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

 

 

311   PISA - FLORENCIE - MALLORCA - IBIZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Akční cena                           25.990,-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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   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 


