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NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE

VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ

323 PLAVBA KOLEM EVROPY - MSC PREZIOSA
HAMBURG - LE HAVRE - SOUTHAMPTON - VIGO - LISABON - BARCELONA…
STUDIJNÍ CESTA PRO AUTORIZOVANÉ PRODEJCE CK
RIVIERA TOUR
TATO NABÍDKA NESMÍ BÝT NABÍZENA KLIENTŮM-dotovaný program

STUDIJNÍ CESTA

First minute cena pro prvních
12 rezervací - cena za osobu

Číslo plavby
Katalogová cena za osobu

Cena dítě 3-11 let
Cena junior 12-17 let
Počet dnů
Loď MSC *****
Termín odjezdu
Termín příjezdu

26.990,-Kč
323
38.990,-Kč
5.490,-Kč
7.490,-Kč
13
PREZIOSA
21.9.2019
3.10.2019

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY
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)
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19.990,-Kč

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

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

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

