POKYNY S DOPRAVOU A DELEGÁTEM
MESSINA – VÝLET VLÁČKEM
Vážení přátelé,
během Vaší plavby na lodích MSC Cruises je jednou z destinací výše uvedená destinace. Z našich zkušeností jsou
klienty žádány a hodně využívány níže uvedené výlety. Proto právě v této destinaci jsme pro vás připravili službu naší
cestovní kanceláře. Náš delegát se v této destinaci účastní níže uvedeného fakultativního výletu. Nabízíme Vám
možnost účastnit se tohoto výletu společně s delegátem a celou skupinou RIVIERA TOUR.

Cena výletu: 390,-Kč/osoba
Program výletu:
Po odchodu z přístavu se dostavíme na nástupní místo odjezdu vyhlídkového vláčku, který
Nás proveze městem Messina. Během jízdy uvidíte nejzajímavější místa města Messina a
budete mít i možnost fotografické zastávky na samotným městem, odkud je úžasný výhled
na přístav a celé staré město. Projížďka vláčkem bude zakončena před místní katedrálou,
kde můžete obdivovat nezvyklý orloj a nebo si dát kafíčko v místních restauracích či barech.

Pokud již máte výlet zakoupen – musí být uveden v cestovní smlouvě,
považujte tyto informace za bezpředmětné.
Pokud výlet zakoupen nemáte a máte zájem o výše uvedený výlet prosím
kontaktujte nás obratem:
Kontaktní osoba
Telefon
Email
Hana ČÍŽOVÁ
571 424 588 INFO@RIVIERATOUR.CZ
JANA MATOCHOVÁ
577 330 044
BENEFIT@RIVIERATOUR.CZ
Upozornění:
Výlet je plánován dle aktuálních časů připlutí a vyplutí lodi z přístavu.
CK si vyhrazuje v případě změn výlet změnit nebo úplně zrušit
Upozornění: Všechny informace jsou informačního charakteru. Plavební společnost má právo změny nejen v časech a termínech odjezdu, ale i v navštívených
destinacích. Vždy je nutno počítat se změnou nejen počasí ale i politické a bezpečnostní situace v navštívených destinacích. CK RIVIERA TOUR nemá možnost tuto
situaci ovlivnit a změnit a nenese odpovědnost za případné změny. Prosíme, dodržujte vždy pokyny plavební společnosti. Tyto dokumenty jsou chráněny
ochrannou známkou a autorským zákonem. Určeno pouze pro adresované klienty CK RIVIERA TOUR. Kopírování a další šíření zakázáno.
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