;
NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE

VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ

332 SANTORINI A VÝCHODNÍ STŘEDOMOŘÍ
BENÁTKY - SPLIT - SANTORINI - SARANDE - DUBROVNÍK - ANCONA

POSLEDNÍ MÍSTA
First minute cena pro prvních
12 rezervací - cena za osobu

17.990,-Kč

Číslo plavby

332
29.990,-Kč
7.290,-Kč
7.990,-Kč
10
SINFONIA
1.11.2019
10.11.2019

Katalogová cena za osobu

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

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY
Cena zájezdu zahrnuje:
*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění
*každodenní úklid kajuty
*kapitanský gala večer a gala cocktail
*pojištění proti úpadku CK
*animační a zabavné programy na lodi
*divadla, bazény, viřivky, pool servis
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi

Venku nevlídno a Vy potřebujete „dobít baterky“? Nezbývá, než vyrazit na tuto hezkou a pohodovou plavbu na
ostrov Santorini…

Program zájezdu na luxusní lodi MSC SINFONIA*** +

VÝCHODNÍ STŘEDOMOŘÍ

1.den: Odjezd z ČR
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu z České republiky. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino
nebo čokoláda se šlehačkou.
2.den: 09.00-16.30 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 program, a pokud zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory
3.den: 07.00-17.00 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
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

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
*fakultativní výlet vaporetem v Benátkách
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem
delegáta je nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy. Tyto
výlety není možno dokoupit na lodi.
Za příplatek Vám nabízíme:
*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os (str.29)
*možnost úhrady servisní taxy předem (str. 21)
*kategorii kajut Fantastica,Aurea …
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek (str.26-28)
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo (str.26)
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost (str.21)
*rezervace míst v buse - příplatek 100 Kč/os (str.13)
*svozový transfer na trase Ústí n.L -Praha-Brno (str.13)
*svozový transfer na trase Dubnica-Trenčín-Piešťany (str.13)
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16.990,-Kč

5.den: 08.00-14.00 Řecko - Santorini
Zcela jistě nejkrásnější destinace celé plavby. Krásné bílé domečky a kostelíky v kontrastu s modrou barvou Vás budou doslova nutit udělat
spoustu krásných fotografií. Loď kotví na otevřeném moři v kráteru sopky. Na pevninu nás přepraví čluny a dále následuje oslí stezka, kterou
rozhodně doporučujeme pro všechny milovníky adrenalinu, ale i zábavy.(cca 5 eur/osoba)
6.den: 13.00-19.00 Albánie - Sarande
Město leží přímo naproti ostrovu Korfu (Kerkyra), díky své blízkosti sem dojíždějí řečtí turisté. Přímo uprostřed Sarandy je velká pláž, v jejím
okolí rostou olivové háje a agave. Asi 20 km směrem na jih nedaleko obce Ksamil se nacházejí vykopávky antického města Butrint. Pyšní se
několik set metrů dlouhou pobřežní promenádou s datlovými palmami. Bílé domy se svažují k zálivu ve tvaru mořské podkovy. V restauracích
podél pláže se prodávají čerstvé rybky, pečené nebo uzené. Jméno přístavu má původ v řeckém slově saranda, tj. čtyřicet, protože zdejší raně
křesťanský kostel byl na začátku 20. století zasvěcen čtyřiceti křesťanským mučedníkům. Sarandë bylo však osídleno už ve starověku, na což
nás upozorňují i zbytky půlkruhových hradeb ze 4. století.
7.den: 09.00-18.00 Chorvatsko - Dubrovník
Přestože již snad každý Dubrovník navštívil, určitě tato destinace přijde vhod, oživí krásné vzpomínky na vaši dovolenou v Chorvatsku.
Navštívíme starobylé centrum s úžasnými hradbami, zhlédneme pevnosti chránící přístav a budeme se brouzdat uličkami tohoto krásného
města. Za zmínku stojí i místní katedrála, kostel Sv.Dominika, nebo „zelinci“ – zelení mužíci tlukoucí do zvonu každou celou hodinu (nutný
transfer MSC cca 10 eur nebo taxi).
8.den: 10.00-18.00 Ancona - Itálie
Ancona je rozhodně velmi zajimavé město. Budeme kotvit vedle loděnic, na nichž se podepsala hospodářská krize. Přes historické centrum
vystoupáme až k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na celé město a i přístav samotný. Na zpáteční cestě můžete navštívit některý
z barokních a gotických kostelíků, jako například kostel Sv.Dominika, anebo se zastavit na skvělé italské kafíčko a lahodnou zmrzlinu.
9.den: 09.00 Itálie - Benátky
Ráno se vylodíme v přístavu. Po vylodění a umístění zavazadel v buse se můžete účastnit fakultativního výletu, kde se přesuneme vaporettem
na náměstí Sv.Marka a absolvujeme prohlídku této části Benátek. S delegátem můžete zavítat až k mostu Rialto, nebo obdivovat krásné
památky v okolí náměstí čí navštívit Basiliku St. Marco. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. Odpoledne návrat do přístavu
a odjezd do ČR. Výlet dle aktuální situace, cca 4 hodiny. Klienti, kteří se neúčastní výletu, mají volný program.
10.den: Příjezd do ČR
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.00 hod, Brno cca 00.45 hod, Olomouc 02.00, Ostrava 03.15, Praha 03.15

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

