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

 

 

        190 800  Z EVROPY DO DUBAJE PŘES SUEZ                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

KAJUTA S OKNEM                           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 v 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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   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

http://www.fischer.cz/kypr
http://www.fischer.cz/recko
http://www.fischer.cz/kypr/kypr/aktivity
http://cs.wikipedia.org/wiki/Om%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Guvernor%C3%A1t_Maskat
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A1jet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Om%C3%A1nsk%C3%BD_z%C3%A1liv
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hormuzsk%C3%BD_pr%C5%AFliv
http://cs.wikipedia.org/wiki/Emir%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_arabsk%C3%A9_emir%C3%A1ty
http://cs.wikipedia.org/wiki/Persk%C3%BD_z%C3%A1liv
http://cs.wikipedia.org/wiki/Emir%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_arabsk%C3%A9_emir%C3%A1ty
http://cs.wikipedia.org/wiki/Emir%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ab%C3%BA_Dhab%C3%AD_(emir%C3%A1t)
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ajch
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mohammed_bin_Ra%C5%A1%C3%ADd_Al_Maktoum&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_arabsk%C3%A9_emir%C3%A1ty
http://cs.wikipedia.org/wiki/Em%C3%ADr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ab%C3%BA_Dhab%C3%AD
http://www.rivieratour.cz/
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190 900   KARIBIKEM DO PANAMY A KOSTARIKY                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 MIAMI - JAMAJKA - KOLUMBIE - PANAMA - KOSTARIKA - MEXIKO - BAHAMY 

AKČNÍ CENA                           56.990,-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 38.290,-Kč 

Cena junior 12-17 let  42.990,-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. 
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                     JANOV - MALAGA - CASABLANCA - LISABON - BARCELONA - MARSEILLE 

FIRST MINUTE                       46.990,-Kč 

First minute - nejlevněší 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 34.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  39.990,-Kč 

Počet dnů 8+2 (USA) 

Loď MSC ***** SEASIDE 

Termín odjezdu 2.1.2020 

Termín příjezdu 12.1.2020 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
* leteckou linkovou dopravou ve třídě 
economy** s přestupem z Prahy 
*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 
*portýrské služby při nalodění a vylodění 
*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) 
*nápojové pakety a pakety pro radost  
*fakultativní výlety  MSC cruises: 

*transfer na letiště a zpět za příplatek 1090 Kč 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem 
delegáta je nutné objednat při sepsání cestovní smlouvy. Tyto 
výlety není možné 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%. 

 

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. 
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  9.00-23.55V 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 
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V ceně zájezdu navíc: 
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                     JANOV - MALAGA - CASABLANCA - LISABON - BARCELONA - MARSEILLE 

FIRST MINUTE                       32.990,-Kč 

First minute - nejlevněší 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 25.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  29.990,-Kč 

Počet dnů 9 

Loď MSC ***** BELLISSIMA 

Termín odjezdu 10.1.2020 

Termín příjezdu 18.1.2020 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
* leteckou linkovou dopravu ve třídě  economy**  z Vídně 
* 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 
* portýrské služby při nalodění a vylodění 
* 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  
*možnost úhrady servisní taxy předem  
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek  
*nápojové pakety 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost 
*fakultativní výlety s delegátem 
*transfer na letiště a zpět za příplatek 1090 Kč 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem 
delegáta je nutné objednat při sepsání cestovní smlouvy. Tyto 
výlety není možné 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%. 

 

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.  
 
 
1.den: Odjezd  do Dubaje 
Večer setkání na letišti ve Vídni. Odlet ve večerních hodinách do Dubaje. Doba letu cca 6 hodin. 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  
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.   
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                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnos MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 
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   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

DUBAJ – ABU DHABI – SIR BANI IS- MUSCAT – KHASAB - DUBAJ 
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222 JIŽNÍM KARIBIKEM NA MSC DIVINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                     JANOV - MALAGA - CASABLANCA - LISABON - BARCELONA - MARSEILLE 

AKČNÍ CENA                       58.990,-Kč 

First minute - nejlevněší 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 38.290,-Kč 

Cena junior 12-17 let  42.290,-Kč 

Počet dnů 12+2(USA) 

Loď MSC ***** DIVINA 

Termín odjezdu 15.1.2020 

Termín příjezdu 29.1.2020 
 
 
 
 
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 
*portýrské služby při nalodění a vylodění 
*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) 
*nápjový balíček  
*kajuta s oknem, 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 nutné objednat při sepsání cestovní smlouvy. Tyto 
výlety není možné 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 – Falmouth  10.30-18.00 
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 Falmouth je výborným výchozím bodem pro uskutečnění výletů za poznáním 
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: Colon - 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 nutné objednat při sepsání cestovní smlouvy-není možné dokoupit na lodi. 
8. 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 nutné objednat při sepsání cestovní smlouvy-není možné dokoupit na lodi. 
9. den: Den na moři 
10. den: Isla de Roatan-Honduras 08:00-18:00 
Nádherný ostrov, kam ještě civilizace moc nezasáhla. Obdivovat můžete panenskou přírodu, krásné pláže anebo se vydat s  naším delegátem na 
fakultativní výlet po ostrově, kde navštívíte leguání farmu, skvělé vyhlídky k fotografování a ještě se stihnete i vyakoupat na krásné písčité pláži.  
11.den Costa Maya - Mexico  08:00-18:00 
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. 
 
Nabídku fakultativních výletů Vám zašleme cca 3 měsíce před odletem. 

 
 

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 

MIAMI-JAMAJKA-PANAMA-KOSTARICA-MEXICO-BAHAMY 
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V ceně zájezdu navíc: 
2x ubytování  u Miami Beach a autobusový výlet po Miami 

http://www.rivieratour.cz/
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      224               PLAVBA PŘES ARABSKÉ EMIRÁTY                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               DUBAJ (SAE) - ABU DHABI (SAE) – KHASAB (OMÁN) – MUSCAT (OMÁN)- 

AKČNÍ CENA                           47.990,-Kč 

First minute cena pro prvních 
12 rezervací - cena za osobu 

47.990,-Kč 

Číslo plavby 224 

Katalogová cena za osobu 59.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 29.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  32.990,-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** z Vídně 
* 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 
* portýrské služby při nalodění a vylodění 
* 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: 
* vízum do Indie cca 2.200kč 
* 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  
*možnost úhrady servisní taxy předem  
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek  
*nápojové pakety  
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost  
*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. 
 
 
 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  LIRICA***+                                      PLAVBA DO INDIE 
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   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

224     PLAVBA PŘES ARABSKÉ EMIRÁTY                                      

http://cs.wikipedia.org/wiki/Emir%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_arabsk%C3%A9_emir%C3%A1ty
http://cs.wikipedia.org/wiki/Persk%C3%BD_z%C3%A1liv
http://cs.wikipedia.org/wiki/Emir%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_arabsk%C3%A9_emir%C3%A1ty
http://cs.wikipedia.org/wiki/Emir%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ab%C3%BA_Dhab%C3%AD_(emir%C3%A1t)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Emir%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/Arabsk%C3%BD_poloostrov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Persk%C3%BD_z%C3%A1liv
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_%C4%8Dtvere%C4%8Dn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ab%C3%BA_Dhab%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ajch
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mohammed_bin_Ra%C5%A1%C3%ADd_Al_Maktoum&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_arabsk%C3%A9_emir%C3%A1ty
http://cs.wikipedia.org/wiki/Em%C3%ADr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ab%C3%BA_Dhab%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dubaj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pou%C5%A1%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/1954
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_arabsk%C3%A9_emir%C3%A1ty
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ab%C3%BA_Dhab%C3%AD_(emir%C3%A1t)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/Budova
http://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A1_akrobacie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Red_Bull_Air_Race
http://cs.wikipedia.org/wiki/Om%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Guvernor%C3%A1t_Maskat
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A1jet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Om%C3%A1nsk%C3%BD_z%C3%A1liv
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hormuzsk%C3%BD_pr%C5%AFliv
http://cs.wikipedia.org/wiki/Al-Had%C5%BEar
http://cs.wikipedia.org/wiki/Persk%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e
http://cs.wikipedia.org/wiki/Portugalsk%C3%A9_kolonie
http://cs.wikipedia.org/wiki/18._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchodn%C3%AD_Afrika
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchodn%C3%AD_Afrika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zanzibar
http://cs.wikipedia.org/wiki/Om%C3%A1nsk%C3%BD_z%C3%A1liv
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bal%C3%BA%C4%8Dist%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1b%C3%BAs_bin_Sa%C3%ADd
http://cs.wikipedia.org/wiki/Infrastruktura
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Multietnick%C3%A1_spole%C4%8Dnost&action=edit&redlink=1
http://www.rivieratour.cz/
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                   JANOV - MARSEILLE - BARCELONA – MAROCO – MADEIRA - S.CRUZ… 

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.24) 
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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                     JANOV - MALAGA - CASABLANCA - LISABON - BARCELONA - MARSEILLE 

FIRST MINUTE                       52.990,-Kč 

First minute - nejlevněší cena 
pro prvních 12 rezervací  cena za 

osobu 

55.990,-Kč 

Číslo plavby 724 

Katalogová cena za osobu 67.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 9.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  17.990,-Kč 

Počet dnů 16 

Loď MSC ***** PREZIOSA 

Termín odjezdu 3.8.2020 

Termín příjezdu 19.8.2020 
 
 
 
 
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 
 
 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 1790,-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 : 
*fakultativní výlet busem Geiranger, North Cape, 
Longyearbyen 

1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino.Nástupní místa:Vsetín-Nový Jičín-
Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Velké Meziříčí-Jihlava-Humpolec-Praha-Ústí nad Labem 
2.den: 09.00-22.00 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    
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: 15:00-22:00 Molde- Norsko    
v norském kraji Romsdal se nachází městečko Molde, které leží na severním břehu Romsdalsfjordu na stejnojmenném poloostrově. Městečko má velmi 
příjemné a mírné klima a možná jej budete znát i pod názvem „Město růží“. Navštívit můžete Romsdalovo muzeum, nebo se projet vyhlídkovým vláčkem a 
kochat se nádhernou přírodou 
5.den: Plavba na moři    
Využijeme proto volného dne na moři a navštivme AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek… 
6.den: 12.00-22.00  Norsko-Tromso    
Daleko za severním polárním kruhem v Norsku se rozkládá město Tromsø, které je největším městem v rozlehlých polárních oblastech Skandinávie. Město 
leží ve stejné zeměpisné šířce jako severní Aljaška, proto se pyšní několika prvenstvími – nachází se zde nejseverněji položená univerzita, pivovar i 
katedrála na světě. Město od 20. let 19. století funguje jako námořní přístav v Arktickém oceánu. Právě odtud vyráželi na své polární expedice průzkumníci 
Amundsen a Nansen.  V současné době žije ve městě okolo 65 tisíc obyvatel a pro svou krásu bývá často nazýváno Paříží severu. Nejvýraznější dominantou 
města je Ishavsjatedralen, neboli Arktická katedrála. Ta byla postavena teprve v roce 1965 z betonu, podle návrhu architekta Jana Inge Hoviga. Delegát se 
účastní fakultativního výletu MSC. Výlet je nutné objednat při podpisu smouvy.  
7.den: Plavba na moři    
Odpočíváme, nabíráme sílu… 
8.den: 08.00-22.00  Longyearbyen    
Longyearbyen je největší město na Špicberkách u Isfjordu. Leží na největším ostrově Spitsbergen. Má okolo 2 144 obyvatel, z toho většinou Norové a 
Rusové.  Je to nejseverněji položené město na světě, nedaleko města je také nejseverněji položená vesnice světa Ny-Ålesund. Sídlí zde i guvernér Špicberk 
Per Sefland (norsky Sysselmannen på Svalbard). Longyearbyen leží mezi severním polárním kruhem a severním pólem na největším ostrově na Špicberkách 
Spitsbergen. Nachází se ve výběžku fjordu Isfjorden, na pobřeží fjordu Adventfjorden, pojmenovaného podle slova advent, město se rozkládá jednak na 
pobřeží, jednak vyplňuje část údolí Adventdalen podél řeky Longyearelva, vytékající ze dvou ledovců. Kvůli Golfskému proudu fjord nikdy nezamrzá. 
Delegát se účastní fakultativního výletu MSC. Výlet je nutné objednat při podpisu smouvy.  
9.den: Plavba na moři    
A je to tu opět znovu, takže si uděláme čas na své nové přátele z lodi a využijeme volného dne na moři.  
10.den: 12.00-02.00  Norsko-Honningsvag-North Cape  
severní mys je oblast s rozlohou 924 km² představující zajímavou a drsnou přírodu na pobřežní Barentsova moře v Norsku na severu Evropy. Nordkapp je 
místo, kde se setkávají vody Norského moře, části Atlantského oceánu a Barentsova moře, části Severního ledového oceánu. Celá oblast je vzdálena 
přibližně 2000 km od severního pólu. Za pojmenování vděčí tato oblast kapitánu Richardu Chancellorovi z roku 1553. V oblasti se nachází obce a turistická 
střediska Honningsvåg, Nordvågen, Kamøyvær, Skarsvåg, Gjesvær, Repvåg a Skipsfjorden. Nordkapp je obvykle v turistických průvodcích prezentován 
pouze jako mys, výběžek v severní části Norska a mylně považován za nejsevernější bod kontinentální Evropy. Delegát se účastní fakultativního výletu 
MSC. Výlet je nutné objednat při podpisu smouvy.  
11.den: Plavba na moři 
12.den: 07.00-17.00  Norsko-Hellesylt/Geiranger    
I v nočních hodinách, kdy budeme proplouvat fjordy, můžete fotografovat nádhery přírodních úkazů. Ráno na chviličku zakotvíme v Hellesyltu pro klienty, 
jenž mají objednán výlet s MSC Cruises. Dále pak budeme pokračovat do Geirengeru 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 využít úžasný 
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 účastní fakultativního výletu MSC. Výlet je nutné objednat při podpisu smouvy.  
13.den: 12.00-21.00  Norsko-Stavanger    
Dříve rybářská vesnička-dnes moderní město ropného průmyslu. Zavítáme do jednoho z největších skanzenů v Norsku. Venkovní architektura rybářských 
domečků je úžasná, podíváme se do muzea výroby sardinek. Vstup je zahrnut v ceně zájezdu. Dále se projdeme k nejstarší katedrále v Norsku a kdo bude 
mít zájem, může navštívit muzeum petrolejářského průmyslu. Delegát vás doprovodí na procházku městěm. 
14.den: Plavba na moři    
15.den: 06.00  Německo-Hamburg   
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. 
16.den: Příjezd do ČR   Dle dopravní situace příjezd do ČR, Praha (18.8.2020 cca 21:00)  Brno (19.8.2020 cca 00.30 ) 

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 

HAMBURG – STAVANGER – GEIRANGIER – MOLDE – TROMSO - LONGYEARBYEN 
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225 KANADA A USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                     JANOV - MALAGA - CASABLANCA - LISABON - BARCELONA - MARSEILLE 

FIRST MINUTE                       47.990,-Kč 

First minute - nejlevněší cena 
pro prvních 12 rezervací  cena 

za osobu 

47.990,-Kč 

Číslo plavby 225 

Katalogová cena za osobu 59.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 27.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  27.990,-Kč 

Počet dnů 14 

Loď MSC ***** MERAVIGLIA 

Termín odjezdu 20.9.2020 

Termín příjezdu 3.10.2020 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
* leteckou linkovou dopravou ve třídě economy** s přestupem 
*letištní taxy a palivové příplatky 
*transfery v New Yorku: letiště-hotel-přístav-letiště 
*2x ubytování v *** hotelu v New Yorku 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC 
*ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*portýrské služby při nalodění a vylodění 
*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 
* City tour v New Yorku s průvodcem 
* 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  
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže,4D kino….) 
*vstupní vízum do USA za příplatek 780kč - ESTA 
 
Za příplatek nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění 2390KČ  
*nápojové pakety  

*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 na letiště.  Ráno na letišti sraz celé 
skupiny, odbavení a odlet do New Yorku. V podvečer přílet do New Yorku, imigrační řízení a transfer do *** hotelu, nocleh. Delegát odlétá se skupinou. 
Cestujeme leteckou linkovou přepravou. Večer dle časových dispozic procházka s delegátem, individuální večeře. 
2.den- New York - City tour 
V dopoledních hodinách po snídani, která je součástí ceny zájezdu, vyrazíme na prohlídku New Yorku s místním průvodcem. Během dne poznáte 
nedůležitější místa světového velkoměsta a budete mít možnost přidat se k milionům turistů obdivující toto město. Po prohlídce návrat na hotel a volný 
čas. Oběd a večeře individuální (večeře od 10-35$) 
3. den – New York-USA -Miami 09:00-17:00 
Snídaně, transfer do přístavu v New Yorku, nalodění a pozdní oběd. Prohlídka lodi s delegátem. Ubytování a osobní volno. V podvečer bezpečnostní 
cvičení, slavnostní večeře a vyplutí. Návštěva večerních estrádních programů v divadle, volná zábava 
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.  
5. den – Sydney-Canada  13:00-19:00 
Město bylo založeno v roce 1785 britskými osadníky a až do roku 1820 bylo hlavním městem ostrova.  Při připlutí Vás uvítá ostrov Cape Breton, kam vyráží 
většina návštěvníků. Na nábřeží stojí Big Fiddle, obrovská socha houslí, vytvořená na počest místních hudebníků. Sydney se může pochlubit historickými 
dřevěnými budovami, mezi nimi například domy Cossit nebo Jost z roku 1787, ve kterých dnes návštěvníci najdou muzea. Sydney je výborným výchozím 
místem pro průzkum Národního parku Cape Breton Highlands. Zelené lesy, kaňony, řeky a načervenalé útesy jsou domovem celé řady rostlinných a 
živočišných druhů. Lze se také potkat s losem nebo orlem - to tady určitě není výjimkou. Oceán i Zátoka svatého Vavřince jsou pak domovem velryb. Co se 
týče gastronomie, Sydney i celý ostrov Cape Breton těží ze své polohy na břehu moře a nikdo by je neměl opustit, aniž by ochutnal ty nejčerstvější místní 
ryby a plody moře. 
6. den – Corner Brook-Canada  09:00-17:00 
Už v roce 1767 dorazil do oblasti kapitán James Cook, kterého připomíná památník na vrcholku hory Crow, vypínající se nad městem. Ještě v polovině 19. 
století bylo Corner Brook jen malou rybářskou vesničkou. Město se rozkládá na západním pobřeží kanadského ostrova Newfoundland v Zátoce ostrovů 
v ústí řeky Humber a je nejsevernější město východního pobřeží země. Městu dominuje překrásná krajina a hluboké lesy, které se na podzim barví do 
všech odstínů různých barev. Samotné město je dobrým výchozím místem pro pozorování velryb. Národní park Gros Morne, vzdálený  jen hodinu jízdy od 
města, kombinuje dramatické fjordy, vysoké hory, překrásné pláže, bažiny, lesy, útesy… a právem je zapsán na seznam UNESCO. Navštívit můžete i galerii 
Grenfell, která je součástí místní univerzity a vystavuje díla lokálních i regionálních umělců a sochařů. Kdo se chce více dozvědět o přírodní, kulturní a 
společenské historii města, měl by navštívit muzeum Corner Brook, zájemci o minulost železniční by si pak neměli nechat ujít prohlídku historických vlaků. 
Velkou zajímavostí je pak lososí žebřík na říčce Corner Brook, díky kterému tyto nádherné ryby mohou při své cestě proti proudu překonat místní 
přehradu. Doporučujeme ochutnat některé z newfoundlandských specialit. Základem je čerstvá treska, třeba v podobě fish 'n' brewis, přes noc naložené a 
následně do měkka uvařené nasolené a naložené tresky s tvrdým chlebem.  
7. den – Chariottetown-Canada  12:00-20:00 
Charlottetown je největší a zároveň hlavní město provincie Prince Edward Island. Pojmenované je po královně Charlotte, která byla manželkou George III. 
Prvními Evropany, kteří se usadili v oblasti, byli Francouzi. Již roku 1534 zakotvil na ostrově průzkumník Jacques Cartier a zabral ho pro Francii. Prohlídku 
pamětihodností města je dobré začít procházkou po dřevěné promenádě asi 2,5 km dlouhé, kterou se postupně dostanete na konec ulice Great George St 
na břehu zálivu a můžete pokračovat do nejzelenější části města – do parku Victoria. Nejvíce historických budov města nalezneme v ulici Great George. Z 
budov, které by určitě měly patřit k navštíveným, je nejznámější Province House National Historic Site na ulici Great George a Richmond z roku 1847. Právě 
tady probíhaly roku 1864 rozhovory nejvyšších kanadských politiků, které nakonec vedly k vyhlášení Kanadské konfederace o 3 roky později. Hned v 
sousedství stoji nejstarší presbyteriánský kostel na ostrově St Paul´s Church. Dalším místem tehdejších jednání je i budova Founder´s Hall, známá rovněž 
jako Canada´s Birthplace Pavilion na ulici Prince St. hned u přístavu. Na začátku ulice Kent St. stojí nádherná ukázka viktoriánské architektury, kterou je 
Beaconsfield z roku 1877 – dnes sídlo muzea provincie Prince Edward Island. Government House hned na začátku ulice byl postaveny v roce 1834 a od té 
doby je sídlem premiéra provincie. 
8.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 
9.-10.den: Quebec-Canada  07:00-13:00  
Město leží v jihovýchodní části provincie Quebec na severním břehu řeky Svatého Vavřince kousek od soutoku s řekou St. Charles River. Údolí řeky je díky 
obrovským nánosům nejúrodnější oblastí celé provincie. Quebec City je městem v Severní Americe výjimečným. Kouzlo francouzské architektury časů 
dávno minulých zasazené do pěkného prostředí vysoko nad řekou Svatého Vavřince nemá obdoby. Ve městě je na 33 národních historických památek 
Kanady. Je zde mnoho restaurací a kavárniček, které doslova vybízejí k tomu, abychom si sedli a kochali se pohledem na všechny ty krásy kolem. 
Nespěchejte a zastavte se na chvíli. V Dolním městě se zajděte alespoň podívat na malé náměstí Place Royal se sochou krále Ludvíka XIV. Právě za jeho 
panování dostávalo město původní podobu. Na náměstí stojí další katedrála Notre Dame, tentokrát jde o Notre Dame de Victories (vítězná) z roku 1688 
11.-12 den:Plavba na moři  
13.den: New York 09:00 
Ráno připlujeme do New Yorku. Po snídani následuje vylodění, imigrační kontrola a transfer na letiště. Odpoledne odlet zpět do Evropy. 
14. den: Příjezd do ČR 
Přílet a návrat do svých domovů 
Nabídku fakultativních výletů Vám zašleme asi 2 měsíce před vyplutím  

 

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 
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   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

NEW YORK – QUEBEC – CHARLOTTETOWN – SYDNEY - CORNER BROOK 

V ceně zájezdu navíc: 
2x ubytování  New York a city tour s místním průvodcem 

http://www.rivieratour.cz/
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226     PLAVBA  KARIBIKEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                     JANOV - MALAGA - CASABLANCA - LISABON - BARCELONA - MARSEILLE 

FIRST MINUTE                       49.990,-Kč 

First minute - nejlevněší cena 
pro prvních 12 rezervací  cena 

za osobu 

49.990,-Kč 

Číslo plavby 226 

Katalogová cena za osobu 63.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 32.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  32.990,-Kč 

Počet dnů 12 

Loď MSC ***** MERAVIGLIA 

Termín odjezdu 12.11.2020 

Termín příjezdu 23.11.2020 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
* leteckou linkovou dopravou ve třídě economy** s přestupem 
*letištní taxy a palivové příplatky 
*transfery Miami: letiště-hotel-přístav-letiště 
*3x 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 
*portýrské služby při nalodění a vylodění 
*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- City tour s průvodcem 
*autobusový výlet do Everglades Park s průvodcem 
* 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  
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže,4D kino….) 
*vstupní vízum do USA za příplatek 780kč - ESTA 
 
Za příplatek nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění 1890kč 
*nápojové pakezy  
*fakultativní výlety MSC Cruises s delegátem v destinacích 
   příplatek cca25-40$ , platí se až na místě 

*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%. 

 

 

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 nebo Mexika. Tyto zvučná 
jména Vás určitě nenechají klidnými, proto neváhejte a připojte se k nám na poznávání nových míst, památek a kultur na luxusní 5* 
lodi MSC MERAVIGLIA. 
 
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. Cestujeme 
leteckou linkovou přepravou. Večer dle časových dispozic procházka s delegátem po centru Miami, individuální večeře. 
2.den- Miami-City tour 
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 4,5 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 spousta restaurací (večeře od 10-35$) 
3.den- Miami- Everglades Park 
V dopoledních hodinách po snídani, která je součástí ceny zájezdu, vyrazíme na výlet do národního parku Everglades Park. Projedeme se na vznášedlech a 
budeme objevovat svět zvířat a místní fauny a flory. Po projížďce následuje i odborný výklad. Výlet je se slovenským místním průvodcem. Výlet je 
podmíněn počasím. Odpoledne volný program na Miami určený k relaxaci a poznávání. Nocleh. Bez stravy. Ubytování v koloniálním hotelu v Miami Beach, 
cca 100 m od pláže a 500m od Španělské čtvrti. Před hotelem je obchod a dostupné spojení busem po Miami, (večeře od 10-35$) 
4. 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 
5. 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 možné zakoupit na lodních barech. 
6. 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 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. 
7. 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. 
8. den: Costa Maya – 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.  
9. den: Den na moři 
Den na moři je vhodnou příležitostí na odpočinek, relax, posezení s přáteli u drinku, nebo přečtení knížky. 
10. den: Ocean  Cay – Bahamy 12.00-19.00 
Prvním místem, které Kryštof Kolumbus v Americe objevil, byl právě jeden z ostrovů Bahamského souostroví. V roce 1492 přistál  na ostrovu San Salvador a 
prohlásil ho za španělskou državu. Většinu původního obyvatelstva odvezli Španělé jako otroky do zlatých dolů na Kubu a na Haiti, zbytek vymřel. Na 
počátku 17. století se na ostrově začali usazovat Britové a v roce 1717 se Bahamy staly britskou kolonií. 7. ledna 1964 byla udělena Bahamám samospráva 
a 10. července 1973 byla vyhlášena nezávislost. Nás však čekám opravdový ráj na zemi. Zakotvíme u krásného ostrova, vylodíme se a celý den můžeme na  
závěr naší dovolené věnovat opalování, lenošení a skvělým drinkům. 
11. den: Miami 7:00 
Ráno připlujeme do Miami. Po snídani následuje vylodění, imigrační kontrola a transfer na letiště. Dle náročnosti imigrační kontroly a časového prostoru 
možnost výletu na nákupy do obchodního centra Dolphins. (příplatek za transfer cca15$). Odpoledne odlet zpět do Evropy. 
12. den: Příjezd do ČR 
Přílet a návrat do svých domovů 

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 
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MIAMI – BAHAMY – JAMAJKA - KAJMANSKÉ OSTROVY - MEXICO 

V ceně zájezdu navíc:                               3x ubytování  u Miami Beach 
Autobusový výlet po Miami  a  výlet do Everglades Park 

http://www.rivieratour.cz/
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                           PLAVBA  KOLEM  SVĚTA        
 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zažijte s námi opravdový životní zážitek… 

 

Zasloužíte si  udělat radost sami sobě, zasloužíte si odpočívat, 

poznávat nová místa, nové kultury, světovou kuchyni, skvělé lidi, 

nádherná místa, památky…. 

 

Na plavbě kolem světa s MSC Cruises navštívíte až 33 zemí a zavítat 

tak můžete až do 52 destinací. Přípravě této plavby se věnujeme 

každému zákazníkovi individuálně a připravíme pro Vás plavbu, kde 

se budeme maximálně snažit vyhovět Vašim požadavkům a splnit  

Vám tak Váš životní sen.  

                                                                            Jsme tady pro Vás…  
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MSC WORLD CRUISE 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

First minute cena pro prvních 
12 rezervací – cena za osobu 

329.990,-Kč 

Číslo plavby 2021 

Katalogová cena za osobu 539.000,-Kč 

Počet zemí 33 

Počet destinací 53 

Počet dnů 119 

Loď MSC****  POESIA 

Termín odjezdu 5.1.2021 

Termín příjezdu 3.5.2021 
 

Cena plavby 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 
*privátní přepravu do přístavu a zpět z ČR 
*15 nádherných výletů s MSC Cruises 
*nápojový paket Mealtime 
*vyřízení vízové žádosti ETA+ESTA  
 

 
 
 

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 všetně storna od       
  18.000,-Kč/osoba do 70let – individuální pojištění 
*možnost úhrady servisní taxy předem  
*kategorii kajut Fantastica, Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek 
*nápojové balíčky a pakety all inclusive 
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost 
 

 

   U NÁS CENA VČETNĚ PRIVÁTNÍ DOPRAVY DO PŘÍSTAVU 
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WORLD CRUISE 2021- ITINERÁŘ PLAVBY 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Upozornění: Plavební společnost si vyhrazuje právo změny itineráře plavby 

 

Den Datum Deastinace Od Do 

NE 
06/03/2021 

Kiriwina/Trobriand Islands, 

Papua New Guinea 
09:00 16:00 

PO 07/03/2021 Rabaul, Papua New Guinea 09:00 18:00 

UT 08/03/2021 Day at sea - - 

ST 09/03/2021 Day at sea - - 

ČT 10/03/2021 Day at sea - - 

PA 11/03/2021 Day at sea - - 

SO 12/03/2021 Boracay, Philippines 09:00 17:00 

NE 13/03/2021 Manila, Philippines 07:00 17:00 

PO 14/03/2021 Day at sea - - 

UT 15/03/2021 Keelung, Taiwan 09:00 18:00 

ST 16/03/2021 Ishigaki, Japan 08:00 18:00 

ČT 17/03/2021 Naha/Okinawa,Japan 08:00 18:00 

PA 18/03/2021 Day at sea - - 

SO 19/03/2021 Osaka, Japan 08:00 23:59 

NE 20/03/2021 Osaka, Japan 00:01 16:00 

PO 21/03/2021 Shimizu, Japan 09:00 16:00 

UT 22/03/2021 Tokyo, Japan 08:00 - 

ST 23/03/2021 Tokyo, Japan 00:01 18:00 

ČT 24/03/2021 Day at sea - - 

PA 25/03/2021 Nagasaki, Japan 09:00 18:00 

SO 26/03/2021 Busan, Korea, Republic of 08:00 18:00 

NE 27/03/2021 Day at sea - - 

PO 28/03/2021 Shanghai, China 07:00 23:59 

UT 29/03/2021 Shanghai, China 00:01 21:00 

ST 30/03/2021 Day at sea - - 

ČT 31/03/2021 Day at sea - - 

PA 01/04/2021 Hong Kong 08:00 22:00 

SO 02/04/2021 Shekou, China 07:00 19:00 

NE 03/04/2021 Day at sea - - 

PO 04/04/2021 Da Nang, Viet Nam 07:00 16:00 

UT 05/04/2021 Nha Trang, Vietnam 08:00 14:00 

ST 06/04/2021 Day at sea - - 

ČT 07/04/2021 Singapore, Republic of Singapore 09:00 19:00 

PA 08/04/2021 Port Kelang, Malaysia 09:00 18:00 

SO 09/04/2021 Penang, Malaysia 09:00 18:00 

NE 10/04/2021 Day at sea - - 

PO 11/04/2021 Day at sea - - 

UT 12/04/2021 Day at sea - - 

ST 13/04/2021 Colombo, Sri Lanka 07:00 17:00 

ČT 14/04/2021 Day at sea - - 

PA 15/04/2021 Day at sea - - 

SO 16/04/2021 Day at sea - - 

NE 17/04/2021 Dubai, U. Arab Emirates 18:00 23:59 

PO 18/04/2021 Dubai, U. Arab Emirates 00:01 18:00 

UT 19/04/2021 Khasab,Oman 08:00 18:00 

ST 20/04/2021 Muscat, Oman 08:00 18:00 

ČT 21/04/2021 Day at sea - - 

PA 22/04/2021 Day at sea - - 

SO 23/04/2021 Day at sea - - 

NE 24/04/2021 Day at sea - - 

PO 25/04/2021 Day at sea - - 

UT 26/04/2021 Aqaba, Jordan 08:00 18:00 

ST 27/04/2021 Suez Canal (transit), Egypt 17:00 17:00 

ČT 28/04/2021 Suez Canal (transit), Egypt 17:00 17:00 

PA 29/04/2021 Day at sea - - 

SO 30/04/2021 Heraklion, Greece 08:00 16:00 

NE 01/05/2021 Day at sea - - 

PO 02/05/2021 Civitavecchia, Italy 09:00 19:30 

UT 03/05/2021 Genoa, Italy 08:00 - 

Den Datum Deastinace Od Do 

UT 05/01/2021 Genoa, Italy - 18:00 

ST 06/01/2021 Marseille, France 08:00 18:00 

ČT 07/01/2021 Barcelona, Spain 08:00 18:00 

PA 08/01/2021 Day at sea - - 

SO 09/01/2021 Day at sea - - 

NE 10/01/2021 Funchal, Portugal 08:00 18:00 

PO 11/01/2021 Day at sea - - 

UT 12/01/2021 Day at sea - - 

ST 13/01/2021 Day at sea - - 

ČT 14/01/2021 Day at sea - - 

PA 15/01/2021 Day at sea - - 

SO 16/01/2021 Bridgetown, Barbados 08:00 18:00 

NE 17/01/2021 Saint George, Grenada 08:00 18:00 

PO 18/01/2021 Day at sea - - 

UT 19/01/2021 Willemstad, Curaçao 08:00 18:00 

ST 20/01/2021 Oranjestad, Aruba 08:00 13:00 

ČT 21/01/2021 Cartagena, Colombia 10:00 18:00 

PA 22/01/2021 Day at sea - - 

SO 23/01/2021 Puerto Limon, Costa Rica 08:00 18:00 

NE 24/01/2021 Panama Canal (transit),  06:00 06:00 

PO 24/01/2021 Panama Canal (transit),  18:00 18:00 

UT 25/01/2021 Day at sea - - 

ST 26/01/2021 Puntarenas, Costa Rica 07:00 17:00 

ČT 27/01/2021 Corinto, Nicaragua 09:00 18:00 

PA 28/01/2021 Puerto Quetzal, Guatemala 09:00 19:00 

SO 29/01/2021 Day at sea - - 

NE 30/01/2021 Day at sea - - 

PO 31/01/2021 Puerto Vallarta, Mexico 07:00 16:00 

UT 01/02/2021 Cabo San Lucas, Mexico 09:00 16:00 

ST 02/02/2021 Day at sea - - 

ČT 03/02/2021 San Diego, USA 09:00 20:00 

PA 04/02/2021 Day at sea - - 

SO 05/02/2021 San Francisco, USA 07:00 - 

NE 06/02/2021 San Francisco, USA 00:01 18:00 

PO 07/02/2021 Day at sea - - 

UT 08/02/2021 Day at sea - - 

ST 09/02/2021 Day at sea - - 

ČT 10/02/2021 Day at sea - - 

PA 11/02/2021 Kahului/Maui, Hawaii 08:00 18:00 

SO 12/02/2021 Honolulu, Hawai 07:00 17:00 

NE 13/02/2021 Day at sea - - 

PO 14/02/2021 Day at sea - - 

UT 15/02/2021 Day at sea - - 

ST 16/02/2021 Day at sea - - 

ČT 17/02/2021 Day at sea - - 

PA 18/02/2021 Apia, Western Samoa 08:00 18:00 

SO 19/02/2021 Day at sea - - 

NE 20/02/2021 Suva, Fiji Island 08:00 18:00 

PO 21/02/2021 Day at sea - - 

UT 22/02/2021 Day at sea - - 

ST 23/02/2021 Auckland, New Zealand 07:00 16:00 

ČT 24/02/2021 Day at sea - - 

PA 25/02/2021 Day at sea - - 

SO 26/02/2021 Sydney, Australia 09:00 23:59 

NE 27/02/2021 Sydney, Australia 00:01 19:00 

PO 28/02/2021 Day at sea - - 

UT 01/03/2021 Brisbane, Australia 07:00 14:00 

ST 02/03/2021 Day at sea - - 

ČT 03/03/2021 Cairs, Australia 10:00 18:00 

PA 04/03/2021 Day at sea - - 

SO 05/03/2021 Alotau, Papua New Guinea 09:00 19:00 
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