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

 

 

FIRST MINUTE                    24.990,-Kč 
U RIVIERA TOUR V CENĚ CELODENNÍ VÝLET DO ŘÍMA 

701 MAROKO – MADEIRA – KANÁRY - ŘÍM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

First minute - nejlevněší cena 
pro prvních 12 rezervací - cena 

za osobu 

24.990,-Kč 

Číslo plavby 701 

Katalogová cena za osobu 35.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 8.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  10.990,-Kč 

Počet dnů 14 

Loď MSC ***+ OPERA 

Termín odjezdu 16.2.2020 

Termín příjezdu 29.2.2020 
 
 
 
 
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 a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zábavné programy na lodi 
*divadla, bazény, vířivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
*autobusový výlet do ŘÍMA 
 
 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 
 
Užijte si dovolenou-za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 790,-Kč/os  
*možnost úhrady servisní taxy předem  
*lepší kategorii služeb na kajutě  Fantastica,Aurea,Wellness 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek  
*nápojové balíčky  
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost  
*rezervaci míst v buse - příplatek 100 Kč/os  
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno 
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany  
 
Připravili jsme pro Vás speciální fakultativní výlet: 
*MADEIRA-půldenní se sjezdem na sáních 1.190,-Kč/os 

 
 
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: 09.00-16.00  Itálie - Janov    
Příjezd do přístavu v cca 9.00. Po příjezdu následuje nalodění na loď, oběd a prohlídka lodi s Vašim delegátem. Odpoledne ubytování ve Vašich kajutách a 
bezpečnostní cvičení. První vyplutí z přístavu je nejkrásnější, to si rozhodně nemůžete nechat ujít. Následuje Vaše první večeře v servírované restauraci, 
poté informační schůzka s delegátem a návštěva divadelního představení na lodi. Noc je ještě mladá a tak můžete vyrazit na taneček, bavit se s animátory 
nebo poslouchat hudbu při skleničce dobrého vína nebo svělého koktejlu. Vaše dovolená právě začíná  
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, užívat si skvělé drinky, které je možné zakoupit na lodních barech 
4.den: 13:00-18:00 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. 
5.den  Plavba na moři  
A je to tu opět znovu, takže si uděláme čas na své nové přátele z lodi a využijme volného dne na moři. Navštívíme 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: 09:00-16:00 Madeira-Funchal  
Hlavní město ostrova Madeira. Hned u přístavu vás zde zaujme pevnost z 16. století, dále si pak projdeme město a jeho části procházkou, kde se zastavíme 
na ochutnávku vína a navštívíme místní trhy. Pro milovníky adrenalinu a krásných výhledů doporučíme další procházku a výlet lanovkou a sjezd na místních 
saních, což je opravdová místní turistická atrakce. Rozhodně doporučujeme fakultativní výlet s našim delegátem po Madeiře s ochutnávkou vína, který 
finišuje místní atrakcí-sjezd na sáních.  
7. den: 08:30-15:00 Kanárské ostrovy-Tenerife  
Návštěva největšího ostrova z Kanárských ostrovů. Tenerife má činnou sopku Pico de Teide, ostrov bohatý na krásnou faunu i flóru. Procházka městem je 
pohodová a příjemná, zejména pokud navštívíte místní zahrady. 
8.den  Plavba na moři  
Odpočíváme, opalujeme se ,relaxujeme ,bavíme se s animátory a nebo si užíváme masáže, sauny a vířivky v AUREA SPA. 

9.den 08.00-14.00 Tanger-Maroco  
Tanger 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. Tanger 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 Tanger 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 Tanger moderní středomořské město, které přitahuje návštěvníky svým hédonismem. Je to oblíbené místo homosexuálů, umělců, 
spisovatelů a uprchlíků. 
10. den 9.00-17.00 Cartagena-Španělsko  
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. 
11.den  Plavba na moři  
Odpočíváme, opalujeme se ,relaxujeme ,bavíme se s animátory a nebo si užíváme masáže, sauny a vířivky v AUREA SPA. 
12.den: 07:00-18:00 Civitavecchia - Itálie   
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. CK RIVIERA TOUR organizuje pro své klienty  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. Tento výlet 
je u CK RIVIERA TOUR v ceně plavby. Počet míst je omezen kapacitou busu.  
13.den: 08:00 Genoa-Itálie - vylodění  
Brzy ráno zaplatíme svoje účty na lodi, dáme si lahodnou snídani a připravíme se na vylodění. Po vylodění odjezd do ČR. Běheme cesty máme pro Vás 
připravenou 2x teplou svačinku, kávu, čaj, cappuccino, čokoládu. 
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,  
 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  Cruises                              

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

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

JANOV – MAROKO – KANÁRY – MADEIRA – MALAGA – CARTAGENA - ŘÍM 


