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

 

 

                  330   CASABLANCA  A  LISABON                                             

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     JANOV - MALAGA - CASABLANCA - LISABON - BARCELONA - MARSEILLE 

POSLEDNÍ 2 MÍSTA               20.990,-Kč 

First minute cena pro prvních 
12 rezervací - cena za osobu 

21.990,-Kč 

Číslo plavby 330 

Katalogová cena za osobu 35.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 2.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  3.490,-Kč 

Počet dnů 12 

Loď MSC ***** PREZIOSA 

Termín odjezdu 19.10.2019 

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

 
 
 

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

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

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

možno zakoupit na lodních barech. 

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

 

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

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

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


