součástí Království obojí Sicílie a od roku 1282 neapolského království. V 
16. - 18. století Bari upadalo a o další století později došlo k jeho novému vzestupu. Je zde pohřben Sv. Mikuláš 
9.den: 09.00  Itálie - Benátky    
Ráno se vylodíme v přístavu. Po vylodění a umístění zavazadel v buse se  můžete účastnit fakultativního výletu, kdy se přesuneme vaporettem 
na náměstí Sv.Marka a absolvujeme prohlídku této části Benátek. S delegátem můžete zavítat až k mostu Rialto, nebo obdivovat krásné 
památky v okolí náměstí čí navštívit Basiliku St. Marco. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. Odpoledne návrat do přístavu 
a odjezd do ČR. Výlet dle aktuální situace, cca 4 hodiny. Klienti, kteří se neúčastní výletu, mají volný program.  
10.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.00 hod, Brno cca 00.45 hod, Olomouc 02.00, Ostrava 03.15, Praha 03.15 
 

Vydejte se s námi plavbou na nejkrásnější z řeckých ostrovů a to ostrov Santorini. Tato perla středomoří Vás 
doslova nadchne a užijí si hlavně fotografové, protože co fotka-to opravdová perla. I další destinace rozhodně stojí 
za to. 
 
Program zájezdu na luxusní lodi MSC  OPERA****                             VÝCHODNÍ STŘEDOMOŘÍ 

                                                                     Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz 
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnos MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 
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   314   SARDINIE A MALLORCA NA MSC DIVINA                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                JANOV - ŘÍM*- PALERMO - CAGLIARI - MALLORCA - VALENCIA - MARSEILLE 

Akční cena                               29.990,-Kč 

First minute cena pro 
prvních 12 rezervací - cena 
za osobu 

25.490-Kč 

Číslo plavby 314 

Katalogová cena za osobu 36.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 2.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  3.490,-Kč 

Počet dnů 10 

Loď MSC ***** DIVINA 

Termín odjezdu 14.6.2019 

Termín příjezdu 23.6.2019 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
   
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*fakultativní výlet do Říma 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem 
delegáta je nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy. Tyto 
výlety není možno dokoupit na lodi. 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 520,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kategorii kajut Fantastica,Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.26) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse -  příplatek 100 Kč/os (str.13) 
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno (str.13) 
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany (str.13) 

 
 
 

 
1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu z České republiky. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino 
nebo čokoláda se šlehačkou.  
2.den: 09.00-18.00  Itálie - Janov   
V  dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka 
lodi s delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná 
večeře o několika chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na 
estrádní program, a pokud zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 
3.den: 07.00-19.00  Itálie - Civitavecchia  - Řím   
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. CK RIVIERA TOUR organizuje pro své klienty fakultativní výlet* busem MSC do ŘÍMA. Za 
pomocí našeho delegáta uvidíte Vatikán, Andělský hrad, PiazzaleNavona, Pantheon, Fontánu Di Trevi, Kapitol, Forum Romanum a u Kolosea 
na nás bude čekat autobus. Tento výlet je za příplatek. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. Počet míst je omezen 
kapacitou busu. Výlet není možno zakoupit na lodi. Klienti, kteří nepojedou do Říma, mají volný program.  
4.den: 10.00-18.00  Itálie - Palermo - Sicílie   
Nádherná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude  

nápomocen při návštěvě tohoto krásného města. Nezapomeňte si koupit místní skvělou pistáciovou zmrzlinu, zavítat na rybí trhy a do místní 

katedrály. 

5.den: 09.00-17.00  Sardinie - Cagliari   
je hlavním městem ostrova Sardinie. Žije zde přes 230 tisíc obyvatel a v sardštině nese názevCasteddu („zámek"). Město má univerzitu a je 
důležitým přístavem (spojení zvláště do Janova, Livorna, Civitavecchie, Neapole a Palerma). Cagliari je položeno mezi dvěma zátokami 
mořského zálivu, má zajímavé středověké jádro, nádhernou pláž Poetto a slaná jezera s růžovými plameňáky. Atmosféra tohoto města je pro 
návštěvníky strhující. Pulzující život, hlučná doprava, zkamenělá historie – člověk ho buď miluje, nebo nenávidí! V Cagliari se člověk necítí jako 
turista, tady zažíváte sardinský všední den, patří prostě k němu. Antické město Carialis téměř zcela pohltila pozdější zástavba, ale zachovaly se 
zbytky římské arény z 2. století n.l. Milá je procházka po středověké čtvrti. Z památek středověkého města, zčásti dosud chráněného 
pisánskými hradbami s věžemi - Torre di San Pancrazio (na Piazza Indipendenza), nebo bašta SantaCatarina - se zachovaly gotické kostely a 
některé kostely - především katedrála Santa Cecilia(dokončena v roce 1312).  
6.den: 13.30-23.59  Španělsko-Mallorca-Palma de Mallorca    
Baleárské ostrovy - ráj na zemi. Procházka centrem Palmy zejména ve večerních hodinách je nezapomenutelným zážitkem. Procházka kolem 
katedrály světla, staré radnice, královského paláce, nebo olivovníku starého přes 2000 let je opravdu kouzelná. Závěru pochopitelně korunuje 
návštěva venkovní kavárny na Plaza D Mayo, kde si vychutnáte skvělou pravou sangrii. Ale pozor, hlavně se včas vrátit na loď. (nutný transfer 
MSC).  
7.den: 08.00-16.00  Španělsko - Valencie   
Ráno po snídani se můžete vydat s naším delegátem na poznávání tohoto velmi zajímavého města. Budete obdivovat zajímavou architekturu 
a urbanistické ztvárnění vyschlého koryta řeky, projdeme se ospalými uličkami Valencii až ke katedrále, kde je umístěn svatý grál-kalich, ze 
kterého Ježíš pil při poslední večeři Páně. Budete se věnovat i nákupům, ochutnáte skvělou zmrzlinu anebo navštívíte místní tržnici. Máte 
taktéž možnost navštívit místní oceánografické muzeum, jedno z největších v Evropě. (Nutný transfer MSC)  
8.den: 12.00-20.00  Francie-Marseille    
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. 
Ostrov, kde byl vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně, výšlap ke katedrále Panny Marie s naším delegátem 
je nezapomenutelný zážitek. Marseille máte jako na dlani. Uvidíte ostrov Iff, také místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav i jeho pevnosti 
a  další zajímavosti. (nutný transfer MSC). 
9.den: 08.00 Itálie-Janov-vylodění 
Ráno snídaně, v dopoledních hodinách vylodění a odjezd z přístavu do České republiky. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na 
cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.    
10.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.00 hod, Brno cca 00.45 hod, Olomouc 02.00, Ostrava 03.15, Praha 03.15 
 

MSC DIVINA je krásná loď, která se vrátila z Karibiku do Středomoří a i vy se můžete, pokud si objednáte tuto 
plavbu, oddávat relaxu a pohostinnosti této krásné lodi i plavby…  

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  DIVINA*****                                     EVROPSKÉ PLAVBY 

                                                                     Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz 
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnos MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 
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   315  PLAVBA DO RUSKA NA MSC MERAVIGLIA                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 KIEL - KODAŇ - HELSINKI - ST. PETERBURG - TALLINN 

Akční cena                           33.990,-Kč 

First minute cena pro 
prvních 12 rezervací - cena 
za osobu 

27.990,-Kč 

Číslo plavby 315 

Katalogová cena za osobu 37.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 2.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  3.490.-Kč 

Počet dnů 10 

Loď MSC ***** MERAVIGLIA 

Termín odjezdu 21.6.2019 

Termín příjezdu 30.6.2019 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
   
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*fakultativní výlet Tallinn 
*fakultativní výlet St. Peterburg 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem 
delegáta je nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy. Tyto 
výlety není možno dokoupit na lodi. 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 520,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kategorii kajut Fantastica,Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.26) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse -  příplatek 100 Kč/os (str.13) 
 

 
1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu z České republiky. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino 
nebo čokoláda se šlehačkou.  
2.den: 10.00-19.00  Německo-Kiel    
V  dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka 
lodi s delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná 
večeře o několika chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divad la na 
estrádní program, a pokud zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 
3.den: 08.00-18.00 Dánsko-Kodaň   
Návštěva tohoto města je vskutku impozantní. Zavítáme k malé mořské víle, uděláme několik fotek s hradní stráží, jejichž klobouky zná snad 
celý svět. Víte, že mají váhu až 8 kg? Více od našeho delegáta. Samotná procházka centrem města je velmi půvabná a pohodová.  A vyzkoušet 
můžete třeba i horskou dráhu. (Nutný transfer MSC Cruises) 
4.den: Plavba na moři  
Plavba není jen o poznávání nových destinací. Plavba je i o tom, že by si měl každý udělat čas sám na sebe a na své přátele. Využijme proto 
volného dne na moři a navštivme AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších 
služeb. Nebo můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se a užívat si skvělé drinky, které je možno zakoupit na lodních barech 
5.den: 12.00-18.00 Helsinky-Finsko   
Helsinky se hlavním městem staly až v roce 1812. Jsou průmyslovým centrem Finska a největším přístavem země. Helsinky vás zaujmou už na 
první pohled, ale kvůli místním památkám stojí rozhodně i za bližší prozkoumání. Helsinky jsou centrem nejzalidněnější, nejvíce průmyslové a 
nejbohatší části Finska. V roce 2000 byly (stejně jako Praha) označeny Městem kultury, což je významné ocenění. Zveme Vás na prohlídku 
tohoto krásného města. 
6.den: 07.00-21.00 Rusko-St.Petersburg   
Petrohrad je s téměř 5 miliony obyvatel druhé největší město Ruska a z měst nad milión obyvatel je nejsevernější na světě. Leží v 
severozápadní části Ruska při ústí řeky Něvy do Finského zálivu, který je součástí Baltského moře. Vzhledem k imigračnímu řízení (nutné 
vízum) a náročnosti destinace se delegát bude účastnit fakultativního výletu MSC, kde bude Vaší pomocnou rukou na tomto výletu-ne 
průvodcem, ani překladatelem! Pozor, lze zakoupit jen při sepsání cestovní smlouvy, ne dodatečně. Zakoupením výletu nemusíte vyřizovat 
vízum. SPT01 - CITY TOUR, ST. ISAAC KATHEDRÁLA& PETROVY DVORY – celodenní výlet. Po opuštění přístavu se zúčastníme fascinující 
vyhlídkové jízdy po tomto důležitém ruském městě. Podíváme se na klíčové atrakce, pak zastavíme, abychom si udělali foto před kostelem 
Našeho Spasitele na prolité krvi, katedrála nazývaná “Prolitou krví”. Naše exkurze dále pokračuje kolem známé Nevsky Prospect ive do 
katedrály Sv. Isaaca, kde se podíváme dovnitř. Po navštěvě  katedrály nás čeká oběd v podání typické ruské kuchyně. Pak po hodinové jízdě 
dorazíme do známých Petrových dvorů – jedno z oblíbených letních sídel cara se svým divokým parkem, fontánami a stříhanými zahradami. 
Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. Volný čas k nákupu suvenýrů.  
7den: 09.00-18.00 Estonsko-Tallinn   
Tallinn patří k turisticky nejnavštěvovanějším evropským městům. Hlavním turistickým cílem je Staré Město s hradním vrchem Toompea. 
Právě toto historické jádro města bylo v roce 1997 zapsáno na listinu světového dědictví UNESCO. Současné jméno Tallinnu je poprvé 
doloženo až v roce 1536 v podobě Talyna. V této destinaci se delegát bude účastnit fakultativního výletu MSC, kde bude Vaší pomocnou 
rukou na tomto výletu - ne průvodcem, ani překladatelem! Pozor, lze zakoupit jen při sepsání cestovní smlouvy, ne dodatečně. TAL01 - 
TALLIN & SKANZEN  -Cca 6 hodin, včetně oběda Užijte si tento den, jak z autobusu, tak pěšky. Začneme procházkou do starého města, kde 
uvidíme hrad Toompea, nyní sídlo parlamentu, navštívíme ruský ortodoxní kostel Alexandra Nevského a gotický kostel. Potěšíme se úžasným 
výhledem na Lower town – což je část Tallinu. V Lower townu si projdeme Radnici, lékárnu z 15. století a mnoho dalšího. Po typickém 
estonském obědu si užijeme nakupování a podíváme se do skanzenu na architekturu z 18. až 19. století. Delegát se v této destinaci účastní 
fakultativního výletu.  
8.den: Plavba na moři  
9.den: 07.00 Německo- Kiel-vylodění 
Ráno snídaně, v dopoledních hodinách vylodění a odjezd z přístavu do České republiky. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na 
cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.    
10.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace, Praha před půlnocí,  Brno cca 00.45 hod, Olomouc 02.00, Ostrava 03.15 
 

Plavba po severním moři přes Kodaň a Tallinn až do St. Petersburgu, kde na Vás dýchá ruská historie spojená s evropskou elegancí. 
Z mnohaletých zkušeností se nám osvědčilo pořádat plavby po severním moři v letních měsících, z důvodu stálejšího počasí. Proto 
neváhejte a vydejte se objevovat krásy severních měst s námi. 
 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  MERAVIGLIA*****                                 SEVERNÍ MOŘE 
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Na tuto plavbu hledáme muže nebo ženu SINGLE 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vanalinn&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Toompea&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1997
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A9_d%C4%9Bdictv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://cs.wikipedia.org/wiki/1536
http://www.rivieratour.cz/
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                               KIEL - KODAŇ - FLAAM - HELLESYLT - GEIRANGER - MOLDE 

Akční cena                           35.990,-Kč 

First minute cena pro 
prvních 12 rezervací - cena 
za osobu 

28.990,-Kč 

Číslo plavby 316 

Katalogová cena za osobu 38.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 2.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  3.490,-Kč 

Počet dnů 10 

Loď MSC ***** MERAVIGLIA 

Termín odjezdu 28.6.2019 

Termín příjezdu 7.7.2019 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
   
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*fakultativní výlet vláčkem ve Flaam 
*fakultativní výlet vyhlídkovým busem v Geirangeru 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem 
delegáta je nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy. Tyto 
výlety není možno dokoupit na lodi. 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 520,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kategorii kajut Fantastica,Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.26) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse -  příplatek 100 Kč/os (str.13) 

 
 
 

 
1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu z České republiky. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, 
cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.  
2.den: 10.00-19.00  Německo-Kiel- nalodění 
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, 
prohlídka lodi s delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká 
první servírovaná večeře o několika chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách 
zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 
3.den: 09.00-18.00 Kodaň-Dánsko   
Návštěva tohoto města je vskutku impozantní. Zavítáme k malé mořské víle, uděláme několik fotek s hradní stráží, jejichž klobouky 

zná snad celý svět. Víte, že mají váhu až 8 kg? Více od našeho delegáta. Samotná procházka centrem města je velmi půvabná a 

pohodová.  A vyzkoušet můžete třeba i horskou dráhu. (Nutný transfer MSC Cruises) 

4.den: Plavba na moři     
Plavba není jen o poznávání nových destinací. Plavba je i o tom, že by si měl každý udělat čas sám na sebe a na své přátele. 

Využijme proto volného dne na moři a navštivme AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, 

kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, které  je 

možné zakoupit na lodních barech. 

5.den: 07.00-17:00 Hellesylt/Geiranger- Norsko     
Již zde poznáme, že v Norsku v tuto dobu den nikdy nekončí. A tak i v nočních hodinách, kdy budeme proplouvat fjordy, můžete 
fotografovat nádhery přírodních úkazů. Ráno na chviličku zakotvíme v Hellesyltu pro klienty, kteří mají objednán výlet s MSC 
Cruises. Dále pak budeme pokračovat do Geirangeru kolem světoznámých vodopádů, jejichž tříšť orosí i naši loď. Po zakotvení ve 
fjordu se tendrem přepravíme na pevninu a využijeme příjemné procházky v tomto fjordu. Fakultativně za příplatek, můžete vyžít 
výlet vyhlídkovým busem na plošiny fjordů**, odkud jsou vidět úžasné přírodní scenérie.(viz hlavní foto). Fakultativní výlet 
vyhlídkovým busem je možné objednat jen při uzavření cestovní smlouvy. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. 
6.den: 07.00-14.00 Molde- Norsko    
Navštívíme město na Romsdalském poloostrově, které vznikalo již v pozdním středověku. Město se postupně rozrůstalo v průběhu 
18. a 19. století a stávalo se norským centrem textilního a oděvního průmyslu. Rostl i jeho význam coby významného turistického 
místa. Nás budou však zajímat místní fjordy a příjemné procházky ve městě „růží“ 
7.den: 08.00-18.00 Flaam-Norsko    
Vesnička Flaam je známá především nejstrmější železnicí z Flaam do Myrdalu. Tato panoramatická jízda cca 1,5 hodiny vás okouzlí 
nádhernými přírodními scenériemi norské přírody, vodopádů, skal a místní fauny a flóry. Zastávka přímo pod 93 metrů velkým 
vodopádem je opravdu jedinečným zážitkem. Výlet vláčkem je fakultativní za příplatek a je možné jej rezervovat pouze při sjednání 
cestovní smlouvy. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. 
8.den: Plavba na moři    
9.den: 10.00- Kiel- Německo -vylodění a odjezd do ČR    
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, 
cappuccino a čokoláda. 
10.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Brno cca 01.00 
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Plavba po severním moři patří mezi trháky v naší nabídce a tak jsme se rozhodli, že další plavba po 
severním moři bude do Norska. Země s neuvěřitelným přírodním bohatstvím, které je vidět na 
každém kroku, ve Vás zanechají nezapomenutelný zážitek. Na této plavbě přivítáme speciálního 
hosta, skvělého herce Aleše Hámu, který Vám zpříjemní Vaši plavbu. Více na straně 150 
v katalogu. 

http://www.rivieratour.cz/
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                                       BENÁTKY - KOTOR - KORFU - MYKONOS - SANTORINI - BARI 

Akční cena                                 27.990,-Kč 

First minute cena pro 
prvních 12 rezervací - cena 
za osobu 

25.990,-Kč 

Číslo plavby 317 

Katalogová cena za osobu 35.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 5.590,-Kč 

Cena junior 12-17 let  8.990,-Kč 

Počet dnů 10 

Loď MSC **** OPERA 

Termín odjezdu 29.6.2019 

Termín příjezdu 8.7.2019 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
   
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*výlet v Benátkách 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem 
delegáta je nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy. Tyto 
výlety není možno dokoupit na lodi. 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 520,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kategorii kajut Fantastica,Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.26) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse -  příplatek 100 Kč/os (str.13) 
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno (str.13) 
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany (str.13) 

 
 
 

 
 
1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu z České republiky. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino 
nebo čokoláda se šlehačkou.  
2.den: 09.00-16.30  Itálie - Benátky   
V  dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka 
lodi s delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná 
večeře o několika chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na 
estrádní program, a pokud zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 
3.den: 14.00-20.00  Černá Hora - Kotor   
Po Santorini asi nejkrásnější destinace Vás zaujme už vplouváním do Kotoru, Bokou Kotorskou. Proplujete největším jihoevropským fjordem 
do krásného historického městečka, kde Vám rozhodně doporučíme výšlap na místní hradby, odkud jsou neskutečně krásné výhledy nejen na 
město Kotor, ale i na celý Fjord. 
4.den: Plavba na moři     
Plavba není jen o poznávání nových destinací. Plavba je i o tom, že by si měl každý udělat čas sám na sebe a na své přátele. Využijme proto 

volného dne na moři a navštivme AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších 

služeb. Nebo můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, které je možné zakoupit na lodních barech. 

5.den: 09.00-02.00  Řecko -  Mykonos   
 V řecké mytologii byl Mykonos dějištěm bojů mezi Diem a Giganty. Ostrov sám byl pojmenován po Apollónově vnukovi Mykonovi. Mykonos 
dnes patří k nejoblíbenějším řeckým ostrovům. Ostrov proslul množstvím zachovalých větrných mlýnů, které se nacházejí po celém ostrově. 
Za zmínku stojí i kostel Panagias Paraportiani. Na ostrově, hlavně na jeho jižním pobřeží, se nachází i řada dobrých pláží. Zásluhu na 
oblíbenosti ostrova má však jeho noční život, který je řazen mezi nejznámější ve Středomoří vůbec. Přes den malebné a pitoreskní uličky 
města Mykonos se během turistické sezóny každý večer mění v konglomerát taveren, hospůdek, barů a klubů, které přitahují množství 
turistů. Ke známosti přispěla značně i skutečnost, že Mykonos se stal cílem mezinárodního jet setu a láká k návštěvě i homosexuální páry a 
jedince. Nutný transfer MSC Cruises, cca 10 eur/os 
6.den: 08.00-14.00  Řecko - Santorini   
Zcela jistě nejkrásnější destinace celé plavby. Krásné bílé domečky a kostelíky v kontrastu s modrou barvou Vás budou doslova nutit udělat 
spoustu krásných fotografií. Loď kotví na otevřeném moři v kráteru sopky. Na pevninu nás přepraví čluny a dále následuje oslí stezka, kterou 
rozhodně doporučujeme pro všechny milovníky adrenalinu, ale i zábavy.(cca 5 eur/osoba) 
7.den: 13.00-20.00  Řecko - Corfu   
Velmi krásná destinace, která rozhodně stojí za prohlídku. Při návštěvě historického centra je třeba si rozhodně udělat čas na nákupy 
suvenýrů, koření, oblečení a vůbec všeho kolem skvělé řecké gastronomie. Vystoupat můžete i na místní pevnost, odkud jsou krásné rozhledy 
na celou Kerkyru, kterou s naším delegátem máte možnost navštívit.(doporučujeme transfer MSC nebo přístavní schutlle bus) 
8.den: 07.00-13.00  Itálie - Bari    
Přístavní město Bari - hlavní město oblasti Apulie, její provincie Bari, leží na pobřeží Jaderského moře v jižní Itálii. Je sídlem univerzity, 
významným střediskem průmyslu a obchodu. V roce 465 tu bylo zřízeno biskupství, které bylo pak v 10. století povýšeno na arcibiskupství. Od 
dobytí Itálie byzantskými vojsky v 6. století bylo Bari v držení Byzance, a to až do roku 1071, kdy je jako poslední državu východního císařství 
dobyli Normané pod vedením Roberta Guiscarda. Roku 1130 se stalo součástí Království obojí Sicílie a od roku 1282 neapolského království. V 
16. - 18. století Bari upadalo a o další století později došlo k jeho novému vzestupu. Je zde pohřben Sv. Mikuláš 
9.den: 09.00  Itálie - Benátky    
Ráno se vylodíme v přístavu. Po vylodění a umístění zavazadel v buse se  můžete účastnit fakultativního výletu, kdy se přesuneme vaporettem 
na náměstí Sv.Marka a absolvujeme prohlídku této části Benátek. S delegátem můžete zavítat až k mostu Rialto, nebo obdivovat krásné 
památky v okolí náměstí čí navštívit Basiliku St. Marco. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. Odpoledne návrat do přístavu 
a odjezd do ČR. Výlet dle aktuální situace, cca 4 hodiny. Klienti, kteří se neúčastní výletu, mají volný program.  

10.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.00 hod, Brno cca 00.45 hod, Olomouc 02.00, Ostrava 03.15, Praha 03.15 

 

Vydejte se s námi plavbou na nejkrásnější z řeckých ostrovů a to ostrov Santorini. Tato perla středomoří Vás 
doslova nadchne a užijí si hlavně fotografové, protože co fotka-to opravdová perla. I další destinace stojí za to. 
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                                   NEKONEČNÁ ZÁBAVA NA PLAVBĚ  S DANIELEM NEKONEČNÝM 

Akční cena                           33.990,-Kč 

First minute cena pro 
prvních 12 rezervací - cena 
za osobu 

27.990,-Kč 

Číslo plavby 318 

Katalogová cena za osobu 39.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 5.900,-Kč 

Cena junior 12-17 let  8.990,-Kč 

Počet dnů 10 

Loď MSC*****  FANTASIA 

Termín odjezdu 4.7.2019 

Termín příjezdu 13.7.2019 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
*výlet do italské Pisy (Šikmá věž) 
*výlet do Florencie 
 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 520,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kategorii kajut Fantastica,Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.26) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse -  příplatek 100 Kč/os (str.13) 
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno (str.13) 
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany (str.13) 

 
 
 

 

1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu z České republiky.  
V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino 
 nebo čokoláda se šlehačkou.  
2.den: 09.00-17.00  Itálie –  Pisa – Livorno 
Ráno přijedeme do italské Pisy, kde si prohlédneme náměstí zázraků se  
známou a slavnou šikmou věží. Budeme mít volný čas na nákup suvenýrů  
a vláčkem poté vyrazíme na parkoviště, odkud odjedeme busem do přístavu v Livornu.  
V odpoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup 
 na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s delegátem a osobní volno.  
Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás 
 čeká první servírovaná večeře o několika chodech, která pro vás bude opravdovým  
gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní  
program, a pokud zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 
3.den: 08.00-18.00  Itálie – Janov    
Město kde se narodil Kryštov Kolumbus. Navštívíme centrum tohoto krásného města, podíváme se do rodného domu Kryštofa 
Kolumba a zavítat můžeme taktéž do místního mořského světa. Krásný program na celý den.  
4.den: 08.00-17.00  Francie - Marseille   
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně 
navštívit. Ostrov, kde byl vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně, výšlap ke katedrále Panny 
Marie s naším delegátem, je nezapomenutelný zážitek. Marseille máte jako na dlani. Uvidíte ostrov Iff, místa, kde se natáčel film 
TAXI, starý přístav i jeho pevnosti a další zajímavosti.  
Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je opravdu nutný. 
5.den: 10.00-00.01  Španělsko-Mallorca-Palma de Mallorca    
Baleárské ostrovy - ráj na zemi. Procházka centrem Palmy zejména ve večerních hodinách je nezapomenutelným zážitkem. 
Procházka kolem katedrály světla, staré radnice, královského paláce, nebo olivovníku starého přes 2000 let je opravdu kouzelná. 
Závěru pochopitelně korunuje návštěva venkovní kavárny na Plaza D Mayo, kde si vychutnáte skvělou pravou sangrii. Ale pozor, 
hlavně se včas vrátit na loď. (nutný transfer MSC).  
6.den: 08.00-19.00  Ibiza – Španělsko  
 Zažijte ostrov diskoték a tanečních párty-Ibiza. Výlet s delegátem na místní pevnost a návštěvu městečka, nebo koupání na 
přilehlých plážích. Výběr je jen na Vás. Dopoledne se můžete slunit na přilehlých plážích, odpoledne pak navštívit s delegátem 
městečko a zažít úžasné  výhledy z Citadelly.  
7.den: 00.01-07.00  Plavba na moři  
Užijte si pohostinnosti, zábavy a relaxu na MSC FANTASIA. 
8.den: 07.00-17.00  Neapol- Itálie    
Město, které při přilutí do přístavu stráží ostrovy Capri a Ischia, Vás zaujme svým historickým centrem, památkami, možnosti 
nakupování a nebo fakultativních výletů na slavné Pompeje, sopku Vesuv nebo třeba do nedalekého nádherného Amalfi. S  námi 
můžete navštívit třeba i španělskou čtvrt, sídlo plavební společnosti MSC Cruises a nebo si vychutnat pravou italskou pizzu. 
Samotná Neapol je opravdovým zážitkem v poznávání té „pravé“ Itálie 
9.den: 09.00  Itálie - Livorno- Vylodění- Florencie 
Ráno snídaně, v dopoledních hodinách vylodění a odjezd do Florencie. Následuje prohlídka tohoto krásného města a následně 
odjezd do České republiky. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.    
10.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 08.00 hod, Brno cca 10.00 hod, Olomouc 12.00, Ostrava 14.15, Praha 
12.15 
 

K této plavbě jsme přiřadili návštěvu úžasné italské Florencie a Pisy. Tato plavba je jedna z nejlepších ve 
středomoří… Více na straně 148-149 
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 319  PLAVBA DO RUSKA NA MSC MERAVIGLIA                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akční cena                                   32.990-Kč 

First minute cena pro 
prvních 12 rezervací - cena 
za osobu 

27.990,-Kč 

Číslo plavby 319 

Katalogová cena za osobu 39.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 2.990.,-Kč 

Cena junior 12-17 let  3.490.-Kč 

Počet dnů 10 

Loď MSC ***** MERAVIGLIA 

Termín odjezdu 16.8.2019 

Termín příjezdu 25.8.2019 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
   
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*fakultativní výlet Tallinn 
*fakultativní výlet St. Peterburg 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem 
delegáta je nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy. Tyto 
výlety není možno dokoupit na lodi. 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 520,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kategorii kajut Fantastica,Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.26) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse -  příplatek 100 Kč/os (str.13) 

 
 

 
1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu z České republiky. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino 
nebo čokoláda se šlehačkou.  
2.den: 10.00-19.00  Německo-Kiel    
V  dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka 
lodi s delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná 
večeře o několika chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na 
estrádní program, a pokud zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 
3.den: 08.00-18.00 Dánsko-Kodaň   
Návštěva tohoto města je vskutku impozantní. Zavítáme k malé mořské víle, uděláme několik fotek s hradní stráží, jejichž klobouky zná snad 
celý svět. Víte, že mají váhu až 8 kg? Více od našeho delegáta. Samotná procházka centrem města je velmi půvabná a pohodová.  A vyzkoušet 
můžete třeba i horskou dráhu. (Nutný transfer MSC Cruises) 
4.den: Plavba na moři  
Plavba není jen o poznávání nových destinací. Plavba je i o tom, že by si měl každý udělat čas sám na sebe a na své přátele. Využijme proto 
volného dne na moři a navštivme AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších 
služeb. Nebo můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se a užívat si skvělé drinky, které je možno zakoupit na lodních barech 
5.den: 12.00-18.00 Helsinky-Finsko   
Helsinky se hlavním městem staly až v roce 1812. Jsou průmyslovým centrem Finska a největším přístavem země. Helsinky vás zaujmou už na 
první pohled, ale kvůli místním památkám stojí rozhodně i za bližší prozkoumání. Helsinky jsou centrem nejzalidněnější, nejvíce průmyslové a 
nejbohatší části Finska. V roce 2000 byly (stejně jako Praha) označeny Městem kultury, což je významné ocenění. Zveme Vás na prohlídku 
tohoto krásného města. 
6.den: 07.00-21.00 Rusko-St.Petersburg   
Petrohrad je s téměř 5 miliony obyvatel druhé největší město Ruska a z měst nad milión obyvatel je nejsevernější na světě. Leží v 
severozápadní části Ruska při ústí řeky Něvy do Finského zálivu, který je součástí Baltského moře. Vzhledem k imigračnímu řízení (nutné 
vízum) a náročnosti destinace se delegát bude účastnit fakultativního výletu MSC, kde bude Vaší pomocnou rukou na tomto výletu-ne 
průvodcem, ani překladatelem! Pozor, lze zakoupit jen při sepsání cestovní smlouvy, ne dodatečně. Zakoupením výletu nemusíte vyřizovat 
vízum. SPT01 - CITY TOUR, ST. ISAAC KATHEDRÁLA& PETROVY DVORY – celodenní výlet. Po opuštění přístavu se zúčastníme fascinující 
vyhlídkové jízdy po tomto důležitém ruském městě. Podíváme se na klíčové atrakce, pak zastavíme, abychom si udělali foto před kostelem 
Našeho Spasitele na prolité krvi, katedrála nazývaná “Prolitou krví”. Naše exkurze dále pokračuje kolem známé Nevsky Prospect ive do 
katedrály Sv. Isaaca, kde se podíváme dovnitř. Po navštěvě  katedrály nás čeká oběd v podání typické ruské kuchyně. Pak po hodinové jízdě 
dorazíme do známých Petrových dvorů – jedno z oblíbených letních sídel cara se svým divokým parkem, fontánami a stříhanými zahradami. 
Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. Volný čas k nákupu suvenýrů.  
7.den: 09.00-18.00 Estonsko-Tallinn   
Tallinn patří k turisticky nejnavštěvovanějším evropským městům. Hlavním turistickým cílem je Staré Město s hradním vrchem Toompea. 
Právě toto historické jádro města bylo v roce 1997 zapsáno na listinu světového dědictví UNESCO. Současné jméno Tallinnu je poprvé 
doloženo až v roce 1536 v podobě Talyna. V této destinaci se delegát bude účastnit fakultativního výletu MSC, kde bude Vaší pomocnou 
rukou na tomto výletu - ne průvodcem, ani překladatelem! Pozor, lze zakoupit jen při sepsání cestovní smlouvy, ne dodatečně. TAL01 - 
TALLIN & SKANZEN  -Cca 6 hodin, včetně oběda Užijte si tento den, jak z autobusu, tak pěšky. Začneme procházkou do starého města, kde 
uvidíme hrad Toompea, nyní sídlo parlamentu, navštívíme ruský ortodoxní kostel Alexandra Nevského a gotický kostel. Potěšíme se úžasným 
výhledem na Lower town – což je část Tallinu. V Lower townu si projdeme Radnici, lékárnu z 15. století a mnoho dalšího. Po typickém 
estonském obědu si užijeme nakupování a podíváme se do skanzenu na architekturu z 18. až 19. století. Delegát se v této destinaci účastní 
fakultativního výletu.  
8.den: Plavba na moři  
9.den: 07.00 Německo- Kiel-vylodění 
Ráno snídaně, v dopoledních hodinách vylodění a odjezd z přístavu do České republiky. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na 
cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.    
10.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace, Brno cca 00.45 hod 
 

Plavba po severním moři přes Kodaň a Tallin až do St. Petersburgu, kde na Vás dýchá ruská historie spojená s evropskou elegancí. 
Z mnohaletých zkušeností se nám osvědčilo pořádat plavby po severním moři v letních měsících, z důvodu stálejšího počasí. Proto 
neváhejte a vydejte se objevovat krásy severních měst s námi. 
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                          KIEL - KODAŇ - FLAAM - HELLESYLT - GEIRANGER - HAUGESUND 

Akční cena                           29.990,-Kč 

First minute cena pro 
prvních 12 rezervací - cena 
za osobu 

26.990,-Kč 

Číslo plavby 316 

Katalogová cena za osobu 38.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 2.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  3.490,-Kč 

Počet dnů 10 

Loď MSC ***** MERAVIGLIA 

Termín odjezdu 23.8.2019 

Termín příjezdu 1.9.2019 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
   
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*fakultativní výlet vláčkem ve Flaam 
*fakultativní výlet vyhlídkovým busem v Geirangeru 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem 
delegáta je nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy. Tyto 
výlety není možno dokoupit na lodi. 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 520,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kategorii kajut Fantastica,Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.26) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse -  příplatek 100 Kč/os (str.13) 

 
 

1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu z České republiky. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, 
cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.  
2.den: 10.00-19.00  Německo-Kiel- nalodění 
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, 
prohlídka lodi s delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká 
první servírovaná večeře o několika chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách 
zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 
3.den: 09.00-18.00 Kodaň-Dánsko   
Návštěva tohoto města je vskutku impozantní. Zavítáme k malé mořské víle, uděláme několik fotek s hradní stráží, jejichž klobouky 
zná snad celý svět. Víte, že mají váhu až 8 kg? Více od našeho delegáta. Samotná procházka centrem města je velmi půvabná a 
pohodová.  A vyzkoušet můžete třeba i horskou dráhu. (Nutný transfer MSC Cruises) 
4.den: Plavba na moři     
Plavba není jen o poznávání nových destinací. Plavba je i o tom, že by si měl každý udělat čas sám na sebe a na své přátele. 
Využijme proto volného dne na moři a navštivme AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, 
kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, které  je 
možné zakoupit na lodních barech. 
5.den: 07.00-17:00 Hellesylt/Geiranger- Norsko     
Již zde poznáme, že v Norsku v tuto dobu den nikdy nekončí. A tak i v nočních hodinách, kdy budeme proplouvat fjordy, můžete 
fotografovat nádhery přírodních úkazů. Ráno na chviličku zakotvíme v Hellesyltu pro klienty, kteří mají objednán výlet s MSC 
Cruises. Dále pak budeme pokračovat do Geirangeru kolem světoznámých vodopádů, jejichž tříšť orosí i naši loď. Po zakotvení ve 
fjordu se tendrem přepravíme na pevninu a využijeme příjemné procházky v tomto fjordu. Fakultativně za příplatek, můžete vyžít 
výlet vyhlídkovým busem na plošiny fjordů**, odkud jsou vidět úžasné přírodní scenérie. Fakultativní výlet vyhlídkovým busem je 
možné objednat jen při uzavření cestovní smlouvy. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. 
6.den: 08.00-19.00 Flaam-Norsko    
Vesnička Flaam je známá především nejstrmější železnicí z Flaam do Myrdalu. Tato panoramatická jízda cca 1,5 hodiny vás okouzlí 
nádhernými přírodními scenériemi norské přírody, vodopádů, skal a místní fauny a flóry. Zastávka přímo pod 93 metrů velkým 
vodopádem je opravdu jedinečným zážitkem. Výlet vláčkem je fakultativní za příplatek a je možné jej rezervovat pouze při sjednání 
cestovní smlouvy. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. 
7.den: 09.00-19.00 Haugesund-Norsko    
Haugesund leží na pobřeží Severního moře. Město je částečně tvořeno ostrovem Karmøy a souostrovím Røvær, nicméně větší část 
Haugesundu leží na pevnině. Město se skládá z několika ostrovů. Risøy a Hasseløy jsou hustě osídlené a spojeny s pevninou mosty. 
V dřívějších dobách byly vody Haugesundu zdrojem sleďů pro celou Evropu. Za pozornost stojí Haugesundská radnice a kostel 
Skare. 
8.den: Plavba na moři    
9.den: 07.00- Kiel- Německo  - Vylodění a odjezd do ČR    
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, 
cappuccino a čokoláda. 
10.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR, dle aktuální dopravní situace, Brno cca 00.45 
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Plavba po severním moři patří mezi trháky v naší nabídce a tak jsme se rozhodli, že další plavba po severním moři 
bude do Norska. Země s neuvěřitelným přírodním bohatstvím, které je vidět na každém kroku, ve Vás zanechají 
nezapomenutelný zážitek. Plavba je vhodná pro milovníky přírody a krásných scenérií.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_mo%C5%99e
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Karm%C3%B8y&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%B8v%C3%A6r&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
http://www.rivieratour.cz/
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FIRST MINUTE                           11.990,-Kč 

First minute cena pro 
prvních 12 rezervací - cena 
za osobu 

11.990,-Kč 

Číslo plavby 340 

Katalogová cena za osobu 18.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 9.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  9.990,-Kč 

Počet dnů 7 

Poznávací zájezd speciál  

Termín odjezdu 1.9.2019 

Termín příjezdu 7.9.2019 
 
 
 
 
 

Cena zájezdu zahrnuje: 
*1x ubytování ve *** hotelu se snídaní v Toskánsku   
*2x ubytování ve *** hotelu se snídaní v Orvietu   
*1x ubytování ve ***hotelu se snídaní v Římě 
*4x  teplá večeře dle navštívených míst 
*4x teplá snídaně na hotelu 
*1x teplá snídaně v buse 
*1x studená svačina v buse 
*1x teplá svačinka v buse 
*káva, čaj, cappuccino, čokoláda v buse zdarma 
*vstupy – Basilika Sv. Petra, Vatikánské Muzea 
*poplatky za vjezdy do měst 
*městské ubytovací poplatky a taxy 
*pojištění CK proti úpadku 
*delegáta CK RIVIERA TOUR  
*komplexní zdravotní pojištění 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*služby nad rámec uvedeného programu 
 

Itálie není jen moře, pláže a turistická střediska. Itálie je kolébka naší civilizace. Itálie je obrovský kus historie a nabídne Vám také 
skvělou středomořskou kuchyni. Připravili jsme pro Vás zájezd do Itálie, kdy můžete během několika dnů poznat opravdové skvosty 
této země, obdivovat historické památky a poznat tak tuto zemi z jiného úhlu pohledu. 
Nabízíme i poznání místní domácí kuchyně a ochutnávku regionálních specialit.      
 
 
 
Den 1: Odjezd z ČR.     
     Ve večerních hodinách odjezd z ČR a noční přejezd do Itálie. Během cesty a celého zájezdu zdarma káva, čaj, čokoláda, 
capuccino. Všichni cestující obdrží svačinku na cestu. 
 
Den 2: Venice - Benátky    
     Ráno teplá snídaně v buse, káva. V ranních hodinách příjezd do Benátek. Následuje výlet do Benátek, kde se přeravíme na 
náměstí Sv. Marka Vaporettem. (Vaporetto je místní lodní dopravní prostředek). Prohlídka náměstí Sv. Marka a prohlídka Benátek 
k mostu Ponte Di Rialto, jednoho z nejstarších mostů v Benátkách, volný čas k nákupům a opět transfer Vaporettem k autobusu. 
Poté odjezd do Florencie. Během cesty teplá svačinka v buse. 
     Odpoledne začne vyhlídkou na Florencii a následně prohlídkou této perly italských měst. V této metropoli Toskánska ležícího na 
řece Arno navštívíme historické centrum zapsané na seznamu světového dědictví Unesco. Zhlédneme díla Leonarda Da Vinci, 
projdeme se krásnými uličkami až do Baptisteria San Giovany, biskupského sídla, které se stalo florentskou katedrálou. Následuje 
prohlídka katedrály a odjezd na hotel a ubytování s večeří. 
 
Den 3: Pisa - San Gimiano - Vinotéka - Orvietto 
     Ráno po snídani vyrazíme do italské Pisy, kde na náměstí zázraků budeme obdivovat památky a především slavnou šikmou věž. 
Budeme mít prostor na návštěvu památek, nákupy suvenýrů nebo pravé italské kafíčko. Kolem poledne se busem budeme 
přepravovat přes krásný toskánský kraj do San Gimiana. Toto středověké město bylo nazýváno Manhatan Itálie a při povídání o 
historii Florencie jistě pochopíte proč tomu tak bylo. 
      Po krásné a pohodové procházce tímto nádherným městem se přesuneme do pravé italské vinotéky, kde budete moc i ochutnat 
nejen italská vína, ale i místní pochutiny, koření…  Následuje večerní přejed do Orvieta, kde si vychutnáme pravou italskou večeři o 
několika chodech a ubytujeme se v místním penzionu, kde strávíme příjemnou noc.  
 
Den 4: Řím - Vatikán 
    Ráno po snídani příjezd do Vatikánu. Dopolední účast na audienci papeže (pokud se koná) na náměstí Sv. Petra a následně  
prohlídka Basiliky Sv. Petra s návštěvou Vatikánských muzeí. V podvečer volný čas na nákupy suvenýrů v okolí Vatikánu, odjezd na 
hotel, ubytování, večeře  
 
Den 5 Řím   
     Snídaně a po snídani navštívíme další památky Říma, které jsou náročnější na chůzi. Dopoledne Basilica San Pablo a následně se 
budeme věnovat památkám starého Říma. Procházka začne u Kolosea včetně vnitřní prohlídky přes Forum Románum, Kapitol, 
památník Viktoria Emanuela II, Fontanou De Trevi, Pantheon, Piazza Navona, Andělského hradu a prohlídka bude v  odpoledních 
hodinách končit u Vatikánu. V odpoledních hodinách odjezd z Říma. V podvečerních hodinách zastávka v Orvietu na večeři. 
 
Den 6: Assisi 
Ráno po snídani odjezd do jednoho z nejvýznamnějších poutních míst v itálii Assisi. Assisi (římské Assisium) je malebné historické 
městečko v regionu Umbrie ve střední Itálii, proslavené jako rodiště sv. Františka z Assisi a v té souvislosti jako poutní místo a 
turistické středisko. Navštívíme basiliku Sv. Františka z Assisi, budeme mít prostor pro nákupy suvenýrů a občerstvení.  Při odjezdu 
ještě navštívíme poutní kostel Santa maria degli Angeli, kde Sv. František roku 1208 založil františkářské hnutí a kde také roku 1226 
zemřel. V odpoledních hodinách odjezd do ČR. Ve večerních hodinách teplá svačinka v autobuse  
 
Den 7: Příjezd do ČR  
V dopoledních hodinách příjezd do ČR. 
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Program  zájezdu  

                                  BENÁTKY - FLORENCIE - PISA - SAN GIMIANO - ORVIETTO - ŘÍM 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXlI2h4-7SAhVIcRQKHZz1B_gQjRwIBw&url=http://www.gordon.edu/orvieto&psig=AFQjCNHrmO1GmzVuiypO3-v4PEhwYugcZg&ust=1490432335518437
https://cs.wikipedia.org/wiki/Umbrie
https://cs.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_z_Assisi
https://cs.wikipedia.org/wiki/Poutn%C3%AD_m%C3%ADsto
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXlI2h4-7SAhVIcRQKHZz1B_gQjRwIBw&url=http://www.gordon.edu/orvieto&psig=AFQjCNHrmO1GmzVuiypO3-v4PEhwYugcZg&ust=1490432335518437
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXlI2h4-7SAhVIcRQKHZz1B_gQjRwIBw&url=http://www.gordon.edu/orvieto&psig=AFQjCNHrmO1GmzVuiypO3-v4PEhwYugcZg&ust=1490432335518437
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXlI2h4-7SAhVIcRQKHZz1B_gQjRwIBw&url=http://www.gordon.edu/orvieto&psig=AFQjCNHrmO1GmzVuiypO3-v4PEhwYugcZg&ust=1490432335518437
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               BE 

AKČNÍ CENA                           30.990,-Kč 

First minute cena pro 
prvních 12 rezervací - cena 
za osobu 

23.990,-Kč 

Číslo plavby 322 

Katalogová cena za osobu 33.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 2.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  3.490,-Kč 

Počet dnů 10 

Loď MSC **** MAGNIFICA 

Termín odjezdu 14.9.2019 

Termín příjezdu 23.9.2019 
 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
   
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*fakultativní výlet vaporettem v Benátkách a do Olympie 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem 
delegáta je nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy. Tyto 
výlety není možno dokoupit na lodi. 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kategorii kajut Fantastica,Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.26) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse -  příplatek 100 Kč/os (str.13) 
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno (str.13) 
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany (str.13) 

 
 
 

 
1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu z České republiky. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, 
cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.  
2.den: Itálie - Benátky 09.00-17.00   
V  dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, 
prohlídka lodi s delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká 
první servírovaná večeře o několika chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách 
zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud zstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 
3.den: Bari-Itálie  11.00-17.00 
Přístavní město Bari, hlavní město oblasti Apulie, její provincie Bari, leží na pobřeží Jaderského moře v jižní Itálii. Je sídlem 
univerzity, významným střediskem průmyslu a obchodu. V roce 465 tu bylo zřízeno biskupství, které bylo pak v 10. století povýšeno 
na arcibiskupství. Od dobytí Itálie byzantskými vojsky v 6. století bylo Bari v držení Byzance, a to až do roku 1071, kdy je jako 
poslední državu východního císařství dobyli Normané pod vedením Roberta Guiscarda. Roku 1130 se stalo součástí Království obojí 
Sicílie a od roku 1282 neapolského království. V 16. - 18. století Bari upadalo, o další století později došlo k jeho novému vzestupu. 
Je zde pohřben Sv. Mikuláš 
4.den: Katakolon-Řecko 11.00-17.00 
Zapalovaly se zde olympijské ohně, byl zde první stadion, opravdový kus historie. Delegát CK Riviera Tour má pro vás transfer  
z přístavu do 40 km vzdálené Olympie. Pojeďte se s námi toulat historií. Pokud vás historie neláká, návštěva přístavní vesničky 
Katakolon je velice příjemná. Výlet do Olympie je fakultativní za příplatek 590,-Kč.  Cena neobsahuje vstup do Olympie cca 9 eur/os 
a asistenci delegáta v areálu Olympie. 
5.den : Santorini-Řecko 08.00-17.00 
Zcela jistě nejkrásnější destinace celé plavby. Krásné bílé domečky a kostelíky v kontrastu s modrou barvou Vás budou doslova nutit 
udělat spoustu krásných fotografií. Loď kotví na otevřeném moři v kráteru sopky. Na pevninu nás přepraví čluny a dále následuje 
oslí stezka, kterou rozhodně doporučujeme pro všechny milovníky adrenalinu ale i zábavy.(cca 5 eur/osoba) 
6. den: Piraeus/Athens-Řecko    07.30-16.30 
Řecko nás v ranních hodinách uvítá v přístavu. S delegátem se můžete vydat na fakultativní výlet busem do Athén. Můžete navštívit 
starověkou Akropoli, Olympijský stadion, uvidíte Prezidentský palác a střídání stráží a dle časových dispozic zavítáme i do Plaky na 
nákupy. Výlet je na vyžádání při podpisu smlouvy za příplatek 690,-Kč, není možné jej zakoupit na lodi. V ceně není vstup do 
Akropoli cca 20 eur, kapacita míst je omezena. 
7.den : Corfu - Řecko 12.30-18.30 
Velmi krásná destinace, která rozhodně stojí za prohlídku. Při návštěvě historického centra je třeba si rozhodně udělat čas na 
nákupy suvenýrů, koření, oblečení a vůbec vše kolem skvělé řecké gastronomie. Vystoupat můžete i na místní pevnost, odkud jsou 
krásné rozhledy na celou Kerkyru, kterou s naším delegátem máte možnost navštívit.(doporučujeme transfer MSC nebo přístavní 
schulle bus) 
8. den : Kotor - Černá hora  07.00-13.00 
Po Santorini asi nejkrásnější destinace Vás zaujme už vplouváním do Kotoru, Bokou Kotorskou. Proplujete největším jihoevropským 
fjordem do krásného historického městečka, kde Vám rozhodně doporučíme výšlap na místní hradby, odkud jsou neskutečně 
krásné výhledy nejen na město Kotor, ale i na celý Fjord. 
9.den: 09.00  Itálie - Benátky    
Ráno se vylodíme v přístavu. Po vylodění a umístění zavazadel v buse se  můžete účastnit fakultativního výletu, kdy se přesuneme 
vaporettem na náměstí Sv.Marka a absolvujeme prohlídku této části Benátek. S delegátem můžete zavítat až k mostu Rialto, nebo 
obdivovat krásné památky v okolí náměstí čí navštívit Basiliku St. Marco. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. 
Odpoledne návrat do přístavu a odjezd do ČR. Výlet dle aktuální situace, cca 4 hodiny. Klienti, kteří se neúčastní výletu, mají volný 
program. 
10.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.00 hod, Brno cca 00.45 hod, Olomouc 02.00, Ostrava 03.15, Praha 
03.15 
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                JANOV-MARSEILLE-BARCELONA-CASABLANCA-S.CRUZ-MADEIRA-MALAGA… 
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  323  PLAVBA KOLEM EVROPY - MSC PREZIOSA                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     HAMBURG - LE HAVRE - SOUTHAMPTON - VIGO - LISABON - BARCELONA… 

AKČNÍ CENA                           33.990,-Kč 

 
First minute cena pro 
prvních 12 rezervací - cena 
za osobu 

26.990,-Kč 

Číslo plavby 323 

Katalogová cena za osobu 38.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 5.490,-Kč 

Cena junior 12-17 let  7.490,-Kč 

Počet dnů 13 

Loď MSC ***** PREZIOSA 

Termín odjezdu 21.9.2019 

Termín příjezdu 3.10.2019 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
   
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 790,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kategorii kajut Fantastica,Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.26) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse -  příplatek 100 Kč/os (str.13) 
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno (str.13) 
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany (str.13) 

 
 
 

 
1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu z České republiky. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino 
nebo čokoláda se šlehačkou.  
2.den: 10.00-18.30  Německo-Hamburg    
V  dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka 
lodi s delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná 
večeře o několika chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na 
estrádní program, a pokud zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 
3.den: Plavba na moři     
4.den: 08.00-21.00  Francie - Le Havre   
Le Havre je francouzské přístavní město v departementu Seine-Maritime v Normandii. Město leží na pravém břehu Seiny při jejím ústí do 

moře. Město Le Havre je vstupní branou do Normandie a také do hlavního města Paříže z Atlantského oceánu. Město z 16. století bylo sice při 

2. světové válce zničeno, ale díky přestavbě podle Auguste Perret je dnes zapsané na seznamu dědictví UNESCO za výjimečnou rekonstrukci 

jednoty a celistvosti. V destinaci doporučujeme výlet do Paříže s MSC CRUISES. 

5.den: 07.00-19.00  Southampton - Anglie     
samostatná správní jednotka na jižním pobřeží Anglie. Je nejbližším velkým městem poblíž oblasti New Forest a nachází se asi v polovině 
vzdálenosti mezi Portsmouthem a Bournemouthem. Southampton je centrem konurbace neoficiálně označované jako Greater Southampton. 
Je hlavně univerzitním městem. Můžete se s námi vydat krásnými uličkami do místního kostelíka, navštívit muzeum Titaniku, který právě 
z tohoto města vyplouval, nebo si vychutnat den v některém z místních Pubů. 
6.den: Plavba na moři     
7.den: 11.00-18.00  Portugalsko-Vigo    
Vigo, přezdívané Olivové město je největší město Galicie, země a autonomního společenství na severozápadě Španělska. Leží v jednom ze 
zálivů Rías Baixas na pobřeží Atlantického oceánu. Vigo nemá tak dlouhou historii jako jiná galicijská města. Místní záliv byl sice osídlen od 
pravěku, nicméně z rybářské osady se stalo město až v novověku. Santiago de Compostela je hlavní město autonomního společenství Galicie. 
Od středověku je jedním z nejvýznamnějších poutních míst Evropy. Santiago de Compostela bylo založeno na přelomu 4. a 5. století. V 9. 
století zde byly objeveny údajné ostatky svatého Jakuba Staršího, jednoho z dvanácti apoštolů. Od vrcholného středověku až dodnes je 
Santiago jedním z nejvýznamnějších katolických poutních míst s velkou katedrálou. 
8.den: 09.00-16.00  Portugalsko-Lisabon    
Je považován za jedno z nejkrásnějších měst na světě. Přes řeku Tejo se klene most Vasco de Gama. Tento most je nejdelší v Evropě. Most je 
dlouhý 17,5 km. Vzhledem k možnostem návštěvy Lisabonu doporučujeme výlet MSC Cruises do Fatimy. Portugalská Fátima je pro většinu 
Čechů zcela neznámým místem, přesto je už přes devadesát let považována za nejvýznamnější katolické poutní místo na světě. Od doby, kdy 
se tady třem dětem zjevila Panna Marie, přicházejí do Fátimy ročně milióny lidí prosit na kolenou o zázrak  
9.den: Plavba na moři     
10.den: 13.00-19.00 Barcelona- Španělsko  
Od sochy Kryštofa Kolumba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. 
Nádherná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude  
nápomocen. 
11.den: 08.00-17.00  Francie-Marseille    
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete navštívit i fakultativně. 
Ostrov, kde byl vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně výšlap ke katedrále Panny Marie s našim delegátem 
je nezapomenutelný zážitek. Marseille máte jako na dlani.(nutný transfer MSC) 
12.den: 09:00 Janov-Vylodění 
Ráno snídaně, v dopoledních hodinách vylodění a odjezd z přístavu do České republiky. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na 
cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.    
13.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.00 hod, Brno cca 00.45 hod, Olomouc 02.00, Ostrava 03.15, Praha 03.15 
 

Plavby kolem Evropy jsou svým způsobem jedinečné. Zejména proto, že se pořádají opravdu vyjimečně a taky 
z toho důvodu, že navštívíte místa, která nejsou běžná v plavebních itinerářích. Dopřejte si tuto exkluzivitu i Vy.  
 
Program zájezdu na luxusní lodi MSC  PREZIOSA*****                               EVROPSKÉ PLAVBY 

                                                                     Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz 
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnos MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 
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         324  BENÁTKY - SANTORINI - MYKONOS                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               BENÁTKY - SPLIT - SANTORINI - DUBROVNÍK - ANCONA 

Akční cena                           24.990,-Kč 

First minute cena pro 
prvních 12 rezervací - cena 
za osobu 

23.990,-Kč 

Číslo plavby 324 

Katalogová cena za osobu 34.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 2.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  3.490,-Kč 

Počet dnů 10 

Loď MSC *** SINFONIA 

Termín odjezdu 20.9.2019 

Termín příjezdu 29.9.2019 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
   
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*fakultativní výlet vaporettem v Benátkách 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem 
delegáta je nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy. Tyto 
výlety není možno dokoupit na lodi. 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kategorii kajut Fantastica,Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.26) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse -  příplatek 100 Kč/os (str.13) 
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno (str.13) 
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany (str.13) 

 
 
 

1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu z České republiky. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino 
nebo čokoláda se šlehačkou.  
2.den: 09.00-16.30  Itálie - Benátky    
V  dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka 
lodi s delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná 
večeře o několika chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na 
estrádní program, a pokud zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 
3.den: 07.00-17.00 Chorvatsko - Split    
Chorvatské letovisko asi zná snad každý. My Vám však nabízíme vychutnat si krásy tohoto města během jednoho dne. S našim delegátem 
vyrazíte na prohlídku tohoto krásného města, kde na Vás historie středomořského města sálá doslova na každém kroku. Budete mít i dostatek 
času na osobní volno, protože ve Splitu se domluví snad každý a nepotřebuje k tomu znát světové jazyky. Zcela jistě zavítáte do kavárniček, 
nakoupíte suvenýry a ochutnáte skvělou zmrzlinu 
4.den: Plavba na moři   
Plavba není jen o poznávání nových destinací. Plavba je i o tom, že by si měl každý udělat čas sám na sebe a na své přátele. Využijme proto 
volného dne na moři a navštivme AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších 
služeb. Nebo můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, které je možné zakoupit na lodních barech 
5.den: 07.00-15.00  Řecko - Santorini   
Zcela jistě nejkrásnější destinace celé plavby. Krásné bílé domečky a kostelíky v kontrastu s modrou barvou Vás budou doslova nutit udělat 
spoustu krásných fotografií. Loď kotví na otevřeném moři v kráteru sopky. Na pevninu nás přepraví čluny a dále následuje oslí stezka, kterou 
rozhodně doporučujeme pro všechny milovníky adrenalinu, ale i zábavy.(cca 5 eur/osoba) 
5.den: 20.00-23.59  Řecko -  Mykonos   
 V řecké mytologii byl Mykonos dějištěm bojů mezi Diem a Giganty, ostrov sám byl pojmenován po Apollónově vnukovi Mykonovi. Mykonos 
dnes patří k nejoblíbenějším řeckým ostrovům. Ostrov proslul množstvím zachovalých větrných mlýnů, které se nacházejí po celém ostrově. 
Za zmínku stojí i kostel Panagias Paraportiani. Na ostrově, hlavně na jeho jižním pobřeží, se nachází i řada krásných pláží. Zásluhu na 
oblíbenosti ostrova má však jeho noční život, který je řazen mezi nejznámější ve Středomoří vůbec. Přes den malebné a pitoreskní uličky 
města Mykonos se během turistické sezóny každý večer mění v konglomerát taveren, hospůdek, barů a klubů, které přitahují množství 
turistů. Ke známosti přispěla značně i skutečnost, že Mykonos se stal cílem mezinárodního jet setu a láká k návštěvě i homosexuální páry a 
jedince. Nutný transfer MSC Cruises cca 10 eur/os. 
6.den: 00.01-03.00  Řecko - Mykonos   
Užíváme si diskoték a párty na ostrově Mykonos 
7.den: 14.00-21.00  Chorvatsko - Dubrovník   
Přestože již snad každý Dubrovník navštívil, určitě tato destinace přijde vhod, oživí krásné vzpomínky na vaši dovolenou v Chorvatsku. 
Navštívíme starobylé centrum s úžasnými hradbami, zhlédneme pevnosti chránící přístav a budeme se brouzdat uličkami tohoto krásného 
města. Za zmínku stojí i místní katedrála, kostel Sv.Dominika,  nebo „zelinci“ – zelení mužíci tlukoucí do zvonu každou celou hodinu (nutný 
transfer MSC cca 10 eur  nebo taxi). 
8.den: 10.00-18.00  Ancona - Itálie   
Ancona je rozhodně velmi zajimavé město. Budeme kotvit vedle loděnic, na nichž se podepsala hospodářská krize. Přes historické centrum 
vystoupáme až k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na celé město a i přístav samotný. Na zpáteční cestě můžete navštívit některý 
z barokních a gotických kostelíků, jako například kostel Sv.Dominika anebo se zastavit na skvělé italské kafíčko a lahodnou zmrzlinu. 
9.den: 09.00  Itálie - Benátky    
Ráno se vylodíme v přístavu. Po vylodění a umístění zavazadel v buse se  můžete účastnit fakultativního výletu, kde se přesuneme vaporettem 
na náměstí Sv.Marka a absolvujeme prohlídku této části Benátek. S delegátem můžete zavítat až k mostu Rialto, nebo obdivovat krásné 
památky v okolí náměstí čí navštívit Basiliku St. Marco. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. Odpoledne návrat do přístavu 
a odjezd do ČR. Výlet dle aktuální situace, cca 4 hodiny. Klienti, kteří se neúčastní výletu, mají volný program. 
10.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.00 hod, Brno cca 00.45 hod, Olomouc 02.00, Ostrava 03.15, Praha 03.15 
 

 

Doslova úžasná plavba hlavně, dle navštívených destinací. Samotné Santorini je jedna z nejkrásnějších destinací a 
Vy máte možnost si užít tato krásná místa plnými doušky. Vítejte v Řecku. 
 
Program zájezdu na luxusní lodi MSC  SINFONIA*** +                      VÝCHODNÍ STŘEDOMOŘÍ 

                                                                     Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz 
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnos MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 97 
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  325 ZÁPADNÍ STŘEDOMOŘÍ+PISA A FLORENCIE                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  PISA-LIVORNO-JANOV-MARSEILLE-MALLORCA-IBIZA-KORSICA-FLORENCIE 

AKČNÍ CENA                           24.990,-Kč 

First minute cena pro 
prvních 12 rezervací – cena 
za osobu 

22.990,-Kč 

Číslo plavby 325 

Katalogová cena za osobu 32.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 3.490,-Kč 

Cena junior 12-17 let  4.490,-Kč 

Počet dnů 10 

Loď MSC ***** FANTASIA 

Termín odjezdu 26.9.2019 

Termín příjezdu 5.10.2019 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
*výlet do italské Pisy (šikmá věž) 
*výlet do Florencie 
   
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kategorii kajut Fantastica,Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.26) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse -  příplatek 100 Kč/os (str.13) 
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno (str.13) 
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany (str.13) 

 
 
 

 
1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu z České republiky. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, 
cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.  
2.den: 09.00-19.30  Itálie - Pisa - Livorno 
Ráno přijedeme do italské Pisy, kde si prohlédneme náměstí zázraků se slavnou šikmou věží. Budeme mít volný čas na nákupy 
suvenýrů a vláčkem poté vyrazíme na parkoviště, odkud odjedeme busem do přístavu v Livornu. V odpoledních hodinách přijedeme 
do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s delegátem a osobní 
volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika 
chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní 
program, a pokud zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 
3.den: 08.00-18.00  Itálie - Janov    
Město kde se narodil Kryštov Kolumbus. Navštívíme centrum tohoto krásného města, podíváme se do rodného domu Kryštofa 
Kolumba a zavítat můžeme taktéž do místního mořského světa. Krásný program na celý den.  
4.den: 08.00-17.00  Francie - Marseille   
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně 
navštívit. Ostrov, kde byl vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně, výšlap ke katedrále Panny 
Marie s naším delegátem, je nezapomenutelný zážitek. Marseille máte jako na dlani. Uvidíte ostrov Iff, místa, kde se natáčel film 
TAXI, starý přístav i jeho pevnosti a další zajímavosti.  
Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je opravdu nutný. 
5.den: 10.00-00.01  Španělsko-Mallorca-Palma de Mallorca    
Baleárské ostrovy - ráj na zemi. Procházka centrem Palmy zejména ve večerních hodinách je nezapomenutelným zážitkem. 
Procházka kolem katedrály světla, staré radnice, královského paláce, nebo olivovníku starého přes 2000 let je opravdu kouzelná. 
Závěru pochopitelně korunuje návštěva venkovní kavárny na Plaza D Mayo, kde si vychutnáte skvělou pravou sangrii. Ale pozor, 
hlavně se včas vrátit na loď. (nutný transfer MSC).  
6.den: 08.00-19.00  Ibiza – Španělsko  
 Zažijte ostrov diskoték a tanečních párty-Ibiza. Výlet s delegátem na místní pevnost a návštěvu městečka, nebo koupání na 
přilehlých plážích. Výběr je jen na Vás. Dopoledne se můžete slunit na přilehlých plážích, odpoledne pak navštívit s delegátem 
městečko a zažít úžasné  výhledy z Citadelly.  
7.den: 00.01-07.00  Plavba na moři  
Užijte si pohostinnosti, zábavy a relaxu na MSC FANTASIA. 
8.den: 07.00-17.00  Neapol- Itálie    
Město, které při přilutí do přístavu stráží ostrovy Capri a Ischia, Vás zaujme svým historickým centrem, památkami, možnosti 
nakupování a nebo fakultativních výletů na slavné Pompeje, sopku Vesuv nebo třeba do nedalekého nádherného Amalfi. S  námi 
můžete navštívit třeba i španělskou čtvrt, sídlo plavební společnosti MSC Cruises a nebo si vychutnat pravou italskou pizzu. 
Samotná Neapol je opravdovým zážitkem v poznávání té „pravé“ Itálie 
9.den: 09.00  Itálie - Livorno- Vylodění- Florencie 
Ráno snídaně, v dopoledních hodinách vylodění a odjezd do Florencie. Následuje prohlídka tohoto krásného města a následně 
odjezd do České republiky. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.    
10.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 08.00 hod, Brno cca 10.00 hod, Olomouc 12.00, Ostrava 14.15, Praha 
12.15 
 

Chcete zažít aktivní plavbu plnou nádherných zajímavých destinací? Tak právě tato plavba Vás zavede do destinací, 
které jen tak nenavštívíte. Mallorca, Ibiza, Korsika jsou klenoty právě této plavby na MSC FANTASIA 
 
Program zájezdu na luxusní lodi MSC  FANTASIA*****                                EVROPSKÉ PLAVBY 

                                                                     Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz 
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnos MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 
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      327  PODZIMNÍ  CASABLANCA  A  LISABON                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       JANOV - MALAGA - CASABLANCA - LISABON - BARCELONA  

AKČNÍ CENA                           30.990,-Kč 

First minute cena pro 
prvních 12 rezervací - cena 
za osobu 

25.990,-Kč 

Číslo plavby 327 

Katalogová cena za osobu 35.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 2.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  3.490,-Kč 

Počet dnů 12 

Loď MSC ***** PREZIOSA 

Termín odjezdu 1.10.2019 

Termín příjezdu 12.10.2019 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
   
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 790,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kategorii kajut Fantastica,Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.26) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse -  příplatek 100 Kč/os (str.13) 
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno (str.13) 
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany (str.13) 

 
 
 

1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu z České republiky. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, 
cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.  
2.den: 09.00-17.00  Itálie -  Janov  
V  dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, 
prohlídka lodi s delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká 
první servírovaná večeře o několika chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách 
zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 
3.den: Plavba na moři   
Plavba není jen o poznávání nových destinací. Plavba je i o tom, že by si měl každý udělat čas sám na sebe a na své přátele. 

Využijme proto volného dne na moři a navštivme AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, 

kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se a užívat si skvělé drinky, které je 

možno zakoupit na lodních barech. 

4.den: 10.30-17.30  Španělsko - Malaga    
Pokud hodláte poznat krásy Španělska, Malaga je to pravé ořechové. Pohodová procházka kolem arény, nebo výšlap na hrad s 
krásným výhledem na celý přístav rozhodně stojí za to. Nebo jen procházka v příbřežní kolonádě za vůně pomerančovníků. Tři 
opravdové pecky rozhodně stojí za zhlédnutí – Staré divadlo, nádherná katedrála a místo, kde působil světoznámý malíř.  
5.den: 08.00-23.00  Maroko - Casablanca    
Kdo tu nebyl - neuvěří. Navštívíme třetí největší mešitu na světě po Mece a pro opravdové cestovatele návštěva místní Mediny ve 
vás zanechá neopakovatelný zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Návštěva místních trhů je samozřejmostí. Pro náročnější 
cestovatele doporučujeme fakultativní výlet plavební společnosti MSC Cruises. 
6.den: Plavba na moři    
7.den: 08.00-16.00  Portugalsko - Lisabon    
Je považován za jedno z nejkrásnějších měst na světě. Přes řeku Tejo se klene most Vasco de Gama. Tento most je nejdelší v 
Evropě. Most je dlouhý 17,5 km. Vzhledem k možnostem návštěvy Lisabonu doporučujeme výlet MSC Cruises do Fatimy. 
Portugalská Fátima je pro většinu Čechů zcela neznámým místem, přesto je už přes devadesát let považována za nejvýznamnější 
katolické poutní místo na světě. Od doby, kdy se tady třem dětem zjevila Panna Marie, přicházejí do Fátimy ročně milióny lidí  prosit 
na kolenou o zázrak. 
8.den: Plavba na moři    
9.den: 12.00-20.00  Španělsko - Barcelona  
Od sochy Kryštofa Kolumba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k  Sagrada Familia a zpět 
gotickou čtvrtí. Nádherná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta.  
Delegát vám bude nápomocen při návštěvě tohoto krásného města. Před návštěvou Barcelony doporučujeme nastudovat život a 
dílo Antonia Gaudího anebo se zájmem poslouchat výklad našeho delegáta. Transfer MSC přístav-centrum-přístav Vám rozhodně 
doporučíme. 
10.den: 08.00-18.00 Francie - Marseille   
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete navštívit i 
fakultativně. Ostrov, kde byl vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně výšlap ke katedrále Panny 
Marie s naším delegátem je nezapomenutelný zážitek. Marseille máte jako na dlani.(nutný transfer MSC) 
11.den: 08:00  Itálie – Janov - Vylodění 
Ráno snídaně, v dopoledních hodinách vylodění a odjezd z přístavu do České republiky. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé 
svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.    
12.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.00 hod, Brno cca 00.45 hod, Olomouc 02.00, Ostrava 03.15, Praha 
03.15 
 

Vydejte se načerpat energii ze slunečných paprsků západního středomoří a obohatit se o poznatky z navštívených 
destinací. Čeká Vás plavební okruh do prosluněné Malagy, historicky zajímavé Casablanky nebo Barcelony, města 
s úžasnou architekturou 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC PREZIOSA*****                                 EVROPSKÉ PLAVBY 

                                                                     Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz 
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnos MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 99 
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     328  PLAVBA NA NOVÉ MSC SEAVIEW *****                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  JANOV - LA SPEZIA - ŘÍM*- CANNES - MALLORCA - BARCELONA - KORSICA 

AKČNÍ CENA                           26.990,-Kč 

First minute cena pro 
prvních 12 rezervací – cena 
za osobu 

21.990,-Kč 

Číslo plavby 328 

Katalogová cena za osobu 35.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 2.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  3.490,-Kč 

Počet dnů 10 

Loď MSC ***** SEAVIEW 

Termín odjezdu 6.10.2019 

Termín příjezdu 15.10.2019 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
   
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*fakultativní výlet do Pisy (šikmá věž)  
*fakultativní výlet do Říma 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem 
delegáta je nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy. Tyto 
výlety není možno dokoupit na lodi. 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kategorii kajut Fantastica,Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.26) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse -  příplatek 100 Kč/os (str.13) 
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno (str.13) 
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany (str.13) 

 
 
 

1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu z České republiky. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, 
cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.  
2.den: 09.00-18.00  Itálie - Janov    
V  dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, 
prohlídka lodi s delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká 
první servírovaná večeře o několika chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách 
zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 
3.den: 07.00-18.00  Itálie - La Spezia-Pisa   
Po vylodění máte možnost se účastnit fakultativního výletu do italské Pisy. Šikmou věž v Pise zná snad každý a vy se budete mít 
možnost dostat do její úplné blízkosti, nebo dokonce vystoupat po schodech až na vrchol věže (vstup na věž není v  ceně výletu). 
Obdivovat můžete i zdejší chrámy, hřbitov a nakoupit si spousty suvenýrů. Výlet s naším delegátem není možno zakoupit na lodi. 
Tento výlet je za příplatek. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. 
4.den: 07.00-18.00  Itálie - Civitavecchia -Řím   
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. CK RIVIERA TOUR organizuje pro své klienty fakultativní výlet* busem MSC do 
ŘÍMA. Za pomocí našeho delegáta uvidíte Vatikán, Andělský hrad, PiazzaleNavona, Pantheon, Fontánu Di Trevi, Kapitol, Forum 
Romanum a u Kolosea na nás bude čekat autobus. Tento výlet je za příplatek. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního 
výletu. Počet míst je omezen kapacitou busu. Výlet není možno zakoupit na lodi. Klienti, kteří nepojedou do Říma, mají volný 
program 
5.den: 09.00-18.00  Francie - Cannes    
V dopoledních hodinách navštívíme překrásné letovisko na francouzské riviéře. A kousek opodál – místo, kam míří tisíce turistů. 
Zejména milovníci filmů dobře znají světový festival filmů v Cannes. S delegátem se projdete městem kolem tržnice až k červenému 
koberci, kudy přicházejí filmové hvězdy. Cannes je opravdu živé město a poměrně drahé. Zavítáme i do míst, kde jsou nákupy 
vhodné snad jen pohledem-ceny Vás totiž omráčí. Projet se můžete vyhlídkovým vláčkem anebo navštívit místní citadellu.  
6.den: 14.00-23.00  Španělsko-Mallorca-Palma de Mallorca    
Baleárské ostrovy - ráj na zemi. Procházka centrem Palmy zejména ve večerních hodinách je nezapomenutelným zážitkem. 
Procházka kolem katedrály světla, staré radnice, královského paláce, nebo olivovníku starého přes 2000 let je opravdu kouzelná. 
Závěru pochopitelně korunuje návštěva venkovní kavárny na Plaza D Mayo, kde si vychutnáte skvělou pravou sangrii. Ale pozor, 
hlavně se včas vrátit na loď. (nutný transfer MSC).  
7.den: 08.00-18.00  Španělsko - Barcelona    
Od sochy Kryštofa Kolumba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k  Sagrada Familia a zpět 
gotickou čtvrtí. Nádherná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. 
Delegát vám bude nápomocen při návštěvě tohoto krásného města. Před návštěvou Barcelony doporučujeme nastudovat život a 
dílo Antonia Gaudího, nebo se zájmem poslouchat výklad našeho delegáta. Transfer MSC přístav-centrum-přístav Vám rozhodně 
doporučíme. 
8.den: 12.00-19.00  Francie - Ajaccio    
Ajaccio je největším městem ostrova, nacházející se na západním pobřeží. Patří do regionu Corse-du-Sud. Ve městě žije přes 65 000 
obyvatel a nachází se zde přístav i letiště. Ve městě se narodil a dětství strávil slavný císař a vojevůdce Napoleon. Mnohé památky 
ve městě jsou věnovány právě Napoleonovi. Připomínají ho četné sochy a ani jeho rodný dům (Casa Bonaparte), kde je dnes 
muzeum, si na nedostatek zájmu stěžovat nemůže. V katedrále Nanebevzetí Panny Marie (Cathédrale Notre-Dame de la 
Miséricorde) byl Napoleon 21.6.1771 pokřtěn.  
9.den: 07.00 Itálie - Janov - Vylodění 
Ráno snídaně, v dopoledních hodinách vylodění a odjezd z přístavu do České republiky. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé 
svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.    
10.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.00 hod, Brno cca 00.45 hod, Olomouc 02.00, Ostrava 03.15, Praha 

Nová loď MSC SEAVIEW a opravdu luxusní destinace. Co si ještě více přát na této plavbě. Přece, aby nám vyšlo 
krásné počasí a my tak mohli relaxovat plnými doušky a užívat si italského sladkého života. 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  SEAVIEW*****                                  EVROPSKÉ PLAVBY 

                                                                     Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz 
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnos MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 
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   329  PLAVBA NA NOVÉ MSC BELLISSIMA*****                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         JANOV - NEAPOL - MALTA - BARCELONA - MARSEILLE  

AKČNÍ CENA                           24.990,-Kč 

First minute cena pro 
prvních 12 rezervací - cena 
za osobu 

24.990,-Kč 

Číslo plavby 329 

Katalogová cena za osobu 36.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 2.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  3.490,-Kč 

Počet dnů 10 

Loď MSC*****  BELLISSIMA 

Termín odjezdu 12.10.2019 

Termín příjezdu 21.10.2019 
 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
   
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 520,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kategorii kajut Fantastica,Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.26) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse -  příplatek 100 Kč/os (str.13) 
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno (str.13) 
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany (str.13) 

 
 
 

 
1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu z České republiky. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, 
cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.  
2.den: 09.00-17.00  Itálie - Janov   
V  dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, 
prohlídka lodi s delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká 
první servírovaná večeře o několika chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách 
zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 
3.den: 11.00-19.30  Itálie - Neapol   
Dopoledne vyrazíme na prohlídku tohoto úžasného města. Neapolská metropole Vám nabídne procházku historického centra, 
možnost nákupů aktuální módy, nebo pro opravdové cestovatele návštěvu španělské čtvrti. Zavítat můžete i k  sídlu plavební 
společnosti MSC Cruises, nebo využít fakultativních výletů na Vesuv nebo Pompeje. 
4.den: 08.00-18.00  Itálie - Sicílie - Messina 
Objevte krásy Sicílie. Procházka uličkami tohoto malebného sicilského města i samotného messinského průlivu zakončíme v  místní 
katedrále.  Odtud je možná fakultativní prohlídka města vláčkem po celém městě 
5.den: 08.00-18.30  Malta - Valletta  
Hlavní město Malty - Valletta, se rozkládá na území o velikosti 1 kilometr x 600 metrů což z ní činí jedno z nejmenších hlavních měst 
na světě. Trvale zde žije jen něco málo přes 6.000 obyvatel, kteří podle vyjádření organizace UNESCO bydlí v městě s největší 
koncentrací památek na světě. I díky tomu byla Valletta zařazena v roce 1980 na prestižní seznam památek světového dědictví 
UNESCO. Valletta je převážně tvořena domy postavenými v 16. století během vlády rytířů svatého Jana Jeruzalémského (svatého 
Jana Křtitele), známých také jako Johanité. Ti se na Maltě usadili po svém vyhnání z řeckého ostrova Rhodos a následně své 
pojmenování změnili na Maltézské rytíře. Město má silný barokní nádech s prvky manýrismu a místy zde můžete narazit i na 
neoklasicistní budovy a pár moderních staveb. Valletta je živým městem, které kromě spousty výstavních paláců, kostelů a muzeí 
nabízí i více světských potěšení 
6.den:  Plavba na moři   
Plavba není jen o poznávání nových destinací. Plavba je i o tom, že by si měl každý udělat čas sám na sebe a na své přátele. 
Využijme proto volného dne na moři a navštivme AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, 
kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, které je 
možné zakoupit na lodních barech 
7.den: 07.00-18.00  Španělsko - Barcelona    
Od sochy Kryštofa Kolomba procházka turistickou ulicí La Rambla, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou 
čtvrtí. Nádherná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát 
Vám bude nápomocen při návštěvě tohoto krásného města. (vhodný transfer MSC) 
8.den: 08.00-18.00  Francie - Marseille    
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete navštívit i 
fakultativně. Ostrov, kde byl vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně výšlap ke katedrále Panny 
Marie s naším delegátem je nezapomenutelný zážitek. Marseille máte jako na dlani.(nutný transfer MSC) 
9.den: 08.00   Janov - vylodění 
Ráno snídaně, v dopoledních hodinách vylodění a odjezd z přístavu do České republiky. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé 
svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.    
10.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.00 hod, Brno cca 00.45 hod, Olomouc 02.00, Ostrava 03.15, Praha 
03.15 

 

Opět loď MSC, tentokráte MSC BELLISSIMA a luxusní destinace. Co si ještě více přát na této plavbě. Přece, aby nám 
vyšlo krásné počasí a my tak mohli relaxovat plnými doušky a užívat si italského sladkého života. 
 
Program zájezdu na luxusní lodi MSC BELLISSIMA*****                              EVROPSKÉ PLAVBY 

                                                                     Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz 
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnos MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 
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                  330   CASABLANCA  A  LISABON                                              

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     JANOV - MALAGA - CASABLANCA - LISABON - BARCELONA - MARSEILLE 

AKČNÍ CENA                           23.990,-Kč 

First minute cena pro 
prvních 12 rezervací - cena 
za osobu 

21.990,-Kč 

Číslo plavby 330 

Katalogová cena za osobu 35.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 2.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  3.490,-Kč 

Počet dnů 12 

Loď MSC ***** PREZIOSA 

Termín odjezdu 19.10.2019 

Termín příjezdu 30.10.2019 
 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
   
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 590,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kategorii kajut Fantastica,Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.26) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse -  příplatek 100 Kč/os (str.13) 
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno (str.13) 
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany (str.13) 

 
 
 

1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu z České republiky. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, 
cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.  
2.den: 09.00-17.00  Itálie - Janov  
V  dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, 
prohlídka lodi s delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká 
první servírovaná večeře o několika chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách 
zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 
3.den: Plavba na moři   
Plavba není jen o poznávání nových destinací. Plavba je i o tom, že by si měl každý udělat čas sám na sebe a na své přátele. 

Využijme proto volného dne na moři a navštivme AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, 

kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se a užívat si skvělé drinky, které je 

možno zakoupit na lodních barech. 

4.den: 10.30-17.30  Španělsko - Malaga    
Pokud hodláte poznat krásy Španělska, Malaga je to pravé ořechové. Pohodová procházka kolem arény, nebo  výšlap na hrad s 
krásným výhledem na celý přístav rozhodně stojí za to. Nebo jen procházka v příbřežní kolonádě za vůně pomerančovníků. Tři 
opravdové pecky rozhodně stojí za zhlédnutí – Staré divadlo, nádherná katedrála a místo, kde působil světoznámý malíř.  
5.den: 08.00-23.00  Maroko - Casablanca    
Kdo tu nebyl - neuvěří. Navštívíme třetí největší mešitu na světě po Mece a pro opravdové cestovatele návštěva místní Mediny ve 
vás zanechá neopakovatelný zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Návštěva místních trhů je samozřejmostí. Pro náročnější 
cestovatele doporučujeme fakultativní výlet plavební společnosti MSC Cruises. 
6.den: Plavba na moři    
7.den: 07.00-16.00  Portugalsko - Lisabon    
Je považován za jedno z nejkrásnějších měst na světě. Přes řeku Tejo se klene most Vasco de Gama. Tento most je nejdelší v 
Evropě. Most je dlouhý 17,5 km. Vzhledem k možnostem návštěvy Lisabonu doporučujeme výlet MSC Cruises do Fatimy. 
Portugalská Fátima je pro většinu Čechů zcela neznámým místem, přesto je už přes devadesát let považována za nejvýznamnější 
katolické poutní místo na světě. Od doby, kdy se tady třem dětem zjevila Panna Marie, přicházejí do Fátimy ročně milióny lidí  prosit 
na kolenou o zázrak. 
8.den: Plavba na moři    
9.den: 12.00-20.00  Španělsko - Barcelona  
Od sochy Kryštofa Kolumba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k  Sagrada Familia a zpět 
gotickou čtvrtí. Nádherná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. 
Delegát vám bude nápomocen při návštěvě tohoto krásného města. Před návštěvou Barcelony doporučujeme nastudovat život a 
dílo Antonia Gaudího anebo se zájmem poslouchat výklad našeho delegáta. Transfer MSC přístav-centrum-přístav Vám rozhodně 
doporučíme. 
10.den: 08.00-18.00 Francie - Marseille   
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete navštívit i 
fakultativně. Ostrov, kde byl vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně výšlap ke katedrále Panny 
Marie s naším delegátem je nezapomenutelný zážitek. Marseille máte jako na dlani.(nutný transfer MSC) 
11.den: 08:00  Itálie - Janov      Vylodění 
Ráno snídaně, v dopoledních hodinách vylodění a odjezd z přístavu do České republiky. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé 
svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.    
12.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.00 hod, Brno cca 00.45 hod, Olomouc 02.00, Ostrava 03.15, Praha 
03.15 

 

Jen si to představte. U nás podzimní počasí, plískanice, chřipky a my máme tu úžasnou možnost vydat se načerpat 
energii, nasát sluníčka a ještě přitom poznat místa a destinace, do kterých bychom si jen tak nevyrazili 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  PREZIOSA*****                                 EVROPSKÉ PLAVBY 

                                                                     Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz 
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnos MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 
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      331   Z BENÁTEK PŘES BARI NA SANTORINI                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              BENÁTKY - BARI - OLYMPIA*- SANTORINI - ATHÉNY - CORFU - KOTOR 

AKČNÍ CENA                           29.990,-Kč 

First minute cena pro 
prvních 12 rezervací - cena 
za osobu 

20.990,-Kč 

Číslo plavby 331 

Katalogová cena za osobu 32.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 2.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  3.490,-Kč 

Počet dnů 10 

Loď MSC **** MAGNIFICA 

Termín odjezdu 26.10.2019 

Termín příjezdu 4.11.2019 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
   
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*fakultativní výlet do Olympie 
*fakultativní výlet do Athén 
*fakultativní výlet vaporettem v Benátkách 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem 
delegáta je nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy. Tyto 
výlety není možno dokoupit na lodi. 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kategorii kajut Fantastica,Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.26) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse -  příplatek 100 Kč/os (str.13) 
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno (str.13) 
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany (str.13) 

 
 
 

1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu z České republiky. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, 
cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.  
2.den: 09.00-17.00  Itálie - Benátky  
V  dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, 
prohlídka lodi s delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká 
první servírovaná večeře o několika chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách 
zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud zstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 
3.den: Bari - Itálie  11.00-17.00 
Přístavní město Bari, hlavní město oblasti Apulie, její provincie Bari, leží na pobřeží Jaderského moře v jižní Itálii. Je sídlem 
univerzity, významným střediskem průmyslu a obchodu. V roce 465 tu bylo zřízeno biskupství, které bylo pak v 10. století povýšeno 
na arcibiskupství. Od dobytí Itálie byzantskými vojsky v 6. století bylo Bari v držení Byzance, a to až do roku 1071, kdy je jako 
poslední državu východního císařství dobyli Normané pod vedením Roberta Guiscarda. Roku 1130 se stalo součástí Království obojí 
Sicílie a od roku 1282 neapolského království. V 16. - 18. století Bari upadalo, o další století později došlo k jeho novému vzestupu. 
Je zde pohřben Sv. Mikuláš 
4.den: Katakolon - Řecko 11.00-17.00 
Zapalovaly se zde olympijské ohně, byl zde první stadion, opravdový kus historie. Delegát CK Riviera Tour má pro vás transfer  
z přístavu do 40 km vzdálené Olympie. Pojeďte se s námi toulat historií. Pokud vás historie neláká, návštěva přístavní vesničky 
Katakolon je velice příjemná. Výlet do Olympie je fakultativní za příplatek 590,-Kč, v ceně je transfer do Olympie a zpět s delegátem. 
Cena neobsahuje vstup do Olympie cca 9 eur/os a asistenci delegáta v areálu Olympie. 
5.den : Santorini - Řecko 08.00-17.00 
Zcela jistě nejkrásnější destinace celé plavby. Krásné bílé domečky a kostelíky v kontrastu s modrou barvou Vás budou doslova nutit 
udělat spoustu krásných fotografií. Loď kotví na otevřeném moři v kráteru sopky. Na pevninu nás přepraví čluny a dále následuje 
oslí stezka, kterou rozhodně doporučujeme pro všechny milovníky adrenalinu ale i zábavy.(cca 5 eur/osoba)  
6. den: Piraeus/Athens - Řecko    07.30-16.30 
Řecko nás v ranních hodinách uvítá v přístavu Piraeus. S delegátem se můžete vydat na fakultativní výlet busem do Athén. Můžete 
navštívit starověkou Akropoli, Olympijský stadion, uvidíte Prezidentský palác a střídání stráží a dle časových dispozic zavítáme i do 
Plaky na nákupy. Výlet je na vyžádání při podpisu smlouvy za příplatek 590,-Kč, není možno zakoupit na lodi. V ceně není vstup do 
Akropoli cca 20 eur, kapacita míst je omezena 
7.den : Corfu - Řecko 12.30-18.30 
Velmi krásná destinace, která rozhodně stojí za prohlídku. Při návštěvě historického centra je třeba si rozhodně udělat čas na 
nákupy suvenýrů, koření, oblečení a vůbec všeho kolem skvělé řecké gastronomie. Vystoupat můžete i na místní pevnost, odkud 
jsou krásné rozhledy na celou Kerkyru, kterou s naším delegátem máte možnost navštívit.(doporučujeme transfer MSC nebo 
přístavní schulle bus) 
8. den : Kotor - Černá hora  07.00-13.00 
Po Santorini asi nejkrásnější destinace Vás zaujme už vplouváním do Kotoru, Bokou Kotorskou. Proplujete největším jihoevropským 
fjordem do krásného historického městečka, kde Vám rozhodně doporučíme výšlap na místní hradby, odkud jsou neskutečně 
krásné výhledy nejen na město Kotor, ale i na celý Fjord. 
9.den: 09.00  Itálie - Benátky    
Ráno se vylodíme v přístavu. Po vylodění a umístění zavazadel v buse se  můžete účastnit fakultativního výletu, kde se přesuneme 
vaporettem na náměstí Sv.Marka a absolvujeme prohlídku této části Benátek. S delegátem můžete zavítat až k mostu Rialto, nebo 
obdivovat krásné památky v okolí náměstí čí navštívit Basiliku St. Marco. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. 
Odpoledne návrat do přístavu a odjezd do ČR. Výlet dle aktuální situace, cca 4 hodiny. Klienti, kteří se neúčastní výletu, mají volný 
program. 
10.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.00 hod, Brno cca 00.45 hod, Olomouc 02.00, Ostrava 03.15, Praha 
03.15 

 

Doslova úžasná plavba hlavně dle navštívených destinací. Samotné Santorini je jedna z nejkrásnějších destinací. 
Máte možnost si užít tato krásná místa plnými doušky. Vítejte v Řecku. 
 
Program zájezdu na luxusní lodi MSC  MAGNIFICA****                  VÝCHODNÍ STŘEDOMOŘÍ 

                                                                     Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz 
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnos MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 

103 

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Apulie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Provincie_Bari
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jadersk%C3%A9_mo%C5%99e
http://cs.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lie
http://cs.wikipedia.org/wiki/465
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biskupstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/10._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Arcibiskupstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Byzantsk%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e
http://cs.wikipedia.org/wiki/6._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Byzantsk%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e
http://cs.wikipedia.org/wiki/1071
http://cs.wikipedia.org/wiki/Norman%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Robert_Guiscard
http://cs.wikipedia.org/wiki/1130
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1lovstv%C3%AD_oboj%C3%AD_Sic%C3%ADlie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1lovstv%C3%AD_oboj%C3%AD_Sic%C3%ADlie
http://cs.wikipedia.org/wiki/1282
http://cs.wikipedia.org/wiki/Neapolsk%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/16._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/18._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv._Mikul%C3%A1%C5%A1
http://www.rivieratour.cz/


; 

                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ   
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                         BENÁTKY - SPLIT - SANTORINI - SARANDE - DUBROVNÍK - ANCONA 

AKČNÍ CENA                           17.990,-Kč 

First minute cena pro 
prvních 12 rezervací - cena 
za osobu 

17.990,-Kč 

Číslo plavby 332 

Katalogová cena za osobu 29.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 2.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  3.490,-Kč 

Počet dnů 10 

Loď MSC *** SINFONIA 

Termín odjezdu 1.11.2019 

Termín příjezdu 10.11.2019 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
   
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*fakultativní výlet vaporetem v Benátkách 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem 
delegáta je nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy. Tyto 
výlety není možno dokoupit na lodi. 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kategorii kajut Fantastica,Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.26) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse -  příplatek 100 Kč/os (str.13) 
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno (str.13) 
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany (str.13) 

 
 

 
 
1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu z České republiky. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino 
nebo čokoláda se šlehačkou.  
2.den: 09.00-16.30  Itálie - Benátky    
V  dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka 
lodi s delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná 
večeře o několika chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divad la na 
estrádní program, a pokud zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 
3.den: 07.00-17.00 Chorvatsko - Split    
Chorvatské letovisko asi zná snad každý. My Vám však nabízíme vychutnat si krásy tohoto města během jednoho dne. S naším delegátem 
vyrazíte na prohlídku tohoto krásného města, kde na Vás historie středomořského města sálá doslova na každém kroku. Budete mít i dostatek 
času na osobní volno, protože ve Splitu se domluví snad každý a nepotřebuje k tomu znát světové jazyky. Zcela jistě zavítáte do kavárniček, 
nakoupíte suvenýry a ochutnáte skvělou zmrzlinu 

4.den:  Plavba na moři   
Plavba není jen o poznávání nových destinací. Plavba je i o tom, že by si měl každý udělat čas sám na sebe a na své přátele. 
Využijme proto volného dne na moři a navštivme AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, 
kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, které  je 
možné zakoupit na lodních barech 
5.den: 08.00-14.00  Řecko - Santorini   
Zcela jistě nejkrásnější destinace celé plavby. Krásné bílé domečky a kostelíky v kontrastu s modrou barvou Vás budou doslova nutit udělat 
spoustu krásných fotografií. Loď kotví na otevřeném moři v kráteru sopky. Na pevninu nás přepraví čluny a dále následuje oslí stezka, kterou 
rozhodně doporučujeme pro všechny milovníky adrenalinu, ale i zábavy.(cca 5 eur/osoba) 
6.den: 13.00-19.00  Albánie - Sarande    
Město leží přímo naproti ostrovu Korfu (Kerkyra), díky své blízkosti sem dojíždějí řečtí turisté. Přímo uprostřed Sarandy je velká pláž, v jejím 
okolí rostou olivové háje a agave. Asi 20 km směrem na jih nedaleko obce Ksamil se nacházejí vykopávky antického města Butrint. Pyšní se 
několik set metrů dlouhou pobřežní promenádou s datlovými palmami. Bílé domy se svažují k zálivu ve tvaru mořské podkovy. V restauracích 
podél pláže se prodávají čerstvé rybky, pečené nebo uzené. Jméno přístavu má původ v řeckém slově saranda, tj. čtyřicet, protože zdejší raně 
křesťanský kostel byl na začátku 20. století zasvěcen čtyřiceti křesťanským mučedníkům. Sarandë bylo však osídleno už ve starověku, na což 
nás upozorňují i zbytky půlkruhových hradeb ze 4. století. 
7.den: 09.00-18.00  Chorvatsko - Dubrovník   
Přestože již snad každý Dubrovník navštívil, určitě tato destinace přijde vhod, oživí krásné vzpomínky na vaši dovolenou v Chorvatsku. 
Navštívíme starobylé centrum s úžasnými hradbami, zhlédneme pevnosti chránící přístav a budeme se brouzdat uličkami tohoto krásného 
města. Za zmínku stojí i místní katedrála, kostel Sv.Dominika,  nebo „zelinci“ – zelení mužíci tlukoucí do zvonu každou celou hodinu (nutný 
transfer MSC cca 10 eur  nebo taxi). 
8.den: 10.00-18.00  Ancona - Itálie   
Ancona je rozhodně velmi zajimavé město. Budeme kotvit vedle loděnic, na nichž se podepsala hospodářská krize. Přes historické centrum 
vystoupáme až k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na celé město a i přístav samotný. Na zpáteční cestě můžete navštívit některý 
z barokních a gotických kostelíků, jako například kostel Sv.Dominika, anebo se zastavit na skvělé italské kafíčko a lahodnou zmrzlinu.  
9.den: 09.00  Itálie - Benátky    
Ráno se vylodíme v přístavu. Po vylodění a umístění zavazadel v buse se  můžete účastnit fakultativního výletu, kde se přesuneme vaporettem 
na náměstí Sv.Marka a absolvujeme prohlídku této části Benátek. S delegátem můžete zavítat až k mostu Rialto, nebo obdivovat krásné 
památky v okolí náměstí čí navštívit Basiliku St. Marco. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. Odpoledne návrat do přístavu 
a odjezd do ČR. Výlet dle aktuální situace, cca 4 hodiny. Klienti, kteří se neúčastní výletu, mají volný program. 
10.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.00 hod, Brno cca 00.45 hod, Olomouc 02.00, Ostrava 03.15, Praha 03.15 
 
 

 

Venku nevlídno a Vy potřebujete „dobít baterky“? Nezbývá, než vyrazit na tuto hezkou a pohodovou plavbu na 
ostrov Santorini… 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  SINFONIA*** +                     VÝCHODNÍ  STŘEDOMOŘÍ 

PLAVBY 

                                                                     Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz 
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnos MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 
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                 BENÁTKY-BARI-OLYMPIA*-KRÉTA-IZRAEL-LIMASSOL-RHODOS-MYKONOS… 

AKČNÍ CENA                         35.990,-Kč 

First minute cena pro 
prvních 12 rezervací - cena 
za osobu 

27.990,-Kč 

Číslo plavby 333 

Katalogová cena za osobu 39.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 2.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  2.990,-Kč 

Počet dnů 14 

Loď MSC *** LIRICA 

Termín odjezdu 5.11.2019 

Termín příjezdu 18.11.2019 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
   
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*fakultativní výlet Haifa 
*fakultativní výlet vaporettem v Benátkách 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem 
delegáta je nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy. Tyto 
výlety není možno dokoupit na lodi. 
 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 790,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kategorii kajut Fantastica,Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.26) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse -  příplatek 100 Kč/os (str.13) 
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno (str.13) 
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany (str.13) 

 
 
 

1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu z České republiky. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino 
nebo čokoláda se šlehačkou.  
2.den: 09.00-17.00  Itálie - Benátky   
V  dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka 
lodi s delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná 
večeře o několika chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divad la na 
estrádní program, a pokud zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 
3.den: 12.00-17.00  Itálie - Bari    
Přístavní město Bari - hlavní město oblasti Apulie, její provincie Bari, leží na pobřeží Jaderského moře v jižní Itálii. Je sídlem univerzity, 
významným střediskem průmyslu a obchodu. V roce 465 tu bylo zřízeno biskupství, které bylo pak v 10. století povýšeno na arcibiskupství. Od 
dobytí Itálie byzantskými vojsky v 6. století bylo Bari v držení Byzance, a to až do roku 1071, kdy je jako poslední državu východního císařství 
dobyli Normané pod vedením Roberta Guiscarda. Roku 1130 se stalo součástí Království obojí Sicílie a od roku 1282 neapolského království. V 
16. - 18. století Bari upadalo a o další století později došlo k jeho novému vzestupu. Je zde pohřben Sv. Mikuláš 
4.den: Plavba na moři    
5 den: Kréta - Heraklion-Řecko     08.00-18.00 
Jsme na Krétě. Sever a jih ostrova je rozdílný. Na jednom konci úplný klid a pohoda. Na druhé čilý turistický ruch. Není vzácností potkat 
v tričku s krátkým rukávem lyžaře, kteří se chystají na místní sjezdovku lyžovat. Zdá se vám to nemožné? Uvidíte sami, pokud vyrazíte s našim 
delegátem do centra města kolem krásného přístavu, historických staveb až na trhy s kořením, oblečení a snad vším možným. 
6.den: Plavba na moři    
7 den: Izrael - Haifa  7.00-21.00 
Město, kvůli němuž spousta mořeplavců vybírá právě tuto plavbu. Město Haifa bylo založeno pravděpodobně ve 14. století př. n. l. Ve 3. 
století n. l. bylo město centrem výroby textilních barev. Křesťané a ti, co se zajímají o teologii a světovou historii budou fascinováni touto 
exkurzí, kdy navštíví místa, která patřila k životu Ježíše Krista. Delegát se bude účastnit fakultativního výletu.  
8 den: Limassol - Kypr - Řecko     08.00-16.00 
Na úplném jihu kyperského ostrova se nachází jeho nejvýznamnější přístav a oblíbené prázdninové středisko Limassol. Řecky zvaný Lemesos 
je druhým největším městem Kypru, disponující univerzitou, archeologickým nalezištěm, velkou obchodní zónou, rozsáhlou jachetní marinou i 
nákladním přístavem. Je obklopen vinohrady a rozlehlými citrusovými plantážemi. Oblíbili si ho především milovníci lenošení na plážích a 
koupání, sportu, zábavy i veselé společnosti. 
9.den: Rhodos - Řecko  09.00-18.00 
Opět jsme v Řecku. Tentokráte na ostrově Rhodos. Jižní část ostrova vhodná pro surfování, západní chladnější s ostrými větry a východní 
krásně proteplená nás pozve na pláže anebo se můžete vydat s naším delegátem na návštěvu starobylého města s jednou z mála historických 
památek ostrova místní pevností. Velmi příjemná je i návštěva centra města s obchůdky, kavárničkami, skvělými tavernami. 
10.den: 08.00-18.00  Řecko -  Mykonos   
 V řecké mytologii byl Mykonos dějištěm bojů mezi Diem a Giganty, ostrov sám byl pojmenován po Apollónově vnukovi Mykonovi. Mykonos 
dnes patří k nejoblíbenějším řeckým ostrovům. Ostrov proslul množstvím zachovalých větrných mlýnů, které se nacházejí po celém ostrově. 
Za zmínku stojí i kostel Panagias Paraportiani. Na ostrově, hlavně na jeho jižním pobřeží, se nachází i řada krásných pláží. Zásluhu na 
oblíbenosti ostrova má však jeho noční život, který je řazen mezi nejznámější ve Středomoří vůbec. Přes den malebné a pitoreskní uličky 
města Mykonos se během turistické sezóny každý večer mění v konglomerát taveren, hospůdek, barů a klubů, které přitahují množství 
turistů. Ke známosti přispěla značně i skutečnost, že Mykonos se stal cílem mezinárodního jet setu a láká k návštěvě i homosexuální páry a 
jedince. Nutný transfer MSC Cruises cca 10 eur/os. 
11.den: Plavba na moři    
12.den: 07.30-14.30  Chorvatsko - Dubrovník   
Přestože již snad každý Dubrovník navštívil, určitě tato destinace přijde vhod, oživí krásné vzpomínky na vaši dovolenou v Chorvatsku. 
Navštívíme starobylé centrum s úžasnými hradbami, zhlédneme pevnosti chránící přístav a budeme se brouzdat uličkami tohoto krásného 
města. Za zmínku stojí i místní katedrála, kostel Sv.Dominika,  nebo „zelinci“ – zelení mužíci tlukoucí do zvonu každou celou hodinu (nutný 
transfer MSC cca 10 eur  nebo taxi). 
13.den: 08.30  Itálie - Benátky    
Ráno se vylodíme v přístavu. Po vylodění a umístění zavazadel v buse se  můžete účastnit fakultativního výletu, kde se přesuneme vaporettem 
na náměstí Sv.Marka a absolvujeme prohlídku této části Benátek. S delegátem můžete zavítat až k mostu Rialto, nebo obdivovat krásné 
památky v okolí náměstí čí navštívit Basiliku St. Marco. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. Odpoledne návrat do přístavu 
a odjezd do ČR. Výlet dle aktuální situace, cca 4 hodiny. Klienti, kteří se neúčastní výletu, mají volný program. 
14.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.00 hod, Brno cca 00.45 hod, Olomouc 02.00, Ostrava 03.15, Praha 03.15 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  LIRICA***+                                                             IZRAEL 

                                                                     Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz 
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnos MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 
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 190 700   KARIBIKEM NA MSC SEASIDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIAMI - JAMAJKA -  MEXIKO - BAHAMY 

AKČNÍ CENA                          42.990,-Kč 

First minute cena pro 
prvních 12 rezervací - cena 
za osobu 

38.990,-Kč 

Číslo plavby 190 700 

Katalogová cena za osobu 49.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 25.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  29.990,-Kč 

Počet dnů 9+2(USA) 

Loď MSC*****  SEASIDE 

Termín odletu 7.11.2019 

Termín příletu 17.11.2019 
 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
* leteckou linkovou dopravu ve třídě economy** s přestupem 
   a odletem a příletem do Prahy 
*letištní taxy a palivové příplatky 
*transfery Miami: letiště –hotel -přístav-letiště 
*2x ubytování v *** hotelu na Miami Beach se snídaní 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC  
*ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*přístavní taxy, portýrské služby při nalodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer, gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK,delegáta CK 
*animační a zábavné programy na lodi  
*divadla, bazény, vířivky, pool servis 
*autobusový výlet v Miami s průvodcem 
 
Cena zájezdu neobsahuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 13 USD/os/noc      
   transfery plavební společnosti v přístavech 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby     
   za příplatek (sauny, masáže,4D kino….) 
*vstupní vízum do USA za příplatek 780,-Kč 
 
Za příplatek nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění (přípl. 1890,-Kč) 
*nápojové pakety  
*balkonová kajuta za příplatek  
*transfer na letiště a zpět za příplatek 1090,- Kč 
 
Upozornění: 
**letecká společnost se bude snažit umístit klienty dle ubytování 
v kajutách, nic méně třída economy tuto službu nezaručuje. V případě, že 
požadujete sezení vedle sebe, je nutné zvolit vyšší knihovací třídu za 
příplatek. Upozorňujeme, že přeprava je zajišťována linkovým letem. Není 
proto možné změnit jméno osoby anebo zájezd zrušit.  Stornopopltek je 
100% 

 
1. den – Odlet 
Svoz transferem RIVIERA TOUR (za příplatek 1090,-Kč) na trase Frýdek Místek – Ostrava – Olomouc – Vyškov - Brno a na letiště. 
Ráno na letišti sraz celé skupiny, odbavení a odlet do Miami. V podvečer přílet do Miami, imigrační řízení a transfer do *** hotelu , 
nocleh. Delegát odlétá se skupinou z ČR. Cestujeme leteckou linkovou přepravou. Večer dle časových dispozic procházka 
s delegátem po centru Miami, individuální večeře. 
2.den  Miami 
V dopoleních hodinách po snídani, která je součástí ceny zájezdu, vyrazíme na prohlídku Miami vyhlídkovým busem, kde uvidíme 
Miami Beach, čtvrt s mrakodrapy, Kubánskou čtvrt a okolí přístavu. Výlet cca 2-3 hodiny. Odpoledne volný program na Miami 
určený k relaxaci a poznávání. Nocleh. Bez stravy. Ubytování v koloniálním hotelu v Miami Beach, cca 100 m od pláže a 500 m od 
Španělské čtvrti. Před hotelem je obchod a dostupné spojení busem po Miami. Výlet je v ceně zájezdu. 
3. den  Miami  09:00-19:00 
Snídaně, transfer do přístavu v Miami, nalodění a pozdní oběd. Prohlídka lodi s delegátem. Ubytování a osobní volno. V podvečer 
bezpečnostní cvičení, slavnostní večeře a vyplutí z Miami. Návštěva večerních estrádních programů v divadle, volná zábava  
4. den: Den na moři 
5. den: Ocho Rios - Jamajka 09.00-17.00 
JAMAJKA-NO PROBLEM. Tak tento slogan znají asi všichni, kdo navštívili Jamajku. Krásný ostrov plný zeleně, neskutečně pohodoví 
Jamajčané a neuvěřitelně krásné Jamajčanky. To vše můžete zažít na Jamajce. Přístav Ocho Rios je výborným výchozím bodem pro 
uskutečnění výletů za poznámím Jamajky. Zažijete tu pravou Jamajku mezi prodejci prodávající suvenýry, pečivo, kokosové 
peněženky a všudy přítomné DRED-kulichy. Večer na diskotéce je Jamajčanem snad každý. Doporučujeme cca 25$ na výlet po 
Jamajce 
6. den: George Tawn- Kajmanské ostrovy 08.00-16.00 
Pokud hodláte na některé z destinací během plavby lenošit, opalovat se, pít drinky a užívat si moře a sluníčka, tak rozhodně tady. 
Kajmany jsou jako stvořené na koupání, šnorchlování, potápění a podobné aktivity. Právě zde doporučujeme uží si užasné pláže a 
čistou vodu. Doporučujeme cca 30$ na transfer a vstup na pláže 
7. den: Cocumel - Mexiko 10.00-18.00 
Tak zde bude těžké rozhodování. Kdo má rád historii, vyrazí na fakultativní výlet MSC Cruises na krásné ruiny mayské pevnosti  a 
přístavu v jednom s krásnými plážemi okolo. Obrovský kus historie, ale i zajímavostí, nejen mayské kultury. Pokud Vás historie 
neláká, můžete vyrazit na šnorchlování, plavání s delfíny anebo se potápět s karetami obrovskými-neskutečný zážitek na celý život. 
Pro náročné a odolné cestovatele doporučujeme v přístavu tzv. TEQUILA TOUR. Tak uvidíme, kolik těchto lahodných a zrádných 
nápojů zvládnete.  
8. den: Den na moři 
Plavba není jen o poznávání nových destinací. Plavba je i o tom, že by si měl každý udělat čas sám na sebe a na své přátele. 
Využijme proto volného dne na moři a navštivme AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, 
kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se, odpočívat a užívat si skvělé drinky, 
které je možno zakoupit na lodních barech. 
9. den: Ocean Cay MSC Marine Reserve  - Bahamy  9.00-23.55 
V bahamském hlavním městě Nassau podepsal v roce 2015 bahamský premiér Perry Christie a MSC Cruises výkonný předseda 
Pierfrancesco Vago smlouvu na 100 let, která umožňuje společnosti MSC Cruises obsadit a využívat ostrov s názvem Ocean Cay 
MSC Marine Reserve. Ostrov nabízí naprosto autentickou dovolenou s nejlepšími plážemi na světě uprostřed Karibského moře. Na 
ostrově je k dispozici půjčovna jízdních kol a jiných dopravních prostředků, specializované pláže jako je třeba rodinná pláž 
s restaurací, dětským hřištěm a ostatní vybavení pro děti. Okouzlující laguna ve vnitrozemí nebo velký slavnostní altán pro oslavy a 
svatby. Pro více náročné klienty jsou na ostrově soukromé bungalovy s masážemi a exkluzivní lázeňské a wellness centrum.  
10. den: Miami 9.00 
Ráno připlujeme do Miami. Po snídani následuje vylodění, imigrační kontrola a transfer na letiště. Odpoledne odlet z  Miami. 
11. den: Přílet do ČR 
V dopoledních hodinách přílet do ČR 
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FIRST MINUTE                           25.990,-Kč 

First minute cena pro 
prvních 12 rezervací - cena 
za osobu 

25.990,-Kč 

Číslo plavby 334 

Katalogová cena za osobu 37.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 2.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  3.490,-Kč 

Počet dnů 15 

Loď MSC **** ORCHESTRA 

Termín odjezdu 13.11.2019 

Termín příjezdu 27.11.2019 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
   
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*fakultativní výlet na Madeiře 
*fakultativní výlet do Říma 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem 
delegáta je nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy. Tyto 
výlety není možno dokoupit na lodi. 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 790,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kategorii kajut Fantastica,Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.26) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse -  příplatek 100 Kč/os (str.13) 
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno (str.13) 
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany (str.13) 

 
 
 

 
1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu z České republiky. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda 
se šlehačkou.  
2.den: 09.00-17.00  Itálie - Janov   
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s 
delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika 
chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud 
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 
3.den: 08.00-18.00  Francie - Marseille    
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. Ostrov, kde byl 
vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně, výšlap ke katedrále Panny Marie s naším delegátem je nezapomenutelný 
zážitek. Marseille máte jako na dlani. Uvidíte ostrov Iff, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav s jeho pevností a další zajímavosti.  
Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je opravdu nutný. 
4.den: 09.00-18.00  Španělsko - Barcelona    
Od sochy Kryštofa Kolomba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. Nádherná 
procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při návštěvě 
tohoto krásného města. Před návštěvou Barcelony doporučujeme nastudovat život a dílo Antonia Gaudího anebo se zájmem poslouchat výklad našeho 
delegáta. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*. 
5.den:  Plavba na moři 
6.den: 07.00-23.00  Casablanca - Maroco 
Kdo tu nebyl - neuvěří. Navštívíme třetí největší mešitu na světě po Mece a pro opravdové cestovatele návštěva místní Mediny ve vás zanechá 
neopakovatelný zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Návštěva místních trhů je samozřejmostí. Pro náročnější cestovatele  doporučujeme 
fakultativní výlet plavební společnosti MSC Cruises. 
7.den:  Plavba na moři 
Užijeme si zaslouženého odpočinku. Možnost koupání, relaxu ve vířivkách, opalování nebo třeba čtení knížky.  
8.den: 09.00-16.00  Tenerife - Santa Cruiz    
Návštěva největšího ostrova z Kanárských ostrovů. Tenerife má činnou sopku Pico de Teide, ostrov bohatý na krásnou faunu i floru. Procházka městem je 
pohodová a příjemná, zejména pokud navštívíte místní zahrady. 
9.den: 08.00-18.00  Madeira - Funchal    
Hlavní město ostrova Madeira. Hned u přístavu vás zaujme pevnost z 16. století, dále se můžete vydat na prohlídku města nebo tržnice. My Vám však 
nabízíme fakultativní výlet 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. Upozorňujeme, že fakultativní výlet je nutno objednat při 
sepsání cestovní smlouvy-není možno dokoupit na lodi. 
10.den:  Plavba na moři 
Pokud hodláte poznat krásy Španělska, Malaga je to pravé ořechové. Pohodová procházka kolem arény nebo výšlap na hrad s krásným výhledem na celý 
přístav rozhodně stojí za to. Nebo jen procházka v příbřežní kolonádě za vůně pomerančovníků. Tři opravdové pecky rozhodně stojí za zhlédnutí – Staré 
divadlo, nádherná katedrála a místo, kde působil opravdu světoznámý malíř.  
11. den: 07.00-14:00 Malaga - Španělsko  
Pokud hodláte poznat krásy Španělska, Malaga je to pravé ořechové. Pohodová procházka kolem arény, nebo výšlap na hrad s krásným výhledem na celý 
přístav, rozhodně stojí za to. Nebo jen procházka v příbřežní kolonádě za vůně pomerančovníků. Tři opravdové pecky rozhodně stojí za zhlédnutí – Staré 
divadlo, nádherná katedrála a místo, kde působil opravdu světoznámý malíř.  
12. den: Plavba na moři 
13.den: 09.00-19.00  Civitavecchia - Řím*    
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. CK RIVIERA TOUR organizuje pro své klienty fakultativní výlet busem MSC do ŘÍMA. Za pomocí 
našeho delegáta uvidíte Vatikán, Andělský hrad, Piazzale Navona, Pantheon, Fontánu Di Trevi, Kapitol, Forum Romanum a u Kolosea na nás bude čekat 
autobus. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. Upozorňujeme, že fakultativní výlet je nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy-
není možno dokoupit na lodi.  
14.den: 09.00 Itálie - Janov   
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda. 
15.den: Příjezd do ČR    

 

Venku zima a nevlídno. Vydejte se proto s námi doslova „dobít baterky“ a užijte si skvělou plavbu, sluníčka a ostrov 
věčného jara Madeiru. Plavba bude zajímavá i tím, že vyplujeme na oceán. 
 
Program zájezdu na luxusní lodi MSC  ORCHESTRA****                               EVROPSKÉ PLAVBY 

                                                                     Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz 
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnos MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 
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      190 800  Z EVROPY DO DUBAJE PŘES SUEZ                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 BENÁTKY-SPLIT-ATHÉNY-KRÉTA-RHODOS-IZRAEL-AQABA-MUSCAT-DUBAJ… 

FIRST MINUTE                           48.990,-Kč 

First minute cena pro 
prvních 12 rezervací - cena 
za osobu 

48.990,-Kč 

Číslo plavby 190 800 

Katalogová cena za osobu 54.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 21.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  26.990,-Kč 

Počet dnů 22 

Loď MSC ***+ LIRICA 

Termín odjezdu 20.11.2019 

Termín příjezdu 11.12.2019 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
* autobusovou dopravu do Benátek 
* leteckou dopravu ve  třídě  economy** z Dubaje  
* letištní taxy a palivové příplatky 
* transfery Dubaj: přístav-letiště 
* poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC  
* ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
* plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
* přístavní taxy, portýrské služby při nalodění 
* každodenní úklid kajuty 
* kapitánský gala večer, gala cocktail 
* pojištění proti úpadku CK,delegáta CK 
* animační a zábavné programy na lodi  
* divadla, bazény, vířivky, pool servis 
Cena zájezdu neobsahuje: 
* fakultativní výlety plavební společnosti 
* servisní poplatek MSC Cruises 10 eur/os/noc      
* transfery plavební společnosti v přístavech 
* nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby     
    za příplatek (sauny, masáže,4D kino….) 
Za příplatek nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 2390,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*fakultativní výlety s delegátem 
v Athénách,Eilatu,Agaba,Salahah,Muscat,Khasab, Dubaj. 
*transfer z letiště Vídeň do ČR za příplatek 790 Kč 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem 
delegáta je nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy. Tyto 
výlety není možno dokoupit na lodi. 
Upozornění: 
**letecká společnost se bude snažit umístit klienty dle ubytování 
v kajutách, nic méně třída economy tuto službu nezaručuje. V 
případě, že požadujete sezení vedle sebe, je nutné zvolit vyšší 
knihovací třídu za příplatek. Upozorňujeme, že přeprava je 
zajišťována linkovým letem. Není proto možné změnit jméno osoby 
anebo  zájezd zrušit.  Stornopopltek je 100%. 

 

1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu z České republiky. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda   
2.den: 09.00-18.00  Itálie - Benátky    
V  dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s 
delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika 
chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní …  
3.den: 07.00-18.00 Chorvatsko - Split    
Chorvatské letovisko asi zná snad každý. My Vám však nabízíme vychutnat si krásy tohoto města během jednoho dne. S naším delegátem vyrazíte na 
prohlídku tohoto krásného města, kde na Vás historie středomořského města sálá doslova na každém kroku. Budete mít i dostatek  času na osobní volno, 
protože ve Splitu se domluví snad každý a nepotřebuje k tomu znát světové jazyky. Zcela jistě zavítáte do kavárniček, nakoupíte suvenýry a ochutnáte 
skvělou zmrzlinu 
4.den : Plavba na moři 
5.den: 09.00-18.00  Řecko – Piraeus/Athény   
Řecko nás v ranních hodinách uvítá v přístavu Piraeus. Opět úžasná historie po tisíciletí zpět nás láká na návštěvu centra Akropole. Vzdálenost od přístavu 
cca 35 km, doprava složitější. Připravili jsme pro Vás výlet busem na Akropoli, Olympijský stadion, Prezidentský palác a dle časových dispozic i do Plaky. 
Tento výlet je fakultativní za příplatek. V ceně je transfer autobusem přístav-Akropole-Stadio Olympico-přístav a doprovod delegáta během transferu. 
Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. 
6.den: 08.00-18.00  Řecko – Kréta - Heraklion    
Jsme na Krétě. Sever a jih ostrova je rozdílný. Na jednom konci úplný klid a pohoda. Na druhé čilý turistický ruch. Není vzácností potkat v tričku s krátkým 
rukávem lyžaře, kteří se chystají na místní sjezdovku lyžovat. Zdá se vám to nemožné? Uvidíte sami, pokud vyrazíte s našim delegátem do centra města 
kolem krásného přístavu, historických staveb až na trhy s kořením, oblečení a snad vším možným. 
7.den: 08.00-17.00  Řecko - Rhodos   
Opět jsme v Řecku. Tentokráte na ostrově Rhodos. Jižní část ostrova vhodná pro surfování, západní chladnější s ostrými větry a východní krásně 
proteplená nás pozve na pláže nebo se můžete vydat s naším delegátem na návštěvu starobylého města s jednou z mála historických památek ostrova 
místní pevností. Velmi příjemná je i návštěva centra města s obchůdky, kavárničkami, skvělými tavernami. 
8.den: 10.00-18.00  Řecko – Kypr - Limassol   
Na úplném jihu kyperského ostrova se nachází jeho nejvýznamnější přístav a oblíbené prázdninové středisko Limassol. Řecky zvaný Lemesos je druhým 
největším městem Kypru, disponující univerzitou, archeologickým nalezištěm, velkou obchodní zónou, rozsáhlou jachetní marinou i nákladním přístavem. 
Je obklopen vinohrady a rozlehlými citrusovými plantážemi. Oblíbili si ho především milovníci lenošení na plážích a koupání, sportu, zábavy i veselé 
společnosti. 
9. a 10 den: Suez Canal-Egypt- tranzit 
11.den: 08.00-23.00  Eilat - Izrael   
Jako oáza na břehu Rudého moře nabízí Eilat návštěvníkům velkolepou kombinaci hornaté pouštní krajiny, krásného zálivu a letního slunce, které září po 
celý rok. Bezpochyby je Eilat jedním z nejvíce unikátních měst v Izraeli a jedním z nejvíce exkluzivních středisek na světě, který za rok přitahuje až 2,8 
milionu návštěvníků. 
12. den: 08.00-18.00  Aqaba - Jordánsko 
nádherným místem i pro náročné turisty. Aqaba nabízí jak historii, tak zábavu. Největší výhodou je Rudé moře. Je totiž vyhlášeným místem pro 
šnorchlování a potápění. Mírné klima a jemné vodní proudy vytvořily perfektní prostředí pro růst korálu a hojný výskyt mořského života.  
13.-16.den: Plavba na moři 
17.den: 09.00-18.00 Salalah - Omán 
Salalah je 2. největší město Ománu. Jedná se o pobřežní město na Indickém oceánu. Je jedním z největších námořních přístavů v oblasti Peského zálivu. Je 
jedinečným místem Arabského poloostrova, kde na severní straně narazíte na nádherné pohoří plné zeleně s vodopády a na jižní straně bílé písečné pláže 
s palmami a tropickým počasím.  
18.den: Plavba na moři 
19. den: 8.00-17.00   Muscat - Oman  
je hlavní město Sultanátu Omán a zároveň největší město v zemi. Také je správním městem Muskatského guvernorátu. Metropolitní oblast se rozkládá na 
ploše o přibližně 1 500 km² a zahrnuje šest vilájetů. Město leží na pobřeží Arabského moře podél Ománského zálivu v blízkosti strategicky položeného 
Hormuzského průlivu.  
20. den:  9.00-18.00   Khasab  – Oman  
Město Khasab je vstupní bránou na poloostrov Musandam. Je to ideální výchozí bod pro výlety do okolních měst. Nabízí k návštěvě dvě pevnosti - 
pevnost Khasab a pevnost Kumzan. Khasabská pevnost je poněkud vzdálena od centra města, nachází se na pobřeží, kudy vede přístupová cesta do staré 
části města. 
21.den:08:00 – 23.59  Dubai - SAE 
Dubaj-lze do českého jazyka přeložit jako „místo srazu“ je jeden z emirátů ve Spojených arabských emirátech (SAE) v Perském zálivu. Je nejlidnatějším a 
druhým největším emirátem Spojených arabských emirátů, hned po emirátu Abú Dhabí. Vládce Dubaje je šejch Mohammed bin Rašíd Al Maktoum, který 
je viceprezidentem a premiérem SAE (Hlavou státu je emír Abú Dhabí).  
22 den: 01.00   Dubaj – SAE  
Snídaně, vylodění a transfer na letiště, odlet do Vídně.   

 

                                                                     Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz 
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnos MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 
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                 MIAMI - JAMAJKA - KOLUMBIE - PANAMA - KOSTARIKA - MEXIKO - BAHAMY 

AKČNÍ CENA                           59.990,-Kč 

First minute cena pro 
prvních 12 rezervací - cena 
za osobu 

53.990,-Kč 

Číslo plavby 190 900 

Katalogová cena za osobu 65.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 33.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  37.990,-Kč 

Počet dnů 12+2(USA) 

Loď MSC*****  DIVINA 

Termín odletu 23.11.2019 

Termín příletu 7.12.2019 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
* leteckou linkovou dopravu ve     
   třídě economy** s přestupem 
*letištní taxy a palivové příplatky 
*transfery Miami:  letiště-hotel-přístav-letiště 
*2x ubytování v *** hotelu na Miami Beach se snídaní 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC  
*ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*přístavní taxy, portýrské služby při nalodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer, gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK,delegáta CK 
*animační a zábavné programy na lodi  
*divadla, bazény, vířivky, pool servis 
*autobusový výlet v Miami 
Cena zájezdu neobsahuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 13 USD/os/noc      
   transfery plavební společnosti v přístavech 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby     
   za příplatek (sauny, masáže,4D kino….) 
*vstupní vízum do USA za příplatek 780,-Kč 
Za příplatek nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění (přípl. 2390,-Kč) 
*allegrissimo paket  
*balkonová kajuta za příplatek  
*fakultativní výlety s delegátem 
*transfer na letiště a zpět za příplatek 1090 Kč 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem 
delegáta je nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy. Tyto 
výlety není možno dokoupit na lodi. 
Upozornění: 
**letecká společnost se bude snažit umístit klienty dle ubytování 
v kajutách, nic méně třída economy tuto službu nezaručuje. V případě, že 
požadujete sezení vedle sebe, je nutné zvolit vyšší knihovací třídu za 
příplatek. Upozorňujeme, že přeprava je zajišťována linkovým letem. Není 
proto možné změnit jméno osoby anebo zájezd zrušit.  Stornopopltek je 
100% 

1. den – Odlet 
Svoz transferem RIVIERA TOUR (za příplatek 1090,-Kč) na trase Frýdek Místek – Ostrava – Olomouc – Vyškov - Brno a na letiště. Ráno na letišti sraz celé 
skupiny, odbavení a odlet do Miami. V podvečer přílet do Miami, imigrační řízení a transfer do *** hotelu, nocleh. Delegát odlétá se skupinou z ČR. 
Cestujeme leteckou linkovou přepravou. Večer dle časových dispozic procházka s delegátem po centru Miami, individuální večeře. 
2.den- Miami 
V dopoleních hodinách po snídani, která je součástí ceny zájezdu, vyrazíme na prohlídku Miami vyhlídkovým busem, kde uvidíme Miami Beach, čtvrt 
s mrakodrapy, Kubánskou čtvrt a okolí přístavu. Výlet cca 2-3 hodiny. Odpoledne volný program na Miami určený k relaxaci a poznávání. Nocleh. Bez 
stravy. Ubytování v koloniálním hotelu v Miami Beach, cca 100 m od pláže a 500 m od Španělské čtvrti. Před hotelem je obchod a dostupné spojení 
busem po Miami. 
3. den  Miami  09:00-19:00 
Snídaně, transfer do přístavu v Miami, nalodění a pozdní oběd. Prohlídka lodi s delegátem. Ubytování a osobní volno. V podvečer bezpečnostní cvičení, 
slavnostní večeře a vyplutí z Miami. Návštěva večerních estrádních programů v divadle, volná zábava 
4. den: Den na moři 
5. den: Ocho Rios - Jamajka 10.00-18.00 
JAMAJKA-NO PROBLEM. Tak tento slogan znají asi všichni, kdo navštívili Jamajku. Krásný ostrov plný zeleně, neskutečně pohodoví Jamajčané a 
neuvěřitelně krásné Jamajčanky. To vše můžete zažít na Jamajce. Přístav Ocho Rios je výborným výchozím bodem pro uskutečnění výletů za poznámím 
Jamajky. Zažijete tu pravou Jamajku mezi prodejci prodávající suvenýry, pečivo, kokosové peněženky a všudy přítomné DRED -kulichy. Večer na diskotéce 
je Jamajčanem snad každý.  
6. den: Den na moři 
Plavba není jen o poznávání nových destinací. Plavba je i o tom, že by si měl každý udělat čas sám na sebe a na své přátele. Využijme proto volného dne 
na moři a navštivme AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb.  
7. den: Cartagena  - Columbia 8.00-17.00 
Cartagena leží na severním pobřeží Kolumbie u Karibského moře. Žije zde přibližně milion obyvatel. Město bylo založeno v roce  1533 Pedro de Herediou a 
bylo pojmenováno podle přístavu Cartagena. Bylo původní hlavní sídlo osidlování Ameriky Španělskem. Dnes je ekonomicky vyspělé a je i turistickou 
destinací. Stojí zde hrad (Castle of San Felipe). Kolem Starého města vede také mohutná zeď. Ve Starém městě se nachází Palác inkvizice, katedrála, 
Konvent svaté Kláry (nyní hotel) a Jezuitská kolej. Historické centrum města je od roku 1984 zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO 
8. den: Cristobal - Panama 9.00-18.00 
Panama je malý stát na pomezí Jižní a Střední Ameriky kontrolující strategický průplav. Kolumbus se objevil u jejích břehů již roku 1502, což byl začátek 
jejího začlenění do španělských kolonií, kde setrvala přes 300 let. Jako strategické nejjužší místo v Americe mezi Pacifikem a Atlantikem se stala Panama 
rychle místem čilého obchodního a tranzitního ruchu. Panamský průplav (španělsky Canal del Panamá, anglicky Panam a Canal) je námořní průplav ve 
Střední Americe. Vede skrz Panamskou šíji a spojuje Atlantský oceán a Tichý oceán (konkrétněji Karibské moře a Záliv Panama).  Delegát se bude účastnit 
fakultativního výletu s MSC CRUISES. Upozorňujeme, že fakultativní výlet je nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy-není možno dokoupit na lodi. 
9. den: Puerto Limon - Costa Rica 8.00-17.00 
Puerto Limón, obyčejně známý jako Limón je hlavním městem a hlavním centrem provincie Limón, hrabství z Limón v Kostarice. Město bylo oficiálně 
založeno v roce 1854 Philippem Valentini pod vládním dohledem. Přístav Limon byl v roce 1991 zasažen velkým zemětřesením, což ovlivnilo krajinu města 
a pobřeží. Z historického hlediska nás rozhodně zaujmou legendy o pirátech zejména z období roku 1866. A pochopitelně nesmíme zapomenout na 
Kryštofa Kolumba, poprvé zakotvil v Kostarice v roce 1502 na Isla Uvita, jen kousek od pobřeží Limón. Jinak se nacházíme na ostrově, který je významným 
dodavatelem kávy do celého světa. Opět důvod toto místo navštívit. Delegát se bude účastnit fakultativního výletu s MSC CRUISES. Upozorňujeme, že 
fakultativní výlet je nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy-není možno dokoupit na lodi. 
10. den: Den na moři 
11.den COSTA MAYA - Mexico   09:00-18:00 
je pobřeží v délce cca 130 km, které se táhne jižně od rezervace Sian Kaan až k hranicím s Belize. Desítky kilometrů pláží s prachovým bílým pískem, 
azurové moře, palmy všech druhů hustě rostoucí na pobřeží a blízkost Mesoamerického útesu s úžasným světem barevných koralů a mořských živočichů, 
nabízejí jeden s posledních rájů…Costa Maya – neboli Mahahual je bývalá základna mexického námořnictva. Tato malá rybařská vesnička byla jen 
nedávno objevena turisty a rozvíjející se turistický ruch je vidět na každém kroku. Nádherně dlouhé pláže se sněhobílým pískem a roztroušené ruiny z dob 
aztecké kultury a podvodní jeskyně ve kterých se mohou nacházet neobjevené poklady 
12. den: Den na moři 
13. den: Ocean Cay MSC Marine Reserve  - Bahamy  9.00-23.00 
V bahamském hlavním městě Nassau podepsal v roce 2015 bahamský premiér Perry Christie a MSC Cruises výkonný předseda Pierfrancesco Vago 
smlouvu na 100 let, která umožňuje společnosti MSC Cruises obsadit a využívat ostrov s názvem Ocean Cay MSC Marine Reserve. Ostrov nabízí naprosto 
autentickou dovolenou s nejlepšími plážemi na světě uprostřed Karibského moře. Na ostrově je k dispozici půjčovna jízdních kol a jiných dopravních 
prostředků, specializované pláže jako je třeba rodinná pláž s restaurací, dětským hřištěm a ostatní vybavení pro děti. Okouzlující laguna ve vnitrozemí 
nebo velký slavnostní altán pro oslavy a svatby. Pro více náročné klienty jsou na ostrově soukromé bungalovy s masážemi a exkluzivní lázeňské a wellness 
centrum.  
14. den: Miami 9.00 
Ráno připlujeme do Miami. Po snídani následuje vylodění, imigrační kontrola a transfer na letiště. Odpoledne odlet z Miami. 

 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  DIVINA******                                   KARIBIK 

                                                                     Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz 
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnos MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 
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                               MIAMI - JAMAJKA - KAJMANSKÉ OSTROVY -  MEXIKO - BAHAMY 

AKČNÍ CENA                                  46.990,-Kč 

First minute cena pro 
prvních 12 rezervací - cena 
za osobu 

46.990,-Kč 

Číslo plavby 220 

Katalogová cena za osobu 59.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 29.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  36.990,-Kč 

Počet dnů 8+2 (USA) 

Loď MSC ***** SEASIDE 

Termín odletu 2.1.2020 

Termín příletu 12.1.2020 
 
 
 
 

 
Cena zájezdu zahrnuje: 
* leteckou linkovou dopravou ve třídě 
economy** s přestupem 
*letištní taxy a palivové příplatky 
*transfery letiště-hotel-přístav-letiště 
*2x ubytování v *** hotelu na Miami Beach se snídaní 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC 
*ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*přístavní taxy, portýrské služby při nalodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer, gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK,delegáta CK 
*animační a zábavné programy na lodi 
*divadla, bazény, vířivky, pool servis 
*autobusový výlet v Miami 
* český delegát po celou dobu zájezdu 
 
Cena zájezdu neobsahuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 13 USD/os/noc 
transfery plavební společnosti v přístavech 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby 
za příplatek (sauny, masáže,4D kino….) 
*vstupní vízum do USA za příplatek 780,-Kč 
 
Za příplatek nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění (přípl. 1890,-Kč) 
*allegrissimo(classic) paket  
*fakultativní výlet MSC cruises: 

*transfer na letiště a zpět za příplatek 1090 Kč 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem 
delegáta je nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy. Tyto 
výlety není možno dokoupit na lodi. 
Upozornění: 
**letecká společnost se bude snažit umístit klienty dle ubytování 
v kajutách, nic méně třída economy tuto službu nezaručuje. V případě, že 
požadujete sezení vedle sebe, je nutné zvolit vyšší knihovací třídu za 
příplatek. Upozorňujeme, že přeprava je zajišťována linkovým letem. Není 
proto možné změnit jméno osoby anebo  zájezd zrušit.  Stornopopltek je 
100%. 

 

 
 
 
 
 
1. den - Odlet 
Svoz transferem RIVIERA TOUR (za příplatek 1090,-Kč) na trase Frýdek Místek- Ostrava- Olomouc- Vyškov- Brno a na letiště. Ráno na letišti 
sraz celé skupiny, odbavení a odlet do Miami. V podvečer přílet do Miami, imigrační řízení a transfer do *** hotelu, nocleh. Delegát odlétá se 
skupinou z ČR. Cestujeme leteckou linkovou přepravou. Večer dle časových dispozic procházka s delegátem po centru Miami, individuální 
večeře. 
2.den - Miami 
V dopoleních hodinách po snídani, která je součástí ceny zájezdu, vyrazíme na prohlídku Miami vyhlídkovým busem, kde uvidíme Miami 
Beach, čtvrt s mrakodrapy, Kubánskou čtvrt a okolí přístavu. Výlet cca 2-3 hodiny. Odpoledne volný program na Miami určený k relaxaci a 
poznávání. Nocleh. Bez stravy. Ubytování v koloniálním hotelu v Miami Beach, cca 100 m od pláže a 500m od Španělské čtvrti. Před hotelem 
je obchod a dostupné spojení busem po Miami. 
3. den – Miami 09:00-19:00 
Snídaně, transfer do přístavu v Miami, nalodění a pozdní oběd. Prohlídka lodi s delegátem. U bytování a osobní volno. V podvečer 
bezpečnostní cvičení, slavnostní večeře a vyplutí z Miami. Návštěva večerních estrádních programů v divadle, volná zábava  
4. den: Den na moři 
Plavba není jen o poznávání nových destinací. Plavba je i o tom, že by si měl každý udělat čas sám na sebe a na své přátele. Využijme proto 
volného dne na moři a navštivme AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších 
služeb. Nebo můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se, odpočívat a užívat si skvělé drinky, které je možno zakoupit na lodních 
barech. 
5. den: Ocho Rios - Jamajka 9:00-17.00 
JAMAJKA-NO PROBLEM. Tak tento slogan znají asi všichni, kdo navštívili Jamajku. Krásný ostrov plný zeleně, neskutečně pohodoví Jamajčané 
a neuvěřitelně krásné Jamajč anky. To vše můžete zažít na Jamajce. Přístav Ocho Rios je výborným výchozím bodem pro uskutečnění výletů za 
poznámím Jamajky. Zažijete tu pravou Jamajku mezi prodejci prodávající suvenýry, pečivo, kokosové peněženky a všudy přítomné DRED-
kulichy. Večer na diskotéce je Jamajčanem snad každý. 
6. den: Georgetown - Kajmanské ostrovy 8.00-16.00 
Pokud hodláte na některé z destinací během plavby lenošit, opalovat se, pít drinky a užívat si moře a sluníčka, tak rozhodně tady. Kajmany 
jsou jako stvořené na koupání, šnorchlování, potápění a podobné aktivity. Právě zde doporučujeme užít si užasné pláže a průzračnou vodu. 
7. den: Cocumel - Mexiko 10.00-18.00 
Tak zde bude těžké rozhodování. Kdo má rád historii, vyrazí na fakultativní výlet MSC Cruises na krásné ruiny mayské pevnosti a přístavu v 
jednom s krásnými plážemi okolo. Obrovský kus historie, ale i zajímavostí, nejen mayské kultury. Pokud Vás historie neláká, můžete vyrazit na 
šnorchlování, plavání s delfíny anebo se potápět s karetami obrovskými-neskutečný zážitek na celý život. Pro náročné a odolné cestovatele 
doporučujeme v přístavu tzv.TEQUILA TOUR. Tak uvidíme, kolik těchto lahodných a zrádných nápojů zvládnete.  
8. den: Den na moři 
9. den: Ocean Cay MSC Marine Reserve  - Bahamy  9.00-23.00 
V bahamském hlavním městě Nassau podepsal v roce 2015 bahamský premiér Perry Christie a MSC Cruises výkonný předseda Pierfrancesco 
Vago smlouvu na 100 let, která umožňuje společnosti MSC Cruises obsadit a využívat ostrov s názvem Ocean Cay MSC Marine Reserve. Ostrov 
nabízí naprosto autentickou dovolenou s nejlepšími plážemi na světě uprostřed Karibského moře. Na ostrově je k dispozici půjčovna jízdních 
kol a jiných dopravních prostředků, specializované pláže jako je třeba rodinná pláž s restaurací, dětským hřištěm a ostatní vybavení pro děti. 
Okouzlující laguna ve vnitrozemí nebo velký slavnostní altán pro oslavy a svatby. Pro více náročné klienty jsou na ostrově soukromé 
bungalovy s masážemi a exkluzivní lázeňské a wellness centrum.  
10. den: Miami 7:00 
Ráno připlujeme do Miami. Po snídani následuje vylodění, imigrační kontrola a transfer na letiště. Odpoledne odlet zpět do ČR. 
11. den: Příjezd do ČR 
Přílet a návrat do svých domovů 

Pokud chcete zažít opravdu úplně jinou dovolenou – a to do písmene, plavba jižním Karibikem Vám ji splní. 
Neopakovatelný zážitek při poznávání karibských krás Vám doslova vyrazí dech. Čeká Vás návštěva Jamajky, 
Kajmanských ostrovů, Mexika nebo Baham. Tato zvučná jména Vás určitě nenechají klidnými, a proto neváhejte a 
připojte se k nám na poznávání nových míst, památek a kultur na luxusní 5* lodi MSC SEASIDE. 
 
Program zájezdu na luxusní lodi MSC  SEASIDE*****                                                      KARIBIK 

                                                                     Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz 
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnos MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 110 
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FIRST MINUTE                           32.990,-Kč 

First minute cena pro 
prvních 12 rezervací - cena 
za osobu 

32.990,-Kč 

Číslo plavby 221 

Katalogová cena za osobu 42.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 20.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  24.990,-Kč 

Počet dnů 9 

Loď MSC ***** BELISSIMA 

Termín odletu Vídeň 10.1.2020 

Termín příletu Vídeň 18.1.2020 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
* leteckou linkovou dopravu ve  třídě  economy**  
* letištní taxy a palivové příplatky 
* transfery DUBAJ: letiště-přístav-letiště 
* poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC  
* ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
* plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
* přístavní taxy, portýrské služby při nalodění 
* každodenní úklid kajuty 
* kapitánský gala večer, gala cocktail 
* pojištění proti úpadku CK,delegáta CK 
* animační a zábavné programy na lodi  
* divadla, bazény, vířivky, pool servis 
Cena zájezdu neobsahuje: 
* fakultativní výlety plavební společnosti 
* servisní poplatek MSC Cruises 10 eur/os/noc      
* transfery plavební společnosti v přístavech 
* nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby     
    za příplatek (sauny, masáže,4D kino….) 
Za příplatek nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 1290,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*fakultativní výlety s delegátem 
*transfer na letiště a zpět za příplatek 1090 Kč 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem 
delegáta je nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy. Tyto 
výlety není možno dokoupit na lodi. 
Upozornění: 
**letecká společnost se bude snažit umístit klienty dle ubytování 
v kajutách, nic méně třída economy tuto službu nezaručuje. V 
případě, že požadujete sezení vedle sebe, je nutné zvolit vyšší 
knihovací třídu za příplatek. 
Upozorňujeme, že přeprava je zajišťována linkovým letem. Není 
proto možné změnit jméno osoby anebo zájezd zrušit.  
Stornopopltek je 100%. 
 

 
 

1.den: Odjezd  do Dubaje 
Večer setkání na letišti ve Vídni. Odlet ve večerních hodinách do Dubaje. Doba letu cca 6 hodin. Časový posun 2 hodiny. Přímý let do Dubaje bez 
přestupů. Svoz transferem RIVIERA TOUR (za příplatek 1090,-Kč) na trase Frýdek Místek- Ostrava- Olomouc- Vyškov- Brno na letiště Vídeň.  
2.den: Duba i- SAE     - 23.59 
Brzy ráno přílet do Dubaje, přesun autokarem do přístavu. Následuje odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s 
delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika 
chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud zbude 
ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory. Dubaj-lze do českého jazyka přeložit jako „místo srazu“ je jeden z emirátů ve Spojených arabských 
emirátech (SAE) v Perském zálivu. Je nejlidnatějším a druhým největším emirátem Spojených arabských emirátů, hned po emirátu Abú Dhabí. Emirát 
Dubaj leží na Arabském poloostrově v Perském zálivu a je svými 4 114 km² a 2,262 mil. obyvateli (sčítání z roku 2008) po Abú Dhabí druhý největší. Vládce 
Dubaje je šejch Mohammed bin Rašíd Al Maktoum, který je viceprezidentem a premiérem SAE (Hlavou státu je emír Abú Dhabí). Hlavním centrem 
emirátu je město Dubaj. Největší část emirátu zabírá poušť. Emirát se nečlení na žádné nižší správní celky, avšak od roku 1954 působí v rámci emirátu 
instituce „Obec Dubaj“ (anglicky Dubai Municipality), jež má na starosti běžné záležitosti emirátu, jako jsou zdraví, životní prostředí či územní plánování.  
3.den: Abu Dhabi - SAE  05.00-21.00 
je hlavní město Spojených arabských emirátů a metropole stejnojmenného emirátu. Město má 1 500 000 obyvatel. Město má za sebou pestrou minulost 
zahrnující období, kdy bylo útočištěm pirátů. Od 60. let 20. století prošlo město závratnou přeměnou do moderního střediska se širokými bulváry a 
vysokými budovami. Ze starého města do dnešních dnů zůstalo jen pramálo, výjimku tvoří Starý palác, který reprezentuje jednu z nejstarších budov 
postavenou nad pramenem. Byly zde pořádány mezinárodní soutěže v letecké akrobacii Red Bull Air Race.Velká mešita šejka Zayeda - její architektura 

byla odvozena z marocké mešity v Casablance, patří k největším v islámském světě. Zaujímá plochu 22.412 metrů čtverečních a pojme 41 tisíc věřících, 

ženám je vstup povolen pouze v dlouhém oděvu zakrývajícím hlavu (vlasy), paže i nohy. Měšita byla otevřena v prosinci roku 2007. Je zbudována 

především z bílého mramoru, vykládána dalšími barevnými kameny, některé výzdobné články jsou zlacené, skleněné lustry dodala firma Swarowski. V 

sousedství měšity je hrob šejka Zayeda, který stavbu financoval. Delegát se tento den bude účastnit fakultativního výletu s MSC CRUISES - informace 

(str.84) 

4.den:  Sir Bani Yas Is. - SAE 7.00-17.00 
Zakotvíme na přírodním ostrově cca 170 km od Abu Dhabi. Ostrov je největší přírodní rezervací a původně domovem Arábie. Díky památkové péči a 
ekologickým investicím se stal domovem tisíců volně se pohybujících zvířat a několika milionů rostlin a stromů. Rezervace byla založena v roce 1977 
šekem Zayed Bin Sultan Al Nahyan. Návštěva toho místa bude pro Vás užasným zážitkem především pro milovníky přírody, fauny a flory 
5.den: Plavba na moři 
6. den:  Muscat - Oman 7.00-17.00 
je hlavní město Sultanátu Omán a zároveň největší město v zemi. Také je správním městem Muskatského guvernorátu. Metropolitní oblast se rozkládá na 
ploše o přibližně 1 500 km² a zahrnuje šest vilájetů. Město leží na pobřeží Arabského moře podél Ománského zálivu v blízkosti strategicky položeného 
Hormuzského průlivu. Oblast, v níž se město nachází, se rozkládá v podhůří a mezi vrchy západní části skalnatého pohoří Al-Hadžar. První zmínky o 
Muskatu pochází z doby počátku 1. století n. l. a popisují jej jako významné přístavní město mezi západem a východem. Během své existence se Muskat 
ocitl pod vládou jak domorodých kmenů, tak pod vládou zahraničních zemí – třeba Persie a Portugalska. V 18. století se vliv Muskatu rozšířil až k 
východnímu pobřeží Afriky a Zanzibaru. Jakožto významný přístav v Ománském zálivu přilákal Muskat zahraniční obchodníky a osadníky z Balúčistánu, 
Persie a dalších zemí. Od doby, kdy začal vládnout sultán Kábús bin Saíd, prodělal Muskat velký rozvoj infrastruktury, začal se rozrůstat a dal za vznik 
multietnické společnosti.  Delegát se tento den bude účastnit fakultativního výletu s MSC CRUISES - Upozorňujeme, že fakultativní výlet je nutno 
objednat při sepsání cestovní smlouvy-není možno dokoupit na lodi. 
7. den:  Khasab - Oman 9.00-18.00 
Město Khasab je vstupní bránou na poloostrov Musandam. Je to ideální výchozí bod pro výlety do okolních měst. Nabízí k návštěvě dvě pevnosti – 
pevnost Khasab a pevnost Kumzan. Khasabská pevnost je poněkud vzdálena od centra města, nachází se na pobřeží, kudy vede přístupová cesta do staré 
části města. Otevírací hodiny jsou nestálé, vstup je zdarma. Pevnost Kumzan je představována již jen ruinami, konkrétně dvěmi zbylými věžemi. Nabízí se 
navštívit toto zajímavé místo anebo využít některý z výletů plavební společnosti MSC. Výlety je možno zakoupit na lodi 
8. den:  Dubaj  - SAE  09.00-23.59 
Volný den k poznávání tohoto úžasného města. Můžete využít spousty fakultativních výletů společnosti MSC Cruises.  Výlety vám zašleme v odbavovacích 
pokynech. Delegát se tento den bude účastnit fakultativního výletu s MSC CRUISES  
9. den:  Dubaj - SAE 00.01 
Snídaně, vylodění a transfer na letiště, odlet do Vídně.   
 
*Upozorňujeme, že delegát nesmí provázet skupinu v jednotlivých emirátech. K tomu jsou určeny fakultativní výlet MSC Cruises s odborným 
licencovaným průvodcem. Delegát bude zajištovat Váš servis výhradně na lodi. V každé destinaci se delegát účastní jednoho výletu plavební společnosti 
MSC Cruises, kde Vám může být velmi nápomocen, ale není překladatelem.   
 

Opravdu úplně jiný svět, než ten, na který jsme běžně zvyklí. Plavba plná kontrastů. Každý den je jiný a navštívené 
destinace doslova potěšením každého cestovatele.  

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  BELISSIMA*****                            ARABSKÉ EMIRÁTY 

                                                                     Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz 
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnos MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 
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 700    ZÁPADNÍM STŘEDOMOŘÍM NA MADEIRU                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               JANOV-MARSEILLE-CARTAGENA-MAROCO-S.CRUIZ-MADEIRA-BARCELONA… 

FIRST MINUTE                           25.990,-Kč 

First minute cena pro 
prvních 12 rezervací - cena 
za osobu 

25.990,-Kč 

Číslo plavby 700 

Katalogová cena za osobu 37.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 2.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  3.490,-Kč 

Počet dnů 15 

Loď MSC *** SINFONIA 

Termín odjezdu 15.1.2020 

Termín příjezdu 29.1.2020 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
   
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*fakultativní výlet na Madeiře  
*fakultativní výlet BUS do Říma 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem 
delegáta je nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy. Tyto 
výlety není možno dokoupit na lodi. 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 790,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kategorii kajut Fantastica,Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.26) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse -  příplatek 100 Kč/os (str.13) 
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno (str.13) 
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany (str.13) 

 
 
 
 

 
1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.  
2.den: 09.00-17.00  Itálie - Janov   
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s 
delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika 
chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud 
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 
3.den: 08.00-18.00  Francie - Marseille    
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. Ostrov, kde byl 
vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně, výšlap ke katedrále Panny Marie s naším delegátem je nezapomenutelný 
zážitek. Marseille máte jako na dlani. Uvidíte ostrov Iff, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav s jeho pevností a další zajímavosti.  
Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je opravdu nutný. 
4.den: 09.00-18.00  Španělsko - Barcelona    
Od sochy Kryštofa Kolomba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. Nádherná 
procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při návštěvě 
tohoto krásného města. Před návštěvou Barcelony doporučujeme nastudovat život a dílo Antonia Gaudího anebo se zájmem poslouchat výklad našeho 
delegáta. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*. 
5.den:  Plavba na moři   
6.den:  Plavba na moři 
Užijeme si zaslouženého odpočinku. Možnost koupání, relaxu ve vířivkách, opalování nebo třeba čtení knížky. Tentokát, ale neplujeme po moři, ale 
oceánu. 
7.den: 08.00-16.00  Madeira - Funchal    
Hlavní město ostrova Madeira. Hned u přístavu vás zaujme pevnost z 16. století, dále se můžete vydat na prohlídku města nebo tržnice. My Vám však 
nabízíme fakultativní výlet 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. (str. 83) 
8.den: 09.00-16.00  Tenerife - Santa Cruiz    
Návštěva největšího ostrova z Kanárských ostrovů. Tenerife má činnou sopku Pico de Teide, ostrov bohatý na krásnou faunu i floru. Procházka městem je 
pohodová a příjemná, zejména pokud navštívíte místní zahrady. 
9.den:  Plavba na moři 
10.den:  08.00-14.00  Maroco - Tangier    
Tangier  není ani marocký, ani evropský. Je to směsice několika kultur. Kvůli své strategické poloze je i místem různých podvodníků, kšeftařů, pochybných 
existencí a také místem, kterým se uprchlíci z Afriky dostávají do Evropy. Tangier byl kdysi nebezpečné město, avšak v posledních letech se situace 
radikálně lepší. Byli zde Řekové, Féničané, Římané, Vizigóti, Arabové, Portugalci, Britové a Španělé. Marocký sultán získal Tangier na konci 18. století a 
Maročané si ho udrželi až do poloviny 19. století, kdy se město stalo předmětem boje mezi Francií, Španělskem, Itálií, Velkou Británií a Německem. Spory 
byly urovnány. Dnes je Tangier moderní středomořské město, které přitahuje návštěvníky svým hédonismem. Je to oblíbené místo homosexuálů, umělců, 
spisovatelů a uprchlíků. 
11den: 09.00-18.00  Cartagena - Španelsko    
Cartageně se říká novodobé španělské Kartágo, v němž je teplo i tehdy, když je všude kolem zima. Město s dlouhou historií na jihu Španělska v provincii 
Murcie. Jde o jedinečné město plné památek, kousek od oblíbeného španělského letoviska Mar Menor s takřka 3000 let dlouhou historií se postupně 
stalo punským, římským, vojenským a secesním městem. Město se vyznačuje malebným přístavem, starou částí města, úzkými středověkými uličkami, 
které jsou plné barů a restaurací. Za vlády Hannibala byla Cartagena hlavním městem Iberijského poloostrova. Ostatně, byl to také právě on, který 
Cartagenu pojmenoval podle legendárního Kartága, města v severní Africe. 
12.den: Plavba na moři   
13.den: 09.00-19.00  Civitavecchia - Řím*    
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. CK RIVIERA TOUR organizuje pro své klienty fakultativní výlet busem MSC do ŘÍMA. Za pomocí 
našeho delegáta uvidíte Vatikán, Andělský hrad, Piazzale Navona, Pantheon, Fontánu Di Trevi, Kapitol, Forum Romanum a u Kolosea na nás bude čekat 
autobus. Výlet je možno objednat jen při objednání zájezdu. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu.  
14.den: 09.00 Itálie - Janov   
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda. 
15.den: Příjezd do ČR    

 

Vydejte se s námi na ostrov věčného jara-Madeiru, kde se projedeme na sáních, vychutnáme skvělé madeirské 
víno, které si bral s sebou na své plavby třeba i Kryštof Kolumbus…. 
 
Program zájezdu na luxusní lodi MSC  SINFONIA***+                                   EVROPSKÉ PLAVBY 

                                                                     Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz 
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnos MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 
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                            MIAMI - JAMAJKA - KOLUMBIE - KOSTARIKA - MEXIKO - BAHAMY 

FIRST MINUTE                           54.990,-Kč 

First minute cena pro 
prvních 12 rezervací - cena 
za osobu 

54.990,-Kč 

Číslo plavby 222 

Katalogová cena za osobu 65.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 33.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  37.990,-Kč 

Počet dnů 12+2 (USA) 

Loď MSC ***** DIVINA 

Termín odjezdu 25.1.2020 

Termín příjezdu 8.2.2020 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
* leteckou linkovou dopravu ve třídě economy** s přestupem 
*letištní taxy a palivové příplatky 
*transfery Miami: letiště-hotel-přístav-letiště 
*2x ubytování v *** hotelu na Miami Beach se snídaní 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC  
*ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*přístavní taxy, portýrské služby při nalodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer, gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK,delegáta CK 
*animační a zábavné programy na lodi  
*divadla, bazény, vířivky, pool servis 
*autobusový výlet v Miami 
Cena zájezdu neobsahuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 13 USD/os/noc      
   transfery plavební společnosti v přístavech 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby     
   za příplatek (sauny, masáže,4D kino….) 
*vstupní vízum do USA za příplatek 780,-Kč 
Za příplatek nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění (přípl. 2390,-Kč) 
*allegrissimo paket  
*balkonová kajuta za příplatek  
*fakultativní výlety s delegátem 
*transfer na letiště a zpět za příplatek 1090 Kč 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem 
delegáta je nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy. Tyto 
výlety není možno dokoupit na lodi. 
Upozornění: 
**letecká společnost se bude snažit umístit klienty dle ubytování 
v kajutách, nic méně třída economy tuto službu nezaručuje. V případě, že 
požadujete sezení vedle sebe, je nutné zvolit vyšší knihovací třídu za 
příplatek. 
Upozorňujeme, že přeprava je zajišťována linkovým letem. Není proto 
možné změnit jméno osoby anebo zájezd zrušit.  Stornopopltek je 100%. 

 

1. den - Odlet 
Svoz transferem RIVIERA TOUR (za příplatek 1090,-Kč) na trase Frýdek Místek – Ostrava – Olomouc – Vyškov – Brno a na letiště.  Ráno na letišti sraz celé 
skupiny, odbavení a odlet do Miami. V podvečer přílet do Miami, imigrační řízení a transfer do *** hotelu, nocleh. Delegát odlétá se skupinou z letiště. 
Cestujeme leteckou linkovou přepravou. Večer dle časových dispozic procházka s delegátem po centru Miami, individuální večeře. 
2.den - Miami 
V dopoleních hodinách po snídani, která je součástí ceny zájezdu, vyrazíme na prohlídku Miami vyhlídkovým busem, kde uvidíme Miami Beach, čtvrt 
s mrakodrapy, Kubánskou čtvrt a okolí přístavu. Výlet cca 2-3 hodiny. Odpoledne volný program na Miami určený k relaxaci a poznávání. Nocleh. Bez 
stravy. Ubytování v koloniálním hotelu v Miami Beach, cca 100 m od pláže a 500 m od Španělské čtvrti. Před hotelem je obchod a dostupné spojení 
busem po Miami. 
3. den - Miami 09:00-19:00 
Snídaně, transfer do přístavu v Miami, nalodění a pozdní oběd. Prohlídka lodi s delegátem. Ubytování a osobní volno. V podvečer bezpečnostní cvičení, 
slavnostní večeře a vyplutí z Miami. Návštěva večerních estrádních programů v divadle, volná zábava 
4. den: Den na moři 
5. den: Ocho Rios - Jamajka 10.00-18.00 
JAMAJKA-NO PROBLEM. Tak tento slogan znají asi všichni, kdo navštívili Jamajku. Krásný ostrov plný zeleně, neskutečně pohodoví Jamajčané a 
neuvěřitelně krásné Jamajčanky. To vše můžete zažít na Jamajce. Přístav Ocho Rios je výborným výchozím bodem pro uskutečnění výletů za poznámím 
Jamajky. Zažijete tu pravou Jamajku mezi prodejci prodávající suvenýry, pečivo, kokosové peněženky a všudy přítomné DRED-kulichy. Večer na diskotéce 
je Jamajčanem snad každý.  
6. den: Den na moři 
Plavba není jen o poznávání nových destinací. Plavba je i o tom, že by si měl každý udělat čas sám na sebe a na své přátele. Využijme proto volného dne 
na moři a navštivme AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb.  
7. den: Cartagena - Columbia 8.00-17.00 
Cartagena leží na severním pobřeží Kolumbie u Karibského moře. Žije zde přibližně milion obyvatel. Město bylo založeno v roce 1533 Pedro de Herediou a 
bylo pojmenováno podle přístavu Cartagena. Bylo původní hlavní sídlo osidlování Ameriky Španělskem. Dnes je ekonomicky vyspělé a je i turistickou 
destinací. Stojí zde hrad (Castle of San Felipe). Kolem Starého města vede také mohutná zeď. Ve Starém městě se nachází Palác inkvizice, katedrála, 
Konvent svaté Kláry (nyní hotel) a Jezuitská kolej. Historické centrum města je od roku 1984 zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. Na jihu je 
Bahía de Cartagena (Cartageňský záliv). Zavítáme proto za poznáním tohoto zajímavého místa, nebo si vybereme z nespočetného množství fakultativních 
výletů MSC Cruises. Večer po návratu na loď opět návštěvy divadel, diskoték, tanečních kurzů či kasína. 
8. den: Cristobal - Panama 9.00-18.00 
Panama je malý stát na pomezí Jižní a Střední Ameriky kontrolující strategický průplav. Kolumbus se objevil u jejích břehů již roku 1502, což byl začátek 
jejího začlenění do španělských kolonií, kde setrvala přes 300 let. Jako strategické nejjužší místo v Americe mezi Pacifikem a Atlantikem se stala Panama 
rychle místem čilého obchodního a tranzitního ruchu. Panamský průplav (španělsky Canal del Panamá, anglicky Panam a Canal) je  námořní průplav ve 
Střední Americe. Vede skrz Panamskou šíji a spojuje Atlantský oceán a Tichý oceán (konkrétněji Karibské moře a Záliv Panama).  Delegát se bude účastnit 
fakultativního výletu s MSC CRUISES. Upozorňujeme, že fakultativní výlet je nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy-není možno dokoupit na lodi. 
9. den: Puerto Limon - Costa Rica 8.00-17.00 
Puerto Limón, obyčejně známý jako Limón je hlavním městem a hlavním centrem provincie Limón, hrabství z Limón v Kostarice. Město bylo oficiálně 
založeno v roce 1854 Philippem Valentini pod vládním dohledem. Přístav Limon byl v roce 1991 zasažen velkým zemětřesením, což ovlivnilo krajinu města 
a pobřeží. Z historického hlediska nás rozhodně zaujmou legendy o pirátech zejména z období roku 1866. A pochopitelně nesmíme zapomenout na 
Kryštofa Kolumba, poprvé zakotvil v Kostarice v roce 1502 na Isla Uvita, jen kousek od pobřeží Limón. Jinak se nacházíme na ostrově, který je významným 
dodavatelem kávy do celého světa. Opět důvod toto místo navštívit. Delegát se bude účastnit fakultativního výletu s MSC CRUISES. Upozorňujeme, že 
fakultativní výlet je nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy-není možno dokoupit na lodi. 
10. den: Den na moři 
11.den COSTA MAYA - Mexico  09:00-18:00 
je pobřeží v délce cca 130 km, které se táhne jižně od rezervace Sian Kaan až k hranicím s Belize. Desítky kilometrů pláží s prachovým bílým pískem, 
azurové moře, palmy všech druhů hustě rostoucí na pobřeží a blízkost Mesoamerického útesu s úžasným světem barevných koralů a  mořských živočichů, 
nabízejí jeden s posledních rájů…Costa Maya – neboli Mahahual je bývalá základna mexického námořnictva. Tato malá rybařská vesnička byla jen 
nedávno objevena turisty a rozvíjející se turistický ruch je vidět na každém kroku.  
12. den: Den na moři 
13. den: Ocean Cay MSC Marine Reserve - Bahamy  9.00-23.00 
V bahamském hlavním městě Nassau podepsal v roce 2015 bahamský premiér Perry Christie a MSC Cruises výkonný předseda Pierfrancesco Vago 
smlouvu na 100 let, která umožňuje společnosti MSC Cruises obsadit a využívat ostrov s názvem Ocean Cay MSC Marine Reserve. Ostrov nabízí naprosto 
autentickou dovolenou s nejlepšími plážemi na světě uprostřed Karibského moře. Na ostrově je k dispozici půjčovna jízdních kol a jiných dopravních 
prostředků, specializované pláže jako je třeba rodinná pláž s restaurací, dětským hřištěm a ostatní vybavení pro děti. Okouzlující laguna ve vnitrozemí 
nebo velký slavnostní altán pro oslavy a svatby. Pro více náročné klienty jsou na ostrově soukromé bungalovy s masážemi a exkluzivní lázeňské a wellness 
centrum.  
14. den: Miami 9.00 
Ráno připlujeme do Miami. Po snídani následuje vylodění, imigrační kontrola a transfer na letiště. Odpoledne odlet z Miami. 

 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  DIVINA*****                                                        KARIBIK 

                                                                     Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz 
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnos MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 
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                JANOV-MARSEILLE-BARCELONA-SICILIE-RHODOS-KYPR-KRÉTA-IZRAEL-ŘÍM* 

FIRST MINUTE                           27.990,-Kč 

First minute cena pro 
prvních 12 rezervací - cena 
za osobu 

27.990,-Kč 

Číslo plavby 703 

Katalogová cena za osobu 39.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 2.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  2.990,-Kč 

Počet dnů 17 

Loď MSC***  SINFONIA 

Termín odjezdu 19.2.2020 

Termín příjezdu 6.3.2020 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
   
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*fakultativní výlety do Říma a v Izraeli 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem 
delegáta je nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy. Tyto 
výlety není možno dokoupit na lodi. 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 790,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kategorii kajut Fantastica,Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.26) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse -  příplatek 100 Kč/os (str.13) 
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno (str.13) 
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany (str.13) 

 
 

1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu z České republiky. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino 
nebo čokoláda se šlehačkou.  
2.den: 09.00-17.00  Itálie - Janov    
V  dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka 
lodi s delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná 
večeře o několika chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na 
estrádní program, a pokud zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 
3.den: 08.00-17.00  Francie - Marseille    
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. 
Ostrov, kde byl vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně, výšlap ke katedrále Panny Marie s naším 
delegátem, je nezapomenutelný zážitek. Marseille máte jako na dlani. Uvidíte ostrov Iff, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav s jeho 
pevností a další zajímavosti. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je opravdu nutný. 
4.den: 07.00-18.00  Španělsko - Barcelona    
Od sochy Kryštofa Kolomba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. 
Nádherná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude 
nápomocen při návštěvě tohoto krásného města. Před návštěvou Barcelony doporučujeme nastudovat život a dílo Antonia Gaudího anebo se 
zájmem poslouchat výklad našeho delegáta. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*. 
5.den: Plavba na moři    
6.den: 09.00-18.00  Messina - Sicílie   
Objevte krásy Sicílie. Procházka uličkami tohoto malebného sicilského města i samotného mesinského průlivu zakončíme v místní katedrále.  
Odtud je možná fakultativní prohlídka města vláčkem po celém městě. Doporučujeme Vám výlet MSC CRUISES do nedaleké Taorminy nebo 
na Etnu. 
7.den: Plavba na moři    
8.den: 09.00-17.00 Řecko - Rhodos   
Opět jsme v Řecku. Tentokrát na ostrově Rhodos. Jižní část ostrova vhodná pro surfování, západní chladnější s ostrými větry a východní 
krásně proteplená nás pozve na pláže, nebo se můžete vydat s naším delegátem na návštěvu starobylého města s jednou z mála historických 
památek ostrova, místní pevností. Velmi příjemná je i návštěva centra města s obchůdky, kavárničkami, skvělými tavernami. 
9.den: 10.00-18.00  Řecko - Limassol   
Na úplném jihu kyperského ostrova se nachází jeho nejvýznamnější přístav a oblíbené prázdninové středisko Limassol. Řecky zvaný Lemesos 
je druhým největším městem Kypru, disponující univerzitou, archeologickým nalezištěm, velkou obchodní zónou, rozsáhlou jachetní marinou i 
nákladním přístavem. Je obklopen vinohrady a rozlehlými citrusovými plantážemi. Oblíbili si ho především milovníci lenošení na plážích a 
koupání, sportu, zábavy i veselé společnosti. 
10. den: Izrael-Haifa  6.00-23.59  
11. den: Izrael-Haifa  0.01-19.00  
Město, kvůli němuž spousta mořeplavců vybírá právě tuto plavbu. Město Haifa bylo založeno pravděpodobně ve 14. století př. n. l. Ve 3. 
století n. l. bylo město centrem výroby textilních barev. Křesťané a ti, co se zajímají o teologii a světovou historii budou fascinováni touto 
exkurzí, kdy navštíví místa, která patřila k životu Ježíše Krista. Delegát se bude účastnit fakultativního výletu.  
12.den: Plavba na moři    
13.den: 07.00-14.00  Řecko - Kréta - Heraklion    
Jsme na Krétě. Sever a jih ostrova je rozdílný. Na jednom konci úplný klid a pohoda. Na druhé čilý turistický ruch. Není vzácností potkat 
v tričku s krátkým rukávem lyžaře, kteří se chystají na místní sjezdovku lyžovat. Zdá se vám to nemožné? Uvidíte sami, pokud vyrazíte s naším 
delegátem do centra města kolem krásného přístavu, historických staveb až na trhy s kořením, oblečení a snad vším možným. 
14.den: 09.00-18.00  Civitavecchia - Řím    
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. CK RIVIERA TOUR organizuje pro své klienty fakultativní výlet busem MSC do ŘÍMA. Za 
pomocí našeho delegáta uvidíte Vatikán, Andělský hrad, Piazzale Navona, Pantheon, Fontánu Di Trevi, Kapitol, Forum Romanum a u Kolosea 
na nás bude čekat autobus. Výlet je možno objednat jen při objednání zájezdu. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu.  
15den: Plavba na moři    
16.den: 09.00 Itálie -Janov   
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a 
čokoláda. 
17.den: Příjezd do ČR    
 
 

 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC SINFONIA*** +                                                        IZRAEL 

                                                                     Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz 
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnos MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 
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FIRST MINUTE                           20.990,-Kč 

First minute cena pro 
prvních 12 rezervací - cena 
za osobu 

20.990,-Kč 

Číslo plavby 704 

Katalogová cena za osobu 29.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 2.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  3.490,-Kč 

Počet dnů 10 

Loď MSC ***** GRANDIOSA 

Termín odjezdu 28.2.2020 

Termín příjezdu 8.3.2020 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
   
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*fakultativní výlet s delegátem do Říma 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem 
delegáta je nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy. Tyto 
výlety není možno dokoupit na lodi. 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kategorii kajut Fantastica,Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.26) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse -  příplatek 100 Kč/os (str.13) 
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno (str.13) 
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany (str.13) 

 
 
 

 
1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu z České republiky. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, 
cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.  
2.den: 09.00-18.00  Itálie - Janov    
V  dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, 
prohlídka lodi s delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká 
první servírovaná večeře o několika chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách 
zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 
3.den: 09.00-18.00  Civitavecchia - Řím    
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. CK RIVIERA TOUR organizuje pro své klienty fakultativní výlet busem MSC do 
ŘÍMA. Za pomocí našeho delegáta uvidíte Vatikán, Andělský hrad, Piazzale Navona, Pantheon, Fontánu Di Trevi, Kapitol, Forum 
Romanum a u Kolosea na nás bude čekat autobus. Výlet je možno objednat jen při objednání zájezdu. Delegát se v  této destinaci 
účastní fakultativního výletu.  
4.den: 10.00-17.00  Itálie - Palermo - Sicílie   
Nádherná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám 

bude nápomocen při návštěvě tohoto krásného města. Nezapomeňte si koupit místní skvělou pistáciovou zmrzlinu, zavítat na rybí  

trhy a do místní katedrály. 

5.den: 09.00-18.00  Malta - Valletta    
Hlavní město Malty - Valletta, se rozkládá na území o velikosti 1 kilometr x 600 metrů, což z ní činí jedno z nejmenších hlavních 
měst na světě. Trvale zde žije jen něco málo přes 6.000 obyvatel, kteří podle vyjádření organizace UNESCO bydlí v městě s největší 
koncentrací památek na světě. I díky tomu byla Valletta zařazena v roce 1980 na prestižní seznam památek světového dědictví 
UNESCO. Valletta je převážně tvořena domy postavenými v 16. století během vlády rytířů svatého Jana Jeruzalémského (svatého 
Jana Křtitele), známých také jako Johanité. Ti se na Maltě usadili po svém vyhnání z řeckého ostrova Rhodos a následně své 
pojmenování změnili na Maltézské rytíře.  
6.den:  Plavba na moři   
Plavba není jen o poznávání nových destinací. Plavba je i o tom, že by si měl každý udělat čas sám na sebe a na své přátele. 
Využijme proto volného dne na moři a navštivme AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, 
kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, které je 
možné zakoupit na lodních barech 
7.den: 08.00-18.00  Španělsko - Barcelona    
Od sochy Kryštofa Kolomba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k  Sagrada Familia a zpět 
gotickou čtvrtí. Nádherná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta.  
Delegát vám bude nápomocen při návštěvě tohoto krásného města. Před návštěvou Barcelony doporučujeme nastudovat život a 
dílo Antonia Gaudího anebo se zájmem poslouchat výklad našeho delegáta. Doporučujeme transfer MSC Cruises z  přístavu do 
města*. 
8.den: 08.00-17.00  Francie - Marseille    
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně 
navštívit. Ostrov, kde byl vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně, výšlap ke katedrále Panny 
Marie s naším delegátem, je nezapomenutelný zážitek. Marseille máte jako na dlani. Uvidíte ostrov Iff, místa, kde se natáčel film 
TAXI, starý přístav s jeho pevností a další zajímavosti.  
Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je opravdu nutný. 
9.den: 08.00  Itálie - Janov - Vylodění 
Ráno snídaně, v dopoledních hodinách vylodění a odjezd z přístavu do České republiky. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé 
svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.    
10.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.00 hod, Brno cca 00.45 hod, Olomouc 02.00, Ostrava 03.15, Praha 
03.15 
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                               DUBAJ (SAE) - ABU DHABI (SAE) – KHASAB (OMÁN) – MUSCAT (OMÁN)- 

FIRST MINUTE                           47.990,-Kč 

First minute cena pro 
prvních 12 rezervací - cena 
za osobu 

47.990,-Kč 

Číslo plavby 190 600 

Katalogová cena za osobu 59.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 19.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  19.990,-Kč 

Počet dnů 16 

Loď MSC *** LIRICA 

Termín odjezdu Vídeň 28.2.2020 

Termín příjezdu Vídeň 14.3.2020 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
* leteckou linkovou dopravu ve  třídě  economy**  
* letištní taxy a palivové příplatky 
* transfery Dubaj: letiště-přístav-letiště 
* poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC  
* ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
* plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
* přístavní taxy, portýrské služby při nalodění 
* každodenní úklid kajuty 
* kapitánský gala večer, gala cocktail 
* pojištění proti úpadku CK,delegáta CK 
* animační a zábavné programy na lodi  
* divadla, bazény, vířivky, pool servis 
Cena zájezdu neobsahuje: 
* fakultativní výlety plavební společnosti 
* servisní poplatek MSC Cruises 10 eur/os/noc      
* transfery plavební společnosti v přístavech 
* nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby     
    za příplatek (sauny, masáže,4D kino….) 
Za příplatek nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 2390,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.20) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*fakultativní výlety s delegátem v každé destinaci 
*transfer na letiště a zpět za příplatek 1090,- Kč 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem 
delegáta je nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy. Tyto 
výlety není možno dokoupit na lodi. 
 
Upozornění: 
**letecká společnost se bude snažit umístit klienty dle ubytování 
v kajutách, nic méně třída economy tuto službu nezaručuje. V 
případě, že požadujete sezení vedle sebe, je nutné zvolit vyšší 
knihovací třídu za příplatek. 
Upozorňujeme, že přeprava je zajišťována linkovým letem. Není 
proto možné změnit jméno osoby anebo zájezd zrušit.  
Stornopopltek je 100%. 

 

 

 
1.den: Odjezd  do Dubaje 
Večer setkání na letišti ve Vídni. Odlet ve večerních hodinách do Dubaje. Doba letu cca 6 hodin. Časový posun 2 hodiny. Max 
hmotnost zavazadla 23 kg. Přímý let do Dubaje bez přestupů. 
2.den: Dubai-SAE     - 22.00 
Brzy ráno přílet do Dubaje, přesun autokarem do přístavu. Následuje odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, 
prohlídka lodi s delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká 
první servírovaná večeře o několika chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách 
zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud zbude ještě dost síly, půjdeme se bavit s  animátory. Dubaj-lze do 
českého jazyka přeložit jako „místo srazu“ je jeden z emirátů ve Spojených arabských emirátech (SAE) v Perském zálivu. Je 
nejlidnatějším a druhým největším emirátem Spojených arabských emirátů, hned po emirátu Abú Dhabí. Emirát Dubaj leží na 
Arabském poloostrově v Perském zálivu a je svými 4 114 km² a 2,262 mil. obyvateli (sčítání z roku 2008) po Abú Dhabí druhý 
největší. Vládce Dubaje je šejch Mohammed bin Rašíd Al Maktoum, který je viceprezidentem a premiérem SAE (Hlavou státu je 
emír Abú Dhabí). Hlavním centrem emirátu je město Dubaj. Největší část emirátu zabírá poušť. Emirát se nečlení na žádné nižší 
správní celky, avšak od roku 1954 působí v rámci emirátu instituce „Obec Dubaj“ (anglicky Dubai Municipality), jež má na starosti 
běžné záležitosti emirátu, jako jsou zdraví, životní prostředí, či územní plánování.  
3.den: Abu Dhabi-SAE  07.00-21.00 
je hlavní město Spojených arabských emirátů a metropole stejnojmenného emirátu. Město má 1 500 000 obyvatel. Město má za 
sebou pestrou minulost zahrnující období, kdy bylo útočištěm pirátů. Od 60. let 20. století prošlo město závratnou přeměnou do 
moderního střediska se širokými bulváry a vysokými budovami. Ze starého města do dnešních dnů zůstalo jen pramálo, výjimku 
tvoří Starý palác, který reprezentuje jednu z nejstarších budov postavenou nad pramenem. Byly zde pořádány mezinárodní soutěže 
v letecké akrobacii Red Bull Air Race.Velká mešita šejka Zayeda - její architektura byla odvozena z marocké mešity v Casablance, 
patří k největším v islámském světě. Zaujímá plochu 22.412 metrů čtverečních a pojme 41 tisíc věřících, ženám je vstup povolen 
pouze v dlouhém oděvu zakrývajícím hlavu (vlasy), paže i nohy. Měšita byla otevřena v prosinci roku 2007. Je zbudována především 
z bílého mramoru, vykládána dalšími barevnými kameny, některé výzdobné články jsou zlacené, skleněné lustry dodala firma 
Swarowski. V sousedství měšity je hrob šejka Zayeda, který stavbu financoval  
4.den:  Plavba na moři 
5. den:  Muscat – Oman 7.00-17.00 
je hlavní město Sultanátu Omán a zároveň největší město v zemi. Také je správním městem Muskatského guvernorátu. 
Metropolitní oblast se rozkládá na ploše o přibližně 1 500 km² a zahrnuje šest vilájetů. Město leží na pobřeží Arabského moře podél 
Ománského zálivu v blízkosti strategicky položeného Hormuzského průlivu. Oblast, v níž se město nachází, se rozkládá v podhůří a 
mezi vrchy západní části skalnatého pohoří Al-Hadžar. První zmínky o Muskatu pochází z doby počátku 1. století n. l. a popisují jej 
jako významné přístavní město mezi západem a východem. Během své existence se Muskat ocitl pod vládou jak domorodých 
kmenů, tak pod vládou zahraničních zemí – třeba Persie a Portugalska. V 18. století se vliv Muskatu rozšířil až k východnímu pobřeží 
Afriky a Zanzibaru. Jakožto významný přístav v Ománském zálivu přilákal Muskat zahraniční obchodníky a osadníky z Balúčistánu, 
Persie a dalších zemí. Od doby, kdy začal vládnout sultán Kábús bin Saíd, prodělal Muskat velký rozvoj infrastruktury, začal se 
rozrůstat a dal za vznik multietnické společnosti.   
6.den:  Plavba na moři 
7.den:  Plavba na moři 
8.den:  New Mangalore-India 08.00-18.00 
Mangalore, neboli bohyně štěstí. Toto město je hlavním obchodním centren, má moderní přístav a jeho hlavní náplní je vývoz kešu, 
kávy a ryb. Toto město je charakteristické taky krásnými plážemi s palmami, zelenými políčky a okouzlujícími lesy. Mezi hlavní 
zajímavosti tohoto města je Chrám Mangaladevi, chrám Kadri Manjunatha, nebo kaple sv. Aloysia. Mezi typické místní speciality  
patří Udipi, pikantní mořské plody s kokosem, zeleninou a kari. Měnou je zde indická rupie. 
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9.den: Goa-India 08.00-16.00 
Goa – turistické centrum Indie nazýváno jako Řím východu nebo perla Orientu. Jeden z nejmenších států, co se týká oblasti i počtu 
obyvatel. Toto krásné město je městem země, slunce, písku, chrámů, kostelů, pevností a pláží. Nachází se podél západního pobřeží 
Indie. Oslavují se zde různé festivaly, karnevaly. Toto město má bohatou kulturní historii, lahodnou kuchyni a bleší trhy, které na sebe 
upoutaly pozornost na mezinárodní úrovni.  
10.den: Mumbai/Bombay-India 08.00-23.29 
Bývalý Bombaj, hlavní město Maharashtra státu, Jihozápadní Indie s hlavním přístavem na Arabském moři. Je nejlidnatějším městem 
Indie a je jednou z nejhustěji osídlených měst na světě. Slovo Mumbai pochází z bohyně Mumbadevi, bohyně rybářů Koli, nejstarších 
obyvatel Mumbai. Mumbai je také finančním centrem země, průmyslovým srdcem země a ekonomickým nervovým centrem. Toto 
město je plné nákupních pasáží, nočních klubů, dikoték, klubů, divadel a hudby.  
11.den: Mumbai/Bombay-India 00.01.-17.00 
Mezi zajimavosti tohoto města patří např. Brána Indie - je významným orientačním bodem města Bombaj, je to majestátní kamenný 
oblouk na břehu přístavu, Victoria Terminus – prohlášená za světové dědictví UNESCO, impozantní a přenádherná indo-gotická 
architektonická stavba vlakové stanice, katedrála sv. Tomáše, bazilika Mount Mary, mešita Haji Ali, Jain chrám, chrám Mahalakshmi 
mnoho muzeí a mnoho dalších. 
12.den:  Plavba na moři 
13.den:  Plavba na moři 
14. den:  Khasab  – Oman 8.00-18.00 
Město Khasab je vstupní bránou na poloostrov Musandam. Je to ideální výchozí bod pro výlety do okolních měst. Nabízí k návštěvě 
dvě pevnosti – pevnost Khasab a pevnost Kumzan. Khasabská pevnost je poněkud vzdálena od centra města, nachází se na pobřeží, 
kudy vede přístupová cesta do staré části města. Otevírací hodiny jsou nestálé, vstup je zdarma. Pevnost Kumzan je představována již 
jen ruinami, konkrétně dvěmi zbylými věžemi. Nabízí se navštívit toto zajímavé místo anebo využít některý z výletů plavební 
společnosti MSC. Výlety je možno zakoupit na lodi 
15. den:  Dubaj – SAE 9.00-23.59 
Volný den k poznávání tohoto úžasného města. Můžete využít spousty fakultativních výletů společnosti MSC Cruises.  Výlety vám 
zašleme v odbavovacích pokynech. Delegát se tento den bude účastnit fakultativního výletu s MSC CRUISES - informace (str.84) 
16. den:  Dubaj – SAE 00.01 
Snídaně, vylodění a transfer na letiště, odlet do Vídně.   
*Upozorňujeme, že delegát nesmí provázet skupinu v jednotlivých emirátech. K tomu jsou určeny fakultativní výlet MSC Cruises 
s odborným licencovaným průvodcem. Delegát bude zajištovat Váš servis výhradně na lodi. V každé destinaci se delegát účastní 
jednoho výletu plavební společnosti MSC Cruises, kde Vám může být velmi nápomocen, ale není překladatelem.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz 
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              NEW MANGALORE(INDIE) – MUMBAI – BOMBAY – GOA (INDIE) 

V Indii se za více než 30 000 let jejího osídlení zrodilo mnoho nejrůznějších kulturních a náboženských směrů, jež významně ovlivnily dění nejen v Jižní Asii, ale i v Evropě. Tato ve světovém měřítku sedmá 
největší země s druhým největším počtem obyvatel je neuvěřitelně pestrým, duchovním a zároveň i chaotickým místem. Její rozmanitost vychází jak z etnických, tak i z geografických a klimatických rozdílů, s 
nimiž se setkáte téměř na každém rohu. Indové v minulosti museli čelit nadvládě několika zemí a i po prohlášení republikou v roce 1950 zažili mnoho náboženských a územních sporů. Za tu dobu zde vznikly 
tisíce překrásných staveb odrážejících jednotlivé etapy vývoje indické kultury až do nynější podoby.  
 
Brána Indie v Bombaji (Gateway of India) 
Neměli byjste si nechat ujít západ Slunce na břehu Arabského moře s výhledem na slavnou Bránu Indie.  Její vybudování mělo připomínat návštěvu Jiřího V, indického císaře a jediného britského krále, který v 
době svého panování do Britské Indie zavítal. Stavba této 26 metrů vysoké brány, která si chvíli udržela pozici nejvyšší stavby v Bombaji, započala v roce 1911 a trvala dlouhých 13 let. Její rysy převážně 
odpovídají  indo-saracénskému stylu, ačkoliv některé prvky mají původ i v muslimském pojetí architektury. Harmonii celého panoramatu umocňuje dlouhé schodiště spojující bránu s hladinou moře. 
 
Překrásné pláže v Goa 
A pokud byste na své dovolené chtěli i vypnout a vydechnout si na Sluncem zalité pláži, zamiřte na západní pobřeží do státu Goa. Tyto kouzelné břehy omílané Arabským mořem se do povědomí turistů dostaly 
sice nedávno, zato si ale stihly získat značný věhlas. Na nejznámější pláži Calangute se to turisty jen hemží. Jestliže upřednostňujete klidné prostředí, zajděte raději na odlehlou pláž Agonda, a chcete-li si pobyt 
zpříjemnit lekcemi jógy nebo návštěvou lázní, můžete vybírat například mezi plážemi Mandrem, Morjim a Ashwem. Rozdílné lidské  povahy, odvěké tradice a duchovní postoje se v Indii mísí podobně jako 
nejrůznější vůně bylin a koření v jejích ulicích. A stejně tak rozmanitá jsou i její nejkrásnější místa. Snad každý, kdo sem zavítá, si zde najde něco, co je mu blízké, ať už to bude mít formu překrásných přírodních 
scenérií, lahodného jídla, unikátních historických památek nebo poznávání své vlastní duše. 
 
Asi dva měsíce před odjezdem na plavbu Vám zašleme nabídku výletů plavební společnosti MSC CRUISES v těchto destinacích a vy si tak můžete z pohodlí domova vybrat Vás preferovaný výlet v Indii. Vybraných 
výletů se opět bude účastnit delegát CK RIVIERA TOUR 
 
 
 
 
 
 
 

NA VÝCHOD DO INDIE                                      

http://www.rivieratour.cz/
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FIRST MINUTE                           27.990,-Kč 

First minute cena pro 
prvních 12 rezervací - cena 
za osobu 

26.990,-Kč 

Číslo plavby 302 

Katalogová cena za osobu 39.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 3.900,-Kč 

Cena junior 12-17 let  3.900,-Kč 

Počet dnů 15 

Loď MSC *** SINFONIA 

Termín odjezdu 15.3.2020 

Termín příjezdu 29.3.2020 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitanský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zabavné programy na lodi 
*divadla, bazény, viřivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
   
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*fakultativní výlet s delegátem do Říma 
*fakultativní výlet s delegátem  na Madeiru 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem 
delegáta je nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy. Tyto 
výlety není možno dokoupit na lodi. 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 790,-Kč/os (str.29) 
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21) 
*kategorii kajut Fantastica,Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.26) 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21) 
*rezervace míst v buse -  příplatek 100 Kč/os (str.13) 
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno (str.13) 
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany (str.13) 

 
 
 

 
1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.  
2.den: 09.00-17.00  Itálie - Janov   
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s 
delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika 
chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud 
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 
3.den: 08.00-18.00  Francie - Marseille    
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. Ostrov, kde byl 
vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně, výšlap ke katedrále Panny Marie s naším delegátem je nezapomenutelný 
zážitek. Marseille máte jako na dlani. Uvidíte ostrov Iff, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav s jeho pevností a další zajímavosti.  
Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je opravdu nutný. 
4.den: 09.00-18.00  Španělsko - Barcelona    
Od sochy Kryštofa Kolomba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. Nádherná 
procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při návštěvě 
tohoto krásného města. Před návštěvou Barcelony doporučujeme nastudovat život a dílo Antonia Gaudího anebo se zájmem poslouchat výklad našeho 
delegáta. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*. 
5.den:  Plavba na moři   
6.den:  Plavba na moři 
Užijeme si zaslouženého odpočinku. Možnost koupání, relaxu ve vířivkách, opalování nebo třeba čtení knížky. Tentokát, ale neplujeme po moři, ale 
oceánu. 
7.den: 08.00-16.00  Madeira - Funchal    
Hlavní město ostrova Madeira. Hned u přístavu vás zaujme pevnost z 16. století, dále se můžete vydat na prohlídku města nebo tržnice. My Vám však 
nabízíme fakultativní výlet 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. (str. 83) 
8.den: 09.00-16.00  Tenerife - Santa Cruiz    
Návštěva největšího ostrova z Kanárských ostrovů. Tenerife má činnou sopku Pico de Teide, ostrov bohatý na krásnou faunu i floru. Procházka městem je 
pohodová a příjemná, zejména pokud navštívíte místní zahrady. 
9.den:  Plavba na moři 
10.den:  08.00-14.00  Maroco - Tangier    
Tangier  není ani marocký, ani evropský. Je to směsice několika kultur. Kvůli své strategické poloze je i místem různých podvodníků, kšeftařů, pochybných 
existencí a také místem, kterým se uprchlíci z Afriky dostávají do Evropy. Tangier byl kdysi nebezpečné město, avšak v posledních letech se situace  
radikálně lepší. Byli zde Řekové, Féničané, Římané, Vizigóti, Arabové, Portugalci, Britové a Španělé. Marocký sultán získal Tangier na konci 18. století a 
Maročané si ho udrželi až do poloviny 19. století, kdy se město stalo předmětem boje mezi Francií, Španělskem, Itálií, Velkou Británií a Německem. Spory 
byly urovnány. Dnes je Tangier moderní středomořské město, které přitahuje návštěvníky svým hédonismem. Je to oblíbené místo homosexuálů, umělců, 
spisovatelů a uprchlíků. 
11den: 09.00-18.00  Cartagena - Španelsko    
Cartageně se říká novodobé španělské Kartágo, v němž je teplo i tehdy, když je všude kolem zima. Město s dlouhou historií na jihu Španělska v provincii 
Murcie. Jde o jedinečné město plné památek, kousek od oblíbeného španělského letoviska Mar Menor s takřka 3000 let dlouhou historií se postupně 
stalo punským, římským, vojenským a secesním městem. Město se vyznačuje malebným přístavem, starou částí města, úzkými středověkými uličkami, 
které jsou plné barů a restaurací. Za vlády Hannibala byla Cartagena hlavním městem Iberijského poloostrova. Ostatně, byl to také právě on, který 
Cartagenu pojmenoval podle legendárního Kartága, města v severní Africe. 
12.den: Plavba na moři   
13.den: 09.00-19.00  Civitavecchia - Řím*    
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. CK RIVIERA TOUR organizuje pro své klienty fakultativní výlet busem MSC do ŘÍMA. Za pomocí 
našeho delegáta uvidíte Vatikán, Andělský hrad, Piazzale Navona, Pantheon, Fontánu Di Trevi, Kapitol, Forum Romanum a u Kolosea na nás bude čekat 
autobus. Výlet je možno objednat jen při objednání zájezdu. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. (str. 83) 
14.den: 09.00 Itálie - Janov   
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda. 
15.den: Příjezd do ČR    

 
 

 

 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  SINFONIA***+                                   EVROPSKÉ PLAVBY 
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   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

                   JANOV - MARSEILLE - BARCELONA – MAROCO – MADEIRA - S.CRUZ… 

http://www.rivieratour.cz/
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  Jsme zde pro Vás… 
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VÝLETY S DELEGÁTEM BĚHEM PLAVEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAK POZNÁVAT NAVŠTÍVENÉ DESTINACE 
 
    Během plavby máte možnost poznávat nejen krásy a kulturu navštívených v destinacích, ale třeba místní jídla a nápoje. Zaměstnanci RIVIERA 
TOUR se cestování věnují již více než 20 let a za tu dobu nasbírali znalosti a místní zvyklosti. Zajímá nás zejména to, co se v průvodcích a knížkách 
a na internetu nenajde - tedy obyčejný život, obyčejných lidí v destinacích.  Vzhledem k tomu, že plavby realizujeme opravdu již desítky let, 
destinace jsou našim druhým domovem. Proto Vám můžeme poradit, kam se vypravit v destinacích, který výlet plavební společnosti si zakoupit, 
kam se vydat pěší chůzí, zda si koupit vyhlídkový bus, nebo taxi. Ve všech destinacích se Vám bude věnovat náš delegát, jehož služby zcela jistě 
oceníte.  
 
FAKULTATIVNÍ VÝLETY S RIVIERA TOUR 
 
   V některých destinacích jsou zajímavá místa a v některých destinacích u lodi samotné, nic není. My většinou již víme, pokud nedojde ke změně 
itineráře, co Vás na plavbě čeká, zda bude třeba tendr z lodi anebo bude třeba využít shutlle bus. To jsou informace k nezaplacení, které Vám 
pomohou ušetřit hodně pěnez. Naši klienti většinou služby delegáta a služby RIVIERA TOUR ocení až po návratu z plavby. 
   Již s předstihem máme pro Vás připraveny ve spolupráci s plavební společností MSC fakultativní výlety v destinacích, které Vám zpříjemní 
dovolenou. Tyto výlety mají jednu obrovskou výhodu, kterou ocení zejména klienti, kteří mají jazykovou bariéru. Těchto fakultativních výletů se 
účastní delegát CK RIVIERA TOUR, který poskytuje nezbytné informace během výletu. Delegát není průvodce na výletu. Pokud je výlet 
v anglickém jazyce, delegát se bude snažit poskytnout informace, co nejdříve to bude možné - (někdy v případě učasti jiných anglicky mluvících 
klientů, není překlad výkladu ihned možný). Nabízíme Vám proto nabídku výletů s naším delegátem RIVIERA TOUR. Uváděná cena FIRST je cena, 
za kterou můžete výlet zakoupit při sepsání cestovní smlouvy a naše CK Vám garantuje tuto cenu i v případě jejího navýšení plavební společností. 
V této ceně je i spárovací poplatek a taxy. Pokud si výlet zakoupíte v předprodeji, garantujeme Vám, že budete společně s naším delegátem 
v jedné skupině. V případě, že si výlet dokoupíte na lodi, budete většinou přiřazeni do jiných skupin bez asistence našeho delegáta - to je velmi 
důležitá informace. Cena uváděná jako  KATALOG, je vždy vyšší a bude Vám účtována, pokud si objednáte výlet již po uzavření cestovní smlouvy. 
Ceny výletů jsou tržní a uváděná KATALOGOVÁ cena je stanovena, jako nejvyšší cena za nabízený výlet    
 

Naše doporučení na zakoupení fakultativních výletů je uvedeno u každé plavby 
 

122 Výlety s delegátem v destinacích objednávejte ihned, kapacita je omezena… 
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PLAVBA OBSAH VÝLETU S DOPROVODEM DELEGÁTA CK RIVIERA TOUR BĚHEM PLAVBY FIRST KATALOG 

ATHENY ATHENS 01 (6 hod) Po vylodění odjezd autobusem do centra Athén. Během cesty budete seznámeni s místy, která máte možnost navštívit a jejich historií. Příjezd k Akropoli 
a prohlídka centrem města ke  stadionu Olympico, exteriérová prohlíka, následně procházka k prezidentskému paláci a možnost vidět střídání stráží. Přesun kolem vládních 
budov do centra Athén, vítězný oblouk a návštěva Plaky. Volný čas cca 2,5-3 hod hodiny na nákupy suvenýrů, nebo možnost návštěvy Akropole anebo Athénských muzeí. 
Vstupné na Akropoli a do muzeí  cca 20 eur -  není v ceně výletu. Následuje odjezd do přístavu. Výlet je v českém jazyce.  Pěší cca 5km. 

690 990 

OLYMPIA OLYMPIA 01- (3-4 hod ) Po vylodění odjezd autobusem do cca 45 km vzdálené historické Olympie. Během cesty budete seznámeni s historií starověké Olympie a historií 
olympijských her. Po příjezdu do Olympie volný čas (cca 2 hod) na návštěvu starověké Olympie. Následuje odjezd do Katakolonu s možností nákupů suvenýrů a posezení 
v kavárnách. V ceně není vstupné do areálu a muzeí (cca 10-15 eur dle sezony). Výlet je v českém jazyce. Délka výletu cca 3,5 hodiny, pěší cca 2-3 km 

590 990 

BENÁTKY VENICE 01-(4 hod) Po vylodění se přesuneme k přístavu odkud vaporettem (privátní lodí) proplujeme Benátkama až na náměstí Sv.Marka. Dle Vašeho rozhodnutí můžete 
navštíbit basiliku Sv.Marka, zvonici a náměstí anebo se vydat za našeho doprovodu úzkými uličkami až k mostu Rialto, kde budete mít svůj osobní čas (cca 45 min) na nákupy 
suvenýrů a občerstvení. Následuje návrat na náměstí St.Marco , kde můžete využít volný čas cca 45 minut na prohlídků užasné benátské architektury. Následuje opět odjezd 
Vaporettem do přístavu. Doba výletu cca 4 hod. Výlet je v českém jazyce. Pěší cca 3,5 km . Upozornění:  Výlet je poslední den při vylodění. Klienti, kteří se výletu neúčastní 
mají volný čas. 

690 990 

PISA PISA 01- (6 hod) Po vylodění odjezd busem do Pisy. Během cesty informace o navštívených místech a historii Pisy. Po příjezdu přesun výletním vláčkem z parkoviště busů do 
turistického centra Pisy, doprovod k šikmé věži a Váš volný program k prohlídce těchto zajímavých míst s možností nákupu suvenýrů anebo občerstvení. Volný čas dle 
časových dispozic cca 2,5 -3 hodiny. Následuje odjezd vláčkem zpět k autobusu a odjezd do La Spezie s možností návštěvy tohoto města. Výlet je v českém jazyce. Cena 
nezahrnuje vstupy do památek a na šikmou věž.. Pěší cca 3 km 

1.090 1490 

ŘÍM ROMA 01(8 hod) Po připlutí do přístavu odjezd do Říma, cca 1,5 hod. Během cesty informace o navštívených místech a historii ŘÍMA. S  naší asistencí budete mít možnost 
vidět slavné Koloseum, Forum Románum, Kapitol, památník Viktora Emauela II, slavnou Fontánu di Trévi, Pantheon, Piazza Navona, kostel s Rubensovými obrazy, Ponte san 
Angelo, Andělský hrad a procházku zakončíme na Vatikánském náměstí. Dle časových dispozic volný čas cca 1 hodina na Piazza Navona a 45 minut u Vatikánu. Všechny 
prohlídky exteriér. Výlet je v českém jazyce, pěší cca 5,5 km 

1.190 1.590 

MADEIRA MADEIRA 01 (5 hodin) Po připlutí vylodění a pěší procházka do parku a za asitence místního průvodce informace o Madeiře a městačku Funchal a jeho historie. Pěší 
procházka ke katedrále bude umocněna návštěvou madeirské vinotéky s možností ochutnávky těchto skvělých vín a taktéž možností jejich zakoupení. Naše další cesta bude 
uzkými uličkami na prohlídku místních trhů a následně se lanovkou přesuneme nad město Funchal, odkud jsou úžasné výhledy na město a oceán. Po prohlídce následuje 
přesun na sjezd na sáních, což je opravdovou světovou raritou. Po sjezdu následně přesun do přístavu. (Doporučujeme přesun taxi, cca 10 eur/os,není v ceně výletu) Pěší 
prohlídka cca 6km s taxi přepravou, bez taxi přepravy  cca 11 km.V českém jazyce. 

890 1.190 

ESTONSKO TALLINN 01 -SKANZEN  -Cca 6 hodin, včetně oběda. Užijte si tento den, jak z autobusu, tak pěšky. Začneme procházkou do starého města, kde uvidíme hrad Toompea, nyní 
sídlo parlamentu, navštívíme ruský ortodoxní kostel Alexandra Nevského a gotický kostel. Potěšíme se úžasným výhledem na Lower town – což je část Tallinu. V Lower 
townu si projdeme Radnici, lékárnu z 15. století a mnoho dalšího. Po typickém estonském obědě si užijeme nakupování a podíváme se do skanzenu na architekturu z 18. až 
19. století. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. Výlet je v anglickém, nebo ruském jazyce. 

2.990 3.390 

RUSKO 
 

ST.PETERSBURG 01- DVORY – celodenní výlet. Po opuštění přístavu se zúčastníme fascinující vyhlídkové jízdy po tomto důležitém ruském městě. Podíváme se na klíčové 
atrakce, pak zastavíme, abychom si udělali foto před kostelem Našeho Spasitele na prolité krvi, katedrála nazývaná “Prolitou krví”. Naše exkurze dále pokračuje kolem 
známé Nevsky Prospective do katedrály Sv. Isaaca, kde se podíváme dovnitř. Po navštívení katedrály nás čeká oběd v podání typické ruské kuchyně. Pak po hodinové jízdě 
dorazíme do známých Petrových dvorů – jedno z oblíbených letních sídel cara se svým divokým parkem, fontánami a stříhanými zahradami. Delegát se v této destinaci 
účastní fakultativního výletu. Výlet je v anglickém, nebo ruském jazyce- počet osob je omezen na 35 

3.990 4.490 

NORSKO GEIRANGIER 01-Po zakotvení a tendru na pevninu dle časových dispozic nástup do vyhlídkového autobusu a vyhlídkový okruh cca 14 km Vás vyveze nad místní fjord. Můžete 
se zastavit na vyhlídce a i několika stanovistích během vyhlídkové jízdy. Po návratu k přístavu volný program. 

890 1290 

NORSKO 
FLAAM 

Železniční dráha Flam je jedna z nejzajímavějších drah v železničním inženýrství na světě. Pouze 20 km dlouhá trasa vede z nádraží ve Flam ke stanici Myrdal, která je 
v nadmořské výšce 867 metrů. Exkurze začíná odjezdem vlaku ve městě Flam na hlavním nádraží Aurlandsfjord, cesta vlakem vede kolem řeky Flam jednou z nejlepších řek, 
ve které žijí lososy v západní zemi. Na pravé straně se nachází vrchol Vibmesnosi s výškou 1269 m, na němž můžete spatřit vodopád Rjoande, vysoký 140m. Po projetí 
nejdelším tunelem v Naali, se Vám naskytne nádherný výhled, a budete také moci spatřit starou železnici, která byla postavena v  letech 1895-1996. Tato železnice byla 
spojkou mezi Bergenem a Oslem a byla otevřena v roce 1909. Vaše cesta po železnici dále vede strmými kopci a má 21 zatáček až dojedete k vodopádu Kjosfossen, kde 
budete mít krátkou zastávku a budete moci vystoupit z vlaku, abyste si vyfotili 93 metrů dlouhý vodopád. Dále vlakem pokračujete k Vatnahalsen, kde se uskuteční 
občerstvení v hotelu, který je velmi oblíben i jako lyžařské středisko v zimě, nebo v létě a na podzim, kdy zde lidé přijíždějí na túry. Po zastávce se vracíte stejnou železnicí 
zpět do Flam. 

3.550 3950 

IRSKO CORK ORK05 – LIHOVAR OLD JAMESON Vaše návštěva do lihovaru Old Jameson / Old Midleton začíná audiovizuální prezentací o historii a výrobě irské whisky s  následnou 

prohlídkou palírny a dalších historických budov jako jsou Heritage Centre. Během prohlídky uvidítě několik artefaktů jako jsou fotografie a skvělé obnovené stroje. Během 

návštěvy palírny Old Midleton budete mít čas na prohlídku obchodu se suvenýry s možnosti koupi irské whisky. Upozornění: Prohlídka palírny je rozsáhla a zahrnuje stoupání 

po schodech (35 schodů). 

2.290 2790 

IRSKO DUBLIN DBL02 – GLENDALOUGH A IRSKÝ VENKOV-Po krátké panoramatické jízdě přes město Dublin budete pokračovat na klidný irský venkov do malebného prostředí 

kláštěrních ruin Glendalough. Po prohlídce zamíříte na jih na horu Wicklow, kde si můžete vychutnat nádherný výhled na tmavě zelené soutěsky a klidnou krajinu irského 

venkova. Dále pokračujete do hrabství Wicklow, které je právem nazýváno „Zahrada Irska“, kde si můžete vychutnat dechberoucí pohled na neustále se měnící scénerie. 

Pohltí Vás zde kláštěrní atmosféra Glendalough, která je uprostřed klidné krajiny vysoko v kopcích s výhledem na dvě jezírka. Dříve zde bylo také jedno z největších irských 

poutních míst až do poloviny 19 století. Po návštěvě Glendalough se budete vracet do Dublinu přes horu W icklow. Upozornění: Prohlídka není vhodná pro osoby 

s pohybovými problémy nebo na vozíku.  

2.290 2990 

SKOTSKO GREENOCK GRK02 – SKOTSKÉ LOCHNESKÉ JEZERO-Jakákoli návštěva Skotska by měla zahrnout nějaký čas strávený na krásách skotských scenérií.  Začátek Vaší cesty je na 

východ přes řeku Clyde až k Lochneskému jezeru, které je největší sladkovodní skotské jezero. Další zastávka bude v malebné vesnici Luss. Budete mít volný čas na procházku 

podel břehu jezera, nebo si zajít na tradiční drink ve skotské hospodě. Další zastávka je na vyhlídce „Rest and Be Thankful“ odkud budete mít nádherný výhled na skotskou 

krajinu. Při zpáteční cestě pojedete kolem Loch Fyne, Loch Rock a Holy Loch.  

1.790 2290 

SKOTSKO INVERGORDON 06 – GLENMORANGIE WHISKY & ROYAL DORNOCH – 4 h. Krátká jízda severně přes vesnici Tain přimo do palírny v Glenmorangie. Lihovar se zabývá výrobou 
své vysoce hodnocené whisky od 19 století a jejich značka se prodává globálně po celém světě. Umění jemné destilace se dědí z  generace na generaci místních rodin, které 
tvoří specializovanou pracovní sílu. Prohlídka Vás seznámí s každým krokem procesu destilace. Další úsek prohlídky Vás zavede přes Dornoch Firth z 12. Století, kde se 
nachází Royal Dornoch. Oblíbený resort, který je obklopený písečnými dunami a mimořadně slunečným podnebím se může pochlubit solidními Edwardian hotely s hojnou 
zelení, golfovým hřištěm a písečnou pláží. Městské nejstarší budovy zahrnují impozantní katedrálu a prostorná náměstí. Výlet je v anglickém jazyce. 

1.890 2.190 

ISLAND AKUREYI- AKU02 – VODOPÁDY V GODFOSS & PROHLÍDKA MĚSTA AKUREYRI-Hlavní město severního Islandu Akureyri je krásné město obklopené majestátnými horami a 
několika městy. Váš výlet je kombinací cestování po krásné krajině, výletem na vodopády Godafoss, návštěvě botanické zahrady a prohlídka města Akureyri.  Budete 
obdivovat vodopád Bohů, který je vysoký 12 metrů, projedete historickou čtvrť Akureyri a v nové části města se zastavíte v botanické zahradě, která má k dispozici velký 
počet místní flóry. Výlet je v anglickém jazyce.  

1.990 2.590 

ISLAND ISAFJORDUR- IFJ11 – THINGEYRI – STARÉ TRADICE A KULTURA VIKINGŮ – cca 4 h-Tento atraktivní půldenní výlet představuje jako první výhled na krásné Dýrafjorour, na 
cestě do jednoho nejstaršího osídleného malého města Thingeyri (nebo Pingeyri) na západu fjord. Zamíříte do městské kovárny sledovat kováře při práce, podíváte se na 
historické nástroje a povíte si o historii dílen. Další bude na řadě galerie Koltra, obchod s lokálními řemeslnými předměty pleteným zbožím. Následuje speciální městská část 
Vikingů, kde budou moderní Vikingové bojovat, tančit a zpívat lidové písně pro vás. Je zde zahrnuto i jídlo – místní specialita – plátky uzeného jehněčího podávané 
s islandskou chlebovou plackou, což je oceňovaná národní pochoutka. Finálním vrcholem bude jízdárna v Sandar, kde na vás bude čekat setkání s islandskými koňmi. Jsou to 
vytrvalá zvířata. Jsou zde dva unikátní chovy, které vám budou předvedeny. Můžete se osobně sblížit s těmito koňmi a pořídit si fotografie. Upozornění: Tento výlet není pro 
hosty s vozíky, zahrnuje totiž chůzi na nerovném a blátivém terénu. Výlet je v anglickém jazyce. 

3.690 3.990 

ISLAND REYKJAVIK- KEF02 – ZLATÝ KRUH – cca 8 h-Připravte se, že stávíte čas obdivováním přírodních krás, které napomohly vytvořit Island tak slavným. Atutobus vás vezme do 
nádherného Thingvellir národního parku, který je zařazen na seznam UNESCO, je situován asi 30 mil od Reykjaviku. Tento park patří k nezbytné návštěvě na Islandu, budete 
mít zkušenosti s jednou z nejotevřenějších scenérií v zemi, uvidíte lávová pole, zelené plochy a polní květiny. Islanďané považují tuto lokalitu jako posvátné místo a byl zde 
založen nejstarší světově založený legislativní parlament. Další zastávnkou bude obrovský Gullfoss neboli zlatý vodopád, toto  dvojče kaskády je jedním z nejsilnějších 
v Evropě. Jsou odtud úžasné výhledy. Naše třetí zastávka bude u Islandských gejzírů, které spolu s Thingvellir parkem a Gullfossem tvoří turistickou trasu Zlatého kruhu. Zde 
uvidíte přírodu v celé její kráse jako například syčící horké prameny a další geotermální jevy. V tohmle nadreálném prostředí budeme mít oběd. Upozornění: Tento výlet 
obsahuje chůzi po nerovném  terénu, ale uvidíte většinu památek. Do oběda je zahrnuta pouze voda, ostatní nápoje si musíte zaplatit na místě. Tento výlet je dostupný první  
den. Výlet je v anglickém jazyce. 

4.390 4.990 

ISLAND KIRKWALL- KWL03 – SÁGY, VÁLEČNÉ PŘÍBĚHY A WHISKY -  cca 3,5-První zastávkou bude nejsevernější producent skotské whisky, Highland Park Distillery založený v roce 
1798. Od skromných začátků Highland Park rostl od úspěchu k úspěchu a k mnoha oceněním. Tématická prohlídka lihovaru zahrnuje krátký film a tradičně se uzavírá 
douškem whisky. Následuje scénická jízda podél Scapa Flow a váš průvodce vám poví válečné příběhy týkající se doby, kdy byla Scapa Flow hlavní základnou britské námořní 
flotily v I. a II. světové válce. Budete také procházet přes první ze čtyř Churchillových bariér. Tyto bariéry byly postaveny v  průběhu II. světové války a měly chránit Scapa 
Flow. Navštívíte krásné ručně malované kaple na malém ostrově Lamb Holm. Postavili je italští zajatci během II. světové války. Kaple stojí jako symbol míru a trvalého 
přátelství mezi Orknejí a vojáky z Itálie. Budete mít také vlastní čas na prozkoumání města Kirkwall. Upozornění: Návštěva italské kaple může být zrušena při speciálních 
akcích.  Výlet je v anglickém jazyce. 

2.290 2.790 

123 Delegát asistuje na vybraných výletech MSC Cruises 
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Nemáme zájem Vás za každou cenu získat pro plavbu, když na konci vaší plavby, by se nedostavil nám známý „wau“ efekt. 
Zkrátka nechceme, aby Vás během plavby něco zaskočilo, něco s čím jste předem nepočítali, nebo Vám něco nebylo známo. 
Zde tedy několik dobrých rad před cestou do exotických zemí. 
 
Než vyrazíte na exotickou plavbu, je opravdu nutné si uvědomit jednu základní skutečnost. Podstatnou část ceny Vašeho 
zájezdu, jsou náklady na transfery, přepravu, taxy a další poplatky. Je třeba si uvědomit, že za exotickou plavbou cestujete 
třeba přes půl světa a náklady na vaši přepravu jsou značné. Dále je třeba počítat s tím, že právě přeprava do exotických 
destinací bývá časově a fyzicky náročná. Lety do Karibiku trvají z Evropy cca 10-12 hodin a je nutné počítat ještě s přeletem na 
přestupní letiště cca 2-3 hodiny a také čas na přestup-min 2-6 hodin. To vše ale vynahradí krásná plavba a zajímavé destinace. 
Pokud vyrazíte na plavbu do exotických destinací, vždy počítejte s tím, že pokud si chcete plavbu opravdu užít a poznat 
navštívené destinace, je třeba investovat téměř všude do výletů, nebo transferů. Exotické plavby nejsou jako v Evropě, kde 
většinou vystoupíte z lodi a jste přímo v daném městě. U exotických plaveb je většinou nutné zakoupit výlet nebo transfer. 
Počítejte minimálně cca 25 USD na osobu a destinaci. To platí ve většině destinací v Karibiku. Pokud se jedná o plavby 
v Emirátech, zde jsou výlety opravdu nutné. Je nutné se přizpůsobit místním zvykům a kultuře a chceme Vás taktéž upozornit, 
že spropitné a tzv.TIPS je ve většině navštívených destinací, téměř absolutní samozřejmostí. 
 
V každé destinaci můžete využít výletů plavební společnosti MSC. Jedná se o pestrou škálu výletů, které jsou v několika 
světových jazycích. V každé destinaci - Základní seznam výletů většinou obdržíte v odbavovacích pokynech před odjezdem, 
kde si ještě můžete výlety do 47. dne před odjezdem zapoupit v předprodeji. Na lodi je také možné výlety zakoupit, nic méně 
někdy se stává, že zejména zajímavé výlety jsou již vyprodány. Důrazně upozorňujeme klienty, že výlety v destinacích 
zakoupené u MSC Cruises jsou pořádány místními organizacemi. Veškeré reklamace výletů, pokud neodpovídají 
předepsanému programu, je nutné reklamovat přímo na lodi na excursion desk, která rozhodne o oprávněnosti reklamace 
a případném odškodnění. Cestovní kancelář nemá možnost jakýmkoli způsobem program výletů měnit, nebo do něho 
zasahovat. Reklamace výletů po návratu u cestovní kanceláře není možná. 
 
Náš delegát bude vaším pomocníkem během plavby. Jedná se o technického delegáta-ne průvodce v destinacích. Nic méně 
naši delegáti mají spoustu praxe na plavbách a v navštívených destinacích, proto pro Vás budou opravdu vítaným 
pomocníkem během plavby i v navštívených destinacích. V některých destinacích, kde dle našich zkušeností, nebo dle 
požadavků klientů víme o zajímavých místech, organizujeme ve spolupráci s plavební společností výlety MSC Cruises 
v destinacích s delegátem RIVIERA TOUR. Delegát CK RIVIERA TOUR je jedním z účastníků výletu a nemá možnost program 
výletu nijak ovlivňovat. Delegát nesmí oficiálně překládat do našeho jazyka, nic méně Vám bude vítaným pomocníkem při 
organizaci výletu. Během výletu Vám poskytne jednoduchý výklad o navštívených místech. Níže uvádíme seznam a ceny 
výletů MSC s delegátem RIVIERA TOUR. Uváděná cena FIRST je cena, za kterou můžete výlet zakoupit při sepsání cestovní 
smlouvy a naše CK Vám garantuje tuto cenu i v případě jejího navýšení plavební společností. V této ceně je i spárovací 
poplatek a taxy. Pokud si výlet zakoupíte v předprodeji, garantujeme Vám, že budete společně s naším delegátem v jedné 
skupině. V případě, že si výlet dokoupíte na lodi, budete většinou přiřazeni do jiných skupin bez asitence našeho delegáta. 
Cena uváděná jako KATALOG je vždy vyšší a bude Vám účtována, pokud si objednáte výlet již po uzavření cestovní smlouvy. 
Ceny výletů jsou tržní a uváděná KATALOGOVÁ cena je stanovena jako nejvyšší cena za nabízený výlet.  
 
Informujte se u nás o nutnosti očkování a zajistění víz.(víza nejsou v ceně zájezdu) Pokud cestujtete do exotických míst, 
minimálně tetanus a žloutenka je opravdu doporučena. O informace můžete požádat vašeho ošetřujícícho lékaře. 

VÝLETY MSC CRUISES 

VÝLETY S DELEGÁTEM 

NAŠE DOBRÉ RADY 

INVESTUJTE DO VÝLETŮ 

VÝLETŮ 

OČKOVÁNÍ A VÍZA 
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124 Chcete si užít exotickou dovolenou- výlety s delegátem doporučujeme 
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           VÝLETY NA EXOTICKÝCH DESTINACÍCH 

 

 

 

PLAVBA OBSAH VÝLETU S DOPROVODEM DELEGÁTA CK RIVIERA TOUR BĚHEM PLAVBY FIRST KATALOG 

KUBA 
 

KUBA 07 -ZELENÉ ÚDOLÍ VIŇALES-Výlet do nádherné krajiny v údolí Viňales, úrodné oblasti, kde se pěstují plodiny jako je třeba tabák. Jízdou přes úchvatné scenérie začínáte 
v provincii Pinar del Rio, kde je místní a zároveň největší továrna na tabák ve městě. Při návštěvě továrny zjistíte, jak se rolují nejznámější kubánské doutníky Habanos a 
budete mít možnost uvidět tabákové pole. Další zastávka na cestě, je na vyhlídce v Los Jazmines. Po cestě zpátky budete mít panoramatický pohled na vesnici Viňales včetně 
zastávky v údolí Dos Hermanas, kde budete mít šanci vidět nástěnné malby, které zdobí skalní stěny. Navštívite místní restauraci a vychutnáte si typický kreolský oběd.    

3.690  3.990 

BELIZE 
 

BELIZE 07-TOUR CALYPSO TRAIN-Prozkoumejte Belize City jeho barevné památky, historii na vozíku pod širým nebem. Váš průvodce Vám poví bohatou historii a kulturní 
rozmanitost této bývalé britské kolonie. Budete cestovat do centra přes staré městské části. Úzké uličky jsou lemovány kuriozními  malými obchůdky a hotely. Vychutnejte si 
ukázkovou koloniální architekturu. Vydáte se na kontrastní cestu městských částí, od domu bývalého britského guvernéra, obytných bohatých čtvrtí až po chudé pracovní 
čtvrti. Uvidíte první anglikánský kostel ve Střední Americe, postavený otroky za použití cihel dovezených obchodními loděmi. Katedrala Sv. Jana byla postavena v roce 1812 a 
přežila dva hurikány a stala se nejstarší budovou v Belize. 

1.090 1.790 

HONDURAS 
 

ROATAN 10-SNÍMEK Z ROATANU -První zastávka bude na panoramatické vyhlídce, odkud si můžete udělat několik snímků z úchvatného výhledu na pobřeží, hory a oceán. 
Dále pokračujete k The Iguana Hideaway, kde uvidíte nespočet volně žijícíh obrovských leguánů a budete mít možnost je nakrmit, nebo navštívit malé akvarium. Další 
zastávka bude v Dixon Cove v oblasti Las Palmas. Zde poplujete 20 minut výletní lodí podél pobřeží a uvidíte tropické mangrové stromy a také druhý největší ponořený vrak 
ponorky na ostrově. Během výletu je i hudební show, kterou provádí Garifunas – přímí potomci karibských a afrických otroků. Ukážou Vám nejdůležitější tance, z nichž jeden 
se nazývá Punta. V ceně je bezplatné občerstvení. Poté budete mít přibližně 1 hodinu volného času na krásné pláži, kde můžete využít lehátka, která jsou v ceně. 

2.190 2.690 

KUBA 
 

KUBA HAVANA pokud se chcete naposled podívat do Havany, před odletem domů, připojte se k nám na tuto prohlídku starého města s dvěma zastávkami na cestě. Opustíte 
loď a pojedete do staré Havany na příjemnou procházku po Plaza de Armas a náměstí Katedrály. Váš první cíl bude Palacio de Artesania, bývalý koloniální zámek, který se 
v současné době přeměnil na centrum řemesel. Nachází se zde krásné vnitřní nádvoří s možností si zakoupit suvenýr nebo si vychutnat osvěžující nápoj. Druhá část výletu 
zahrnuje panoramatickou jízdu podél stavby Capitol, Muzeum revoluce, Národního muzea výtvarného umění a divadla Havany. Zastavíte se v jednom z nejstarších 
koktejlových barů ve staré Havaně, kde můžete ochutnat jedno z nejlepších daiquiris vůbec. Váš výlet končí zastávkou na náměstí Revoluce před zpáteční cestou na letiště. 

1.990 2.690 

MIAMI 
 

MIA 10 Národní park EVERGLADES SAFARI PARK-Naše cesta začíná transferem z Miami Beach do největšího safari bažinového parku na světě. Během cesty můžete 
pozorovat okolní přírodu a venkov v okolí Miami. Po příjezdu zažijete vzrušující pocit jízdou na vznášedlech po hladině bažin. Budeme pozorovat faunu a floru této panenské 
přírody. Zcela jistě zahlédnete místní ptactvo a živočichy žijící v bažinách a to včetně aligátorů. Po ukončení prohlídky program v parku s výkladem o aligátorech. Následuje 
návrat na hotel v Miami Beach.   

1.590 1.990 

KOSTARICA 
 

PLI02 – THE TORTUGUERO CANAL , cca 4,5 hodiny. Cca 25 min jízdy lodí kanálem lemovaným džunglí. Okolní příroda vás přímo nadchne. Budete se nacházet v oblasti zvané 
Kostarika Amazon – bohatý deštný prales s hojností živočichů a rostlin. Orchideje, lekníny, opice, lenochodi, tukani, krokodýli. Zdarma obdržíte nealko nápoje pivo a tropické 
ovoce. Před koncem výletu navštívíte banánové plantáže, kde se dozvíte mnoho zajímavého o pěstování tohoto ovoce. Na cestu doporučujeme lehké oblečení, sluneční 
brýle, klobouk, opalovací krém, pohodlnou obuv a repelent a pláštěnku. 

1.790 2.490 

PANAMA 
 

Na zemi je jen jedno místo, kde cestou od Karibského moře jedete pouze hodinu k Tichému oceánu – PANAMA. Toto město je příjemnou směsí moderní a koloniální 
architektury spojenou se zajímavou historií. Z Panamy města zahájil Francisco Pizarro dva neúspěšné pokusy o dobytí říše Inků v Peru. Toto město bylo prvně osídleno na 
pacifické straně Amerického kontinentu v roce 1519. Vyjedeme busem z přístavu a naše cesta městem pokračuje do Casco Antiguo, které je plné historických budov, které 
zahrnují katedrálu, národní divadlo, a chodník Las Bóvedas. Velmi zajímavá místa „pravého Karibiku“. Po prohlídce následuje odjezd busem na návštěvu Gatun Locks, abyste 
zjistili, jak funguje Panamský průplav. Uvidíte systém jednotlivých zvyhů a velkolepost tohoto díla a budete seznámeni se stavou Panamského průplavu a jeho zajímavostmi. 
Následuje návrat autobusem na loď. ( cca 1 ,5 hod) 

2.990 3.690 

ST.JUAN 
 

SJU06 – PANORAMA SAN JUAN A BACARDI  Vaše prohlídka bude klimatizovanou dopravou. Nejdříve zavítáte do města Catazo a Casa Bacardi, kde se dozvíte informace o 
dávné výrobě rumu a historii rodu Bacardi. V návštěvě je samozřejmě zahrnuta ochutnávka rumu. Jakmile opustíte město, vydáte se do známé oblasti Nové město San Juan. 
Navštívíte čtvrť Condado – moderní část s výškovými budovami, hotely a casiny.  Zastávka bude také u pevnosti San Cristobal a poté nákupy. 

1.890 1.990 

ST.MARTEN 
 

SMT04 – PANORAMATICKÁ TOUR PO ST.MAARTEN A NAKUPOVÁNÍ  Nejmenší ostrov sdílený dvěma národy má jedny z nejlepších výhledů v celém Karibiku. Během 
prohlídky zjistíte jak spolu Francouzi a Nizozemci žijí. Ostrov má 37 čtverečních mil, je populárním a rušným ostrovem. Nejdříve pojedete do hlavního města Philipsburg, 
založeno bylo roku 1763 Johnem Philipsem (skotským kapitánem holandského námořnictva). Poté zavítáte na druhou stranu ostrova, kde leží francouzské město. Původně to 
byla rybářská vesnice na bažině, po kterém bylo město pojmenováno Marigot. Zde budete mít volný čas na prozkoumání úzkých uliček, butiků. Po návratu zastavíte ve 
Philipsburgu, odkud se budete vracet k lodi. 

1.590 1.890 

ABUDHABI 
 

AUH01 – CITY TOUR PO ABU DHABI cca 4 hodiny. Nachází se na ostrově ve tvaru T v pobřežních vodách Perského zálivu. Abu Dhabí je nejen hlavním městem Spojených 
Arabskách Emirátu, ale také místem s nejvíce inspirující architekturou, futuristickými mrakodrapy a nádhernými mešity. Prohlídka začíná v krásné mešitě ZayedShejkh, 
mistrovské dílo neo-islámské architektury a jedno z největších mešit na světě. Vnější plochy mešity zdobí asi 1000 sloupců, je zde použito více než 20.000 mramorových 
panelů, které jsou vykládané polodrahokamy, včetně červeného achátu, ametyst apod. Další část výletu je směřována do ComicheRoad a přes hlavní město Abu Dhabí – také 
označováno jako „ Manhattan z Arabie“ díky svým ultramoderním skleněným mrakodrapům. Při prohlídce Emirates Palace Hotel si můžete pořídit několik fotograf ii. 
Návštěva centra Manarat Al Saadiyat nabízí fascinující pohled do vývoje nejbohatšího města na světě.  

2.190 2.690 

MUSCAT 
 

MCT05 – MYSTICKÝ MUSCAT (4 hod).  Výlet zahrnuje návštěvu hlavního města Ománu – Muscat. Začneme s návštěvou obrovské mešity, postavené v 6 letech – v období 
1995 – 2001. Mešita má 5 minaretů a každý vyjadřuje muslimský slib. Dále pokračujete do staré části města, Muttrah. Je to tradiční Ománský trh, nabízí různé zboží a 
nakoupíte zde suvenýry i zboží typické pro Omán. Další zastávkou bude BaitZubair muzeum, malý městský dům, který ukazuje archeologické nálezy a tradici Ománu. Poté 
pokračujete k paláci Sultána. Průvodci převážně v angličtině. V mešitě nebudou dovnitř puštěny děti do 10 let. Do mešity potřebujete konzervativnější oděv. Kamerování v 
mešitě je zakázáno.  

1.990 2.690 

DUBAJ 
 

DXB12 – PANORAMA Z BURJ AL KHALIFA cca 4 hodiny. Prohlídka začíná fotografickou zastávkou na kultovní budově Burj Al Arab 7* hotelu, v moderní části Dubaje. Výlet 
pokračuje přes Palm Jumeirah, umělého souostroví ve tvaru palmy. Zde se také impozantní hotel nachází. Další zastávka je naplánovaná na SheikhZayedRoad na 
nejvelkolepějším bulváru Dubaje. Poslední zastávka je u neuvěřitelné Burj Al Khalifa, která je největší budova světa s výškou 828 metrů. Návštěva vyhlídkové terasy ve 124. 
patře má fascinující 360° výhled na Dubaj. 

3.190 3.690 

KHASAB KHS 02-PLAVBA NA FJORDY -  Objevte krásy fjordů Musandamu známé taky jako „Norská Arábie“, spolu s krásnými rybářskými vesničkami a ostrov Telegraph na tradičním 
arabském plavidle vyrobeného z dřeva – dhow. Poplujete přes krásné, klidné, tyrkysové moře obklopené čistými bílými útesy. Je možnost zahlédnout delfíny, pokud se tak 
nestane, tak vždycky je nádherný výhled na okolní hory. 
 

2.390 2.990 

MUMBAJ ZÁZRAKY MUMBAJE – KULTURA A HISTORIE (BOM05)   ( 4 hod) 
Zažijte to nejlepší tohoto fascinujícího města, jeho památky a kulturu. Prohlídka začíná u brány Indie, nejznámější památky města, postavená v roce 1911 a má připomínat 
návštěvu krále Jiřího V a královny Marie. Potom se vydáte na západní pobřeží ostrova – Art Deco Marice Drive, v noci známý jako náhrdelník královny, kvůli osvětlené křivce 
kolem zálivu. Na opačném konci této promenády uvidíte oblíbenou pláž Chowpatty s řadou lákavých stánků s potravinami, které jsou plné pouličních specialit. Další 
zastávkou je Dhobi Ghats – kde budete uchváceni jednoduchou aktivitou běžného života, známém po celém světě – prádelna. Nejvýznamější místo v Bombaji. Každé ráno je 
tu přivezeno prádlo z celého Bombaje, aby bylo vypráno. Tento proces má několik cyklů. Následující den se poskládané prádlo vrátí jejich majitelům. Prohlídka vás pak 
přenese k Mani Bhavan. Jedná se o stálé muzeum a památník. Obsahuje taktéž knihovnu o více než 20 000 svazků popisující fascinující životní příběhy. Stěny jsou pokryty 
fotografiemi historických událostí a světově proslulými lidmi. Následně navštívíte Muzeum prince z Walesu, postavené v goticko-maurském stylu s nádhernou bílou kopulí. 
Mezi nejpozoruhodnější gotické budovy postavené v minulém století patří Bombajská univerzita, nejvyšší soud a Victoria Terminus, což je pozoruhodná železniční stanice, 
z které první vlak odjel v dubnu 1853 a dnes tuto stanici používá denně víc jak půl milionu cestujících. I tyto úchvatné památky uvidíte, když se s námi vydáte na tento výlet. 
 

2.390 2.990 

INDIE Cca 2 měsíce před plavbou Vám zašleme nabídku výletů plavební společnosti MSC, kde si můžete vybrat Vámi preferovaný výlet. Budou zde označeny i výlety s delegátem   

IZRAEL Cca 2 měsíce před plavbou Vám zašleme nabídku výletů plavební společnosti MSC, kde si můžete vybrat Vámi preferovaný výlet. Budou zde označeny i výlety s delegátem   

JORDÁN Cca 2 měsíce před plavbou Vám zašleme nabídku výletů plavební společnosti MSC, kde si můžete vybrat Vámi preferovaný výlet. Budou zde označeny i výlety s delegátem   

NEW YORK Cca 2 měsíce před plavbou Vám zašleme nabídku výletů plavební společnosti MSC, kde si můžete vybrat Vámi preferovaný výlet. Budou zde označeny i výlety s delegátem   

KANADA Cca 2 měsíce před plavbou Vám zašleme nabídku výletů plavební společnosti MSC, kde si můžete vybrat Vámi preferovaný výlet. Budou zde označeny i výlety s delegátem   

Dovolujeme si Vás upozornit, že všechny výše uvedené výlety mimo výletu v Miami jsou pořádány plavební společností MSC CRUISES  a jsou v anglickém jazyce. Delegát CK 
RIVIERA TOUR je jedním z účastníků výletu a nemá možnost program výletu nijak ovlivňovat. Delegát nesmí oficiálně překládat do našeho jazyka, nic méně Vám bude 
vítaným pomocníkem při organizaci výletu. Během výletu Vám poskytne jednoduchý výklad o navštívených místech.  

125 Delegát asistuje na vybraných výletech MSC Cruises 


