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                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 15 LET ZKUŠENOSTÍ   
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FIRST MINUTE                        33.990,-Kč 

First minute cena  
za osobu od 

33.990,-Kč     1283€ 

Katalogová cena  
za osobu od 

46.990,-Kč        1773€ 

Cena dítě 3-11 let 21.990,-Kč           830€ 
Cena junior 12-17 let  21.990,-Kč           830€ 
Počet dnů 9 
Loď MSC  MSC FANTASIA***** 
Termín odjezdu 8.1.2021 
Termín příjezdu 16.1.2021 
Číslo plavby 851 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
* leteckou linkovou dopravu ve  třídě  economy**  
* 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 
* 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….) 

 
Naše delegátka Katka Vám doporučuje: 
 
Za příplatek nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění  
*možnost úhrady servisní taxy předem  
*kajuty venkovní, balkonové  
*nápojové balíčky a pakety  
*internet. balíčky, photo balíčky 
 
*fakultativní výlety s delegátem ve všech destinacích 
*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 nelze 
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.   
 

 
 
 
 

Zažijte s RIVIERA TOUR opravdový zážitek. Do Dubaje přiletíme kolem půl noci. Po odbavení a vyzvednutí zavazadel nastoupíme do přistaveného autobusu, který 
nás proveze krásnou vyhlídkovou trasou nočním městem Dubaj. Po cca hodince krásné projížďky zamíříme mimo město přímo do pouště mezi Beduíny, kde Vás 
čeká zajímavé přivítání , program, povídání a očekávání východu slunce v poušti. Opravdu nezapomenutelný zážitek. Po východu slunce následuje beduínská 
snídaně plná čerstvé zeleniny, zdraví prospěšného panenský olivový olej, sladkého ovoce a pro dochucení bylinky a koření. Vyzkoušet můžete i Mansaf, jenž se  se 
skládá z lahodně připravené a okořeněné rýže, na které jsou kousky jehněčího masa, připraveného ve fermentovaném jogurtu. Po snídani odjezd do přístavu a 
nalodění. Nezapomenutelný zážitek. 
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. Přímý let do Dubaje bez přestupů. Svoz 
transferem RIVIERA TOUR (za příplatek 1090,-Kč) na trase Frýdek Místek- Ostrava- Olomouc- Vyškov- Brno a na letiště.  
2.den: Dubai-SAE     - 00.30 
Brzy ráno přílet do Dubaje, speciální výlet nočním městem do pouště mezi Beduíny, východ slunce, beduínská snídaně, 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 zůstane 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. Delegát se tento den bude účastnit 
fakultativního výletu s MSC CRUISES  
4.den:  Sir Bani Yas Is. – SAE 8.00-17.00 
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 šejkem Zayed Bin Sultan Al 
Nahyan. Návštěva toho místa bude úžasným zážitkem především pro milovníky přírody, fauny a flory 
5.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 
6.den: Bahrajn – SAE 08:00-18:00 

Souostroví s oficiálním názvem Království Bahrajn, je velice podobné Dubaji ve zmenšeném měřítku. Snoubí se tu luxus, nádherné pláže a přepychové hotely. Bahrajn 
se stává čím dál více vyhledávaným místem pro turisty z celého světa. Bahrajn se také nazývá perla Perského zálivu, případně vstupní brána do Arábie, arabský exotický 
sen. Tato destinace je velmi bohatá z důvodů zásob ropy a lovu perel. S pevninskou částí Saudské Arábie je Bahrajn spojen mostem krále Fahda. Doporučujeme 
navštívit mešitu Al-Fateh, projít si po promenádě Corniche Al-Fateh, nebo navštívit tradiční tržnici. Velkým lákadlem jsou všudypřítomné mrakodrapy. Doprava 
v přístavu: Do centra jezdí Shuttle bus 
7.den: Katar – Doha – SAE 07:00-16:00 
Dauhá, tento moderní přístav, kulturní a obchodní centrum, je zároveň i hlavním městem maličkého arabského státu Katar. Díky letišti a vyspělým telekomunikacím má 
tato metropole i perfektní spojení s okolním světem. Město bylo založeno v roce 1825 pod jménem Al-Bídá, samotné jméno Dauhá je odvozeno z arabského ad-dawha, 
což znamená „velký strom“. Hlavním městem britského protektorátu bylo Dauhá jmenováno v roce 1916. Dauhá ale může nabídnout také řadu míst, kde si od ruchu 
města odpočinete – ať už je to přímořská promenáda The Corniche nebo park Aspire. 
Milovníky nákupů okouzlí tradiční trh Souq Waqif, stejně jako moderní nákupní centra, kde pořídí všechno, na co si jen vzpomenou: od oblečení přes umělecké a 
řemeslné výrobky až po exotické koření a výtečné místní speciality. Dominantou města jsou proslulé muslimské mešity. V samotném centru Dauhá naleznete pevnost 
Al-Kout, postavenou v roce 1880. V roce 1978 pevnost prošla kompletní rekonstrukcí a v současnosti slouží jako výstavní místo tradičních řemesel. Dalším zajímavým 
muzeem je také muzeum islámského umění. 
Doprava v přístavu: Transfer v přístavu zdarma   
8. 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  
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.  Informace o výletech a cenách naleznete v katalogu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  FANTASIA*****                         

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

DUBAJ – ABU DHABI – SIR BANI – BAHRAIN – DOHA – DUBAJ 
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856   PLAVBA KARIBIKEM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             MIAMI – JAMAJKA - KAJMANSKÉ OSTROVY – MEXICO - OCEAN CAY 

FIRST MINUTE                           42.990,-Kč 

First minute cena  
za osobu od 

42.990,-Kč   1849,-€ 

Katalogová cena  
za osobu od 

55.990,-Kč       2263,-€   

Cena dítě 3-11 let 32.990,-Kč        1245-€ 
Cena junior 12-17 let  32.990,-Kč        1245-€ 
Počet dnů 9+2(USA) 
Loď MSC  MSC MERAVIGLIA***** 
Termín odjezdu 28.1.2021 
Termín příjezdu 7.2.2021 
Číslo plavby 856 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
* leteckou linkovou dopravu ve třídě economy** s přestupem 
*letištní taxy a palivové příplatky 
*transfery Miami: letiště-hotel-přístav-letiště 
*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 
 
U RIVIERA TOUR v ceně na víc: 
*autobusový výlet v Miami 
*2x ubytování v *** hotelu na Miami Beach se snídaní 
*návštěva Dolphin Mall (dle časových dispozic v den vylodění) 
 
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     
*vstupní vízum do USA za příplatek 780,-Kč 

Naše delegátka Katka Vám doporučuje: 
Za příplatek nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění  
*nápojové balíčky a pakety  
* kajuty venkovní, balkonové 
*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 nelze 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.  Stornopoplatek je 100%. 

 

 
 
 

 
 
1. den – Odlet z Vídně 
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 
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 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.  
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:   Mexiko – Cozumel  08:00-16:00 
Cozumel v překladu znamená Ostrov vlaštovek. Na první pohled vás zaujme specifický ráz jeho přírodních krás. Rozhodně stojí za to spatřit 
Mezo americký korálový útes, jenž je turisty vyhledáván zejména pro své možnosti koupání a potápění. Zájemci o koupání se mohou vydat 
trajektem na pevninu na jednu z nejznámějších pláží Playa Del Carmen. Pro milovníky historie, doporučujeme navštívit Mayské ruiny. Můžete 
využít fakultativního výletu společnosti MSC nebo taxi služby. Je možnost využít taxi nebo místního autobusu a udělat si okružní jízdu po 
městě nebo i po celém ostrově, zabere to cca 3. hodiny. Jako suvenýr doporučujeme zakoupit pravou mexickou Tequilu. 
Doprava v přístavu:  Kotví se nedaleko od centra města a lze jít pěší chůzí 
5.den:   Kajmanské ostrovy – George Town 10:00-18:00 
V destinaci George Town se nekotví v přístavu, ale na širém moři. Je potřeba využít záchranných loďek, tzv. tendru. Lístky na tender jsou 
zdarma a vydávají se na určitý čas. George Town se nalézá na největším ostrově Grand Cayman. Jde nejen o hlavní město Kajmanských 
ostrovů, ale také o důležitý přístav a centrum obchodu, kdy zde sídlí zhruba 500 bank. Kajmany jsou rájem opalování, koupání se v moři a 
potápění. Asi nejlepší podmínky naleznete na plaží s názvem Seven Miles, kde Vás odveze taxi z přístavu. 
Doprava v přístavu:  Je potřeba využít záchranných loďek, tzv.tendru.Další možnosti: Motýlí farma, Želví farma, Plavání s rejnoky, fakultativní 
výlety MSC 
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 
poznáním Jamajky. Zažijete tu pravou Jamajku mezi prodejci prodávající suvenýry, pečivo, kokosové peněženky a všudy přítomné DRED-
kulichy. 
7.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 
8. 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. 
9 den: Miami 7.00 
Ráno připlujeme do Miami. Po snídani následuje vylodění, imigrační kontrola. Dle časových dispozic zavítáme do nákupního střediska Dolphin 
Mall, kde můžete uskutečnit poslední nákupy anebo se občerstvit před odletem z USA. Následuje transfer na letiště a odlet domů 
s přestupem. 
10.den: Přílet  

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  MERAVIGLIA*****                         

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

http://www.rivieratour.cz/
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              MIAMI – OCEAN CAY – SAN JUAN - ST. THOMAS – BAHAMY -  MIAMI 

FIRST MINUTE                           46.990,-Kč 

First minute cena  
za osobu od 

46.990,-Kč   1849,-€ 

Katalogová cena  
za osobu od 

59.990,-Kč       2263,-€   

Cena dítě 3-11 let 32.990,-Kč        1245-€ 
Cena junior 12-17 let  32.990,-Kč        1245-€ 
Počet dnů 9+2(USA) 
Loď MSC  MSC MERAVIGLIA***** 
Termín odjezdu 18.2.2021 
Termín příjezdu 28.2.2021 
Číslo plavby 854 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
* leteckou linkovou dopravu ve třídě economy** s přestupem 
*letištní taxy a palivové příplatky 
*transfery Miami: letiště-hotel-přístav-letiště 
*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 
 
U RIVIERA TOUR v ceně na víc: 
*autobusový výlet v Miami 
*2x ubytování v *** hotelu na Miami Beach se snídaní 
*návštěva Dolphin Mall (dle časových dispozic v den vylodění) 
 
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     
*vstupní vízum do USA za příplatek 780,-Kč 

Naše delegátka Katka Vám doporučuje: 
Za příplatek nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění  
*nápojové balíčky a pakety  
* kajuty venkovní, balkonové 
*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 nelze 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.  Stornopoplatek je 100%. 

 

 
 
 

1. den – Odlet z Vídně 
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 
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 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.  
3. den – Miami 09:00-17:00 
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 
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 navštívíme AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb 
5.den: Puero Rico- San Juan 17:00-23:59  -  00:01-01:00 

Hlavní město Martiniku nabízí spoustu atrakcí, tak se k nim při troše času za nimi neváhejte vydat. Navštívit můžete například velmi populární botanickou 

zahradu Jardin de Balata, katedrálu sv. Louise, místní destilérku nebo se nechte unášet zdejší přírodou. Užijte si i příjemný pouliční ruch a hudbu, která se 

z nejrůznějších míst line! Samotné centrum San Juanu má jedinečný šarm a atmosféru starých časů. V posledních letech bylo krásně zrekonstruováno a 

navrací se mu tak vzhled, kterým se chlubilo v 18. stol. Pestrobarevné koloniální domy se zdobenými balkóny, několik pevností i původní hradby, které 

obepínají velkou část města, to všechno se dá obdivovat během návštěvy města. Milovníci rumu mají možnost zavítat do palírny slavného rumu značky 

Bacardi, která se nachází ve městečku Catano, na druhé straně zálivu. V blízkosti centra jsou také krásné písčité pláže – nejoblíbenější je čtvrť Condado s 

množstvím hotelů, restaurací a obchodů. 

6.den: Charlotte Amalie – Panenský ostrov  07:00-14:00 
Nejnavštěvovanější ostrov Amerických ostrovů se pyšní neopakovatelnou atmosférou a nádhernou exotickou přírodou. Na ostrově s i na své přijdou 
vyznavači vodních sportů, potápění, rybolovu na otevřeném moři, ale také nadšení golfisté. Ti budou doslova uneseni z jedinečného golfového hřiště 
Mahogany Run. Tím nejoblíbenějším „sportem“ především tedy u žen, však zůstává bezpochyby honba za výhodnými nákupy na hlavní obchodní ulici 
Main Street v srdci historické části města Charlotte Amalie. 
7.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 
8.den: Nassau-Bahamy  12:00-20:00  
Nassau je hlavní město a komerční centrum Baham, konkrétně na ostrově New Providence. Město je známé pro svou malebnou směsici koloniální 

architektury a nádherný přístav. Ve městě jsou možnostmi nakupování, návštěv muzeí a restaurací a samozřejmě krásné pláže, zejména Cable Beach. 

Popřípadě návštěva dalších krásných pláží za městem.  Nachází se tu i zcela unikátní muzeum pirátství. Jen 5 kilometrů od Nassau se na Paradise Island 

nachází jeden z nejdražších hotelů světa – Atlantis. 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. Od počátku 80. let 20. století sem přicházejí 

uprchlíci z Haiti, kteří se snaží uniknout bídě a politickým nepokojům ve své zemi. Nassau je hlavní město a komerční centrum Baham. Nassau bylo dříve 

známé jako Charles Town. V roce 1695 bylo ale přejmenováno na počest místodržícího a pozdějšího krále Anglie, Skotska a Irska Viléma III., z rodu 

Orange-Nassau. Do roku 1713 se Bahamy staly útočištěm pro piráty Thomase Barrowa a Benjamina Hornigoldema 

9.den: Ocean Cay - MSC Marine Reserve 07:00-23:55 

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.  
10 den: Miami 7.00 
Ráno připlujeme do Miami. Po snídani následuje vylodění, imigrační kontrola. Dle časových dispozic zavítáme do nákupního střediska Dolphin Mall, kde 
můžete uskutečnit poslední nákupy anebo se občerstvit před odletem z USA. Následuje transfer na letiště a odlet domů s přestupem. 
11 den: Přílet  

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  MERAVIGLIA*****                         
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FIRST MINUTE                          19.990,-Kč 

First minute cena  
za osobu od 

19.990,-Kč     754,-€ 

Katalogová cena  
za osobu od 

29.990,-Kč         1131€ 

Cena dítě 3-11 let 7.990,-Kč         302,-€ 
Cena junior 12-17 let  7.990,-Kč         302,-€ 
Počet dnů 10 
Loď MSC  MSC VIRTUOSA***** 
Termín odjezdu 20.2.2021 
Termín příjezdu 1.3.2021 
Číslo plavby 801 
 
 
 
 
 
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 
*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 
 

Naše delegátka Veronika doporučuje: 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění  
*možnost úhrady servisní taxy  
*kategorii kajut Fantastica, Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové  
*nápojové balíčky a pakety   
*internet. balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost  
*rezervace míst v buse za  příplatek  
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno  
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany  
*fakultativní výlet do Říma 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem delegáta 
je nutné objednat při sepsání cestovní smlouvy. 
Tyto výlety není možné dokoupit na lodi 

 
 
 

 
 
1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu dle nástupních míst. Během cesty do přístavu Vás náš delegát seznámí s životem na palubě 
lodí MSC Cruises, organizačními pokyny a programem zájezdu. Během cesty do přístavu pro Vás máme připravenu studenou večeři, teplou 
snídani a občerstvení. Nástupní místa: Vsetín, Rožnov p. Rad, Frýdek-Místek, Ostrava, Hranice, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Břeclav, 
Bratislava. Svozový transfer(za příplatek) můžete objednat na trase Ústí n. Labem, Praha, Humpolec, Jihlava, Vel. Meziříčí   
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění - Genoa   9:00-18:00 
Po příjezdu do přístavu následuje registrace a odbavení na loď. V odpoledních hodinách seznamovací prohlídka s lodí, ubytování a 
bezpečnostní nácvik před vyplutím. Rozhodně si nenechte ujít první vyplutí z přístavu. Je to nezapomenutelný zážitek. Také u první 
servírované večeře nesmíte chybět a užít si tak skvělou italskou gastronomii. Večer zavítáme do lodního divadla a finále večera zakončíme 
skleničkou na baru. 
3.den: 07.00-18.00  Itálie - Civitavecchia  - Řím   
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. CK RIVIERA TOUR organizuje pro své klienty fakultativní výlet* busem MSC do ŘÍMA. Za 
pomocí našeho delegáta uvidíte Vatikán, Andělský hrad, Piazzale Navona, Pantheon, Fontánu Di Trevi, Kapitol, Forum Romanum a u Kolosea 
na nás bude čekat autobus. Tento výlet je za příplatek. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. Počet míst je omezen 
kapacitou busu. Výlet není možno zakoupit na lodi. Klienti, kteří nepojedou do Říma, mají volný program.  
4.den: 10.00-17.00  Itálie - Palermo – Sicílie 
Příjemná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude 
nápomocen při návštěvě tohoto krásného města. Nezapomeňte si koupit místní skvělou pistáciovou zmrzlinu, zavítat na rybí trhy a do místní 
katedrály. 
5.den: 09.00-18.00  Malta-Valletta    
Hlavní město Malty - Valletta, se rozkládá na území o velikosti 1 kilometr x 600 metrů, což z ní činí jedno z nejmenších hlavních měst na světě. 
Trvale zde žije jen něco málo přes 6.000 obyvatel, kteří podle vyjádření organizace UNESCO bydlí v městě s největší koncentrací památek na 
světě. I díky tomu byla Valletta zařazena v roce 1980 na prestižní seznam památek světového dědictví UNESCO. Valletta je převážně tvořena 
domy postavenými v 16. století během vlády rytířů svatého Jana Jeruzalémského (svatého Jana Křtitele), známých také jako Johanité. Ti se na 
Maltě usadili po svém vyhnání z řeckého ostrova Rhodos a následně své pojmenování změnili na Maltézské rytíře. Město má silný barokní 
nádech s prvky manýrismu a místy zde můžete narazit i na neoklasicistní budovy a pár moderních staveb. Valletta je živým městem, které 
kromě spousty výstavních paláců, kostelů a muzeí nabízí i více světských potěšení 
6.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 
7.den: 09.00-18.00  Španělsko-Barcelona    
Od sochy Kryštofa Kolumba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. 
Příjemná 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, nebo se 
zájmem poslouchat výklad našeho delegáta. Transfer MSC přístav-centrum-přístav Vám rozhodně doporučíme. 
8.den: 08.00-17.00  Francie-Marseille    
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. 
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. Uvidíte ostrov Iff, také místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav i jeho pevnosti 
a  další zajímavosti. (nutný transfer MSC). Večer po divadelním představení si připravíme zavazadla k vylodění, zaplatíme účty a necháme se 
unášet na vlnách k  poslednímu přístavu naší plavby. 
9.den:Vylodění-Itálie- Genoa- 09:00 
Ráno po snídani vylodění, vyzvednutí zavazadel a odjezd autobusem do ČR. Během cesty máme pro vás připraveny dvě teplé svačinky v buse 
a občerstvení. 
10.den: Příjezd do ČR- dle dopravní situace příjezd do Brna cca 01:00, Prahy cca 04:00, Ostravy cca 04:00  
 
 

 
 

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

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

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 
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FIRST MINUTE                           19.990,-Kč 

First minute cena  
za osobu od 

19.990,-Kč       754€ 

Katalogová cena  
za osobu od 

29.990,-Kč       1131,-€ 

Cena dítě 3-11 let 8.290,-Kč         313,-€ 
Cena junior 12-17 let  8.290,-Kč         313,-€ 
Počet dnů 10 
Loď MSC  MSC GRANDIOSA***** 
Termín odjezdu 28.3.2021 
Termín příjezdu 6.4.2021 
Číslo plavby 802 
 
 
 
 
 

 
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 
*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 
 

Naše delegátka Markéta Vám doporučuje: 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění  
*možnost úhrady servisní taxy  
*kategorii kajut Fantastica, Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové  
*nápojové balíčky a pakety  
*internet. balíčky, photo balíčky… 
 *svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno  
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany  
*fakultativní výlet ŘÍM a PISA 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem delegáta 
je nutné objednat při sepsání cestovní smlouvy. 
Tyto výlety není možné dokoupit na lodi 
 

 
 
1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu dle nástupních míst. Během cesty do přístavu Vás náš delegát seznámí s životem na palubě 
lodí MSC Cruises, organizačními pokyny a programem zájezdu. Během cesty do přístavu pro Vás máme připravenu studenou večeři, teplou 
snídani a občerstvení. Nástupní místa: Vsetín, Rožnov p. Rad, Frýdek-Místek, Ostrava, Hranice, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Břeclav, 
Bratislava. Svozový transfer (za příplatek) můžete objednat na trase Ústí n. Labem, Praha, Humpolec, Jihlava, Vel. Meziříčí   
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění - Genoa   9:00-18:00 
Po příjezdu do přístavu následuje registrace a odbavení na loď. V odpoledních hodinách seznamovací prohlídka s lodí, ubytování a 
bezpečnostní nácvik před vyplutím. Rozhodně si nenechte ujít první vyplutí z přístavu. Je to nezapomenutelný zážitek. Také u první 
servírované večeře nesmíte chybět a užít si tak skvělou italskou gastronomii. Večer zavítáme do lodního divadla a finále večera zakončíme 
skleničkou na baru. 
3.den: 07.00-18.00  Itálie – La Spezia - Pisa   
Po vylodění se můžete účastnit fakultativního výletu do italské Pisy. Šikmou věž v Pise zná snad každý a vy budete mít příležitost dostat se do 
její úplné blízkosti, nebo dokonce vystoupat po schodech až na vrchol věže (vstup na věž není v ceně výletu). Obdivovat můžete i zdejší 
chrámy, hřbitov a nakoupit si spousty suvenýrů. Výlet s naším delegátem není možné zakoupit na lodi. Tento výlet je za příplatek. Delegát se 
v této destinaci účastní fakultativního výletu. 
4.den: 07.00-19.00  Itálie – Civitavecchia - Řím   
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. CK RIVIERA TOUR organizuje pro své klienty fakultativní výlet* busem MSC do ŘÍMA. Za 
pomocí našeho delegáta uvidíte Vatikán, Andělský hrad, Piazzale Navona, Pantheon, Fontánu Di Trevi, Kapitol, Forum Romanum a u Kolosea 
na nás bude čekat autobus. Tento výlet je za příplatek. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. Počet míst je omezen 
kapacitou busu. Výlet není možné zakoupit na lodi. Klienti, kteří nepojedou do Říma, mají volný program 
5.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 
6.den: 09.00-23.00  Španělsko-Mallorca-Palma de Mallorca    
Baleárské ostrovy - ráj na zemi. Procházka centrem Palmy zejména ve večerních hodinách je nezapomenutelným zážitkem. Procházka kolem 
katedrály světla, staré radnice, královského paláce, nebo olivovníku starého přes 2000 let, je opravdu kouzelná. Závěru pochopitelně 
korunuje návštěva venkovní kavárny na Plaza D Mayo, kde si vychutnáte skvělou pravou sangrii. Ale pozor, hlavně se včas vrátit na loď. (nutný 
transfer MSC).  
7.den: 08.00-17.00  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, nebo se 
zájmem poslouchat výklad našeho delegáta. Transfer MSC přístav-centrum-přístav Vám rozhodně doporučíme. 
8.den: 08.00-18.00  Francie - Cannes    
V tento den navštívíme překrásné letovisko na francouzské riviéře. A kousek opodál – místo, kam míří tisíce turistů. Zejména milovníci filmů 
dobře znají světový festival filmů v Cannes. S delegátem se projdete městem kolem tržnice až k červenému koberci, kudy přicházejí filmové 
hvězdy. Cannes je opravdu živé město a poměrně drahé. Zavítáme i do míst, kde jsou nákupy vhodné snad jen pohledem-ceny Vás totiž 
omráčí. Projet se můžete vyhlídkovým vláčkem anebo navštívit místní citadellu. Večer po divadelním představení si připravíme zavazadla 
k vylodění, zaplatíme účty a necháme se unášet na vlnách k  poslednímu přístavu naší plavby. 
9.den:Vylodění-Itálie- Genoa- 07:00 
Ráno po snídani vylodění, vyzvednutí zavazadel a odjezd autobusem do ČR. Během cesty máme pro vás připraveny dvě teplé svačinky v buse 
a občerstvení. 

10.den: Příjezd do ČR- dle dopravní situace příjezd do Brna cca 01:00, Prahy cca 04:00, Ostravy cca 04:00  
 

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

                                           Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz  * www.namori.cz * www.okruzne-plavby.sk 
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnos MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 
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         831   PLAVBA DO SKOTSKA A IRSKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              TRIESTE – KATAKOLON – KUSADASI – ISTANBUL – PIRAEUS – CORFU – BARI  

FIRST MINUTE                           26.990,-Kč 

First minute cena  
za osobu od 

26.990,-Kč   1018,-€ 

Katalogová cena  
za osobu do 

37.990,-Kč      1433,-€ 

Cena dítě 3-11 let 8.990,-Kč         339,-€ 
Cena junior 12-17 let  8.990,-Kč         339,-€ 
Počet dnů 13 
Loď MSC  MSC PREZIOSA*****  
Termín odjezdu 17.4.2021 
Termín příjezdu 29.4.2021 
Číslo plavby 831 
 
 
 
 
 
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 
*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 
 

Náš delegát Pavel Vám doporučuje: 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění  
*možnost úhrady servisní taxy  
*kategorii kajut Fantastica, Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové  
*nápojové balíčky a pakety  
*internet. balíčky, photo balíčky…  
*rezervace míst v buse za  příplatek  
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno  
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany  
*fakultativní výlet Cork,Belfast,Grenock,Kirwal 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem delegáta 
je nutné objednat při sepsání cestovní smlouvy. 
Tyto výlety není možné dokoupit na lodi 
 

 
 

1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu dle nástupních míst. Během cesty do přístavu Vás náš delegát seznámí s životem na palubě lodí MSC Cruises, organizačními pokyny a 
programem zájezdu. Během cesty do přístavu pro Vás máme připravenu studenou večeři, teplou snídani a občerstvení. Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-
Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Velké Meziříčí-Jihlava-Humpolec-Praha-Petrovice 
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění -  Hamburg  10:00-18:00 
Po příjezdu do přístavu následuje registrace a odbavení na loď. V odpoledních hodinách seznamovací prohlídka s lodí, ubytování a bezpečnostní nácvik před vyplutím. Rozhodně si 
nenechte ujít první vyplutí z přístavu. Také u první servírované večeře nesmíte chybět a užít si tak skvělou italskou gastronomii. Večer zavítáme do lodního divadla a finále večera 
zakončíme skleničkou na baru. 
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. Irsko – Cork  14:00-20:00  
je po Dublinu druhé největší město Irské republiky a největší město provincie Munster. Historické jádro města se rozkládá na ostrově mezi dvěma rameny řeky Lee, nedaleko jejího ústí 
do moře. Centrum má převážně historický charakter, najdete zde však i moderní budovy, z nichž mnohé patří k univerzitnímu kampusu. Cork byl původně mnišská osada, údajně 
založená v 6. století sv. Finbarrem. Městský charakter získalo osídlení Corku někdy mezi lety 915 a 922, kdy vikinští osadníci založili obchodní přístav. Cork i jeho okolí nabízí 
návštěvníkům vše, od keltské historie a tradic, přes kulturní akce nebo golf až po úchvatné přírodní scenérie. Cork má také přezdívku povstalecké město za svou podporu Yorků v 
anglických Válkách růží a obyvatelé Corku jej sami považují za „skutečné hlavní město“ v narážce na jeho roli v irské občanské válce. Nutný transfer MSC cca 25€ nebo výlet   
5.den. Irsko – Dublin  08:00-18:00 
 První raně keltské osídlení dalo městu jeho současný název v irštině. Označení Baile Átha Cliath *baile au klíja+ v překladu přibližně znamená „město haťového brodu“ a pochází z 
irského pojmenování starého přechodu přes řeku. Během prohlídky města můžete obdivovat Trinity College (Kolej svaté Trojice) - hlavní irská univerzitu, Bank of Ireland – honosná 
budova Irské národní banky, která byla v roce 1729 původně postavena jako sídlo parlamentu, Mansion House – od roku 1715 oficiální rezidenci dublinského starosty, Government 
buildings – sídlo vlády, které si mohou prohlédnout i turisté v rámci prohlídky s průvodcem, včetně pracovny premiéra a zasedací místnosti kabinetu nebo Merrion Square – náměstí, 
které je spolu se sousedním Fitzwilliam Square zachovalou ukázkou georgiánského Dublinu. Vzniklo kolem roku 1770. Náš delegát Vám bude k dispozici .Nutný shutlle bus cca 20€ nebo 
výlet s delegátem 
6.den. Irsko – Belfast  08:00-18:00  
město parků, ležící v zátoce u ústí řeky Lagan do Irského moře. První angličtí a skotští osadníci se zde usídlili na počátku 17. století, i když již ve 12. století zde stál normanský hrad. V 
Belfastu jsou k vidění stavby mnoha architektonických stylů. Centrum města je rozprostřeno kolem ústředního náměstí Donegall Square, v jehož středu leží radnice. Budova je z počátku 
20. století a před jejím vchodem stojí socha královny Victorie. V severozápadním rohu Donegall Square stojí belfástská knihovna Linen Hall Library z 18. století. Za zmínku stojí i další dvě 
velké budovy města, Ulsterská banka z 19. století a Severní banka ze století 18. Atmosféru 18. století připomíná oblast kolem ulice High Street severním směrem, která je nejstarší 
dochovanou částí Belfastu. Ve východní části této ulice stojí věž s hodinami Prince Albert Memorial Clock Tower z 19. století. 
7.den. Skotsko – Greenock 08:00-18:00  
město, které se nachází na západě Skotska. Sídlí zde fotbalový klub Greenock Morton FC, který hraje v současnosti v druhé nejvyšší skotské soutěži. Greenock byl založen skotským 
Baronem v roce 1296 jako sídlo feudálního baronství Greenock.  Skotské reformace z roku 1560 měly za následek vybudování města a místní infrastruktury a následně i rozmachu 
města. Dnes je toto město velmi významným městem s neopakovatelnou skotskou atmosférou a zachování místní architektury a tradic 
8.den  Plavba na moři  
A je to tu zase, takže si uděláme čas na své nové přátele z lodi a využijme volného dne na moři. Navštívíme  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 
9.den: Skotsko -KirkwaIl   08:00-18:00 
První zmínka o městě je z roku 1046. V roce 1486 byl povýšen na královské město a zároveň v témže roce Orkneje připadly Skotsku (do roku 1486 Norsko), stejně jako Shetlandy. Název 
města pochází z původního norského názvu Kirkjuvagr, který byl postupně komolen na Kirkvoe až Kirkwall. Ve městě je významný přístav, z kterého pravidelně plují trajekty do Lerwicku 
a Aberdeenu. V centru Kirkwallu stojí katedrála svatého Magnuse, která byla postavena v letech 1108 až 1117 a vedle ní je zřícenina biskupského paláce Earl. V jednom z 
nejzachovalejších měšťanských domů, postaveném v 16. století je dnes muzeum různých historických věcí, až z pravěku. Další je Wireless museum, věnované historii nahrávání zvuku. 
Kromě těchto budov je tu také mnoho historických domů z 17.-18. století. V Kirkwallu stál také hrad, který byl zničen v 17. století. Na západním okraji Kirkwallu stojí také prehistorický 
dům (vlastně sklep), vchází se do něj chodbou a místnost je až pod zemí, podobně jako u dalších domů, které se stavěly v pravěku na Orknejích a Shetlandách (Jarlshof). K této 
podzemní místnosti patřila i nadzemní budova, už dávno zbořená. Vydejte se na fakultativní výlet s naším delegátem.  
10.den: Skotsko-Invergordon  08:00-18:00  
Záliv Cromarty Firth je jeden z nejdůležitějších přístavů skotské Vysočiny. Vydat se můžete na fakultativní výlet k jezeru Loch Ness, jehož temně černá voda a obrovská hloubka přispěly k 
vytvoření legendy o existenci tajemné příšery.  Už od 19. stol. se zde střídají badatelé i zvědavci, kteří se snaží spatřit slavnou Nessie, u nás spíše známou jako Lochneska. Dalším skvělým 
námětem na výlet je Inverness, jenž  leží při ústí řeky Ness do Severního moře, která je zároveň součástí slavného Kaledonského kanálu. Tato významná technická památka z 19. stol. 
vybudovaná v tektonickém zlomu Great Glen spojila Severní moře s Atlantikem. Zrychlila tak lodní dopravu a umožnila řadě lodí vyhnout se nebezpečnému severnímu pobřeží Skotska. 
Dnes je Kaledonský kanál známou turistickou atrakcí. Jeho součástí je i několik zdymadel, mezi které patří např. Neptunovo schodiště s celkem osmi plavebními komorami. Atraktivitu 
místa ještě zvětšuje fakt, že je odtud v případě dobrého počasí krásný výhled na Ben Nevis, nejvyšší horu Velké Británie. 
11.den  Plavba na moři  
Odpočíváme, relaxujeme, bavíme se s animátory a nebo si užíváme masáže, sauny a vířivky v AUREA SPA. 
12.den: 07.00  Německo - Hamburg  -vylodění  
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. Příjezd do ČR dle aktuální dopravní 
situace Praha 22:00 
13.den: Příjezd do ČR   Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace  Brno cca 00.01 hod, Olomouc 01.30, Ostrava 03.00 

 

 

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

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

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 
A SLUŽEB DELEGÁTA 

              HAMBURG-CORK-DUBLIN-BELFAST-GREENOCK-KIRKWALL-INVERGORDON   

http://www.rivieratour.cz/
http://www.namori.cz/
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804   PERLY ITÁLIE + PISA-FLORENCIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRST MINUTE                           21.990,-Kč 

First minute cena  
za osobu od 

21.990,-Kč     830,-€    

Katalogová cena  
za osobu od 

33.990,-Kč       1282,-€ 

Cena dítě 3-11 let 7.990,-Kč          302,-€ 
Cena junior 12-17 let  7.990,-Kč          302,-€ 
Počet dnů 10 
Loď MSC  MSC SEASIDE***** 
Termín odjezdu 22.4.2021 
Termín příjezdu 1.5.2021 
Číslo plavby 804 
 
 
 
 
 
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 
*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 
*výlet do Pisy a do Florencie 
 
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 
 

Naše delegátka Veronika Vám doporučuje: 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění  
*možnost úhrady servisní taxy  
*kategorii kajut Fantastica, Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové  
*nápojové balíčky a pakety  
*internet. balíčky, photo balíčky…  
*rezervace míst v buse za  příplatek  
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno  
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany  

 
 

 
 
 

 
 
1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu dle nástupních míst. Během cesty do přístavu Vás náš delegát seznámí s životem na palubě lodí MSC 
Cruises, organizačními pokyny a programem zájezdu. Během cesty do přístavu pro Vás máme připravenu studenou večeři, teplou snídani a občerstvení. 
Nástupní místa: Vsetín, Rožnov p. Rad, Frýdek-Místek, Ostrava, Hranice, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Břeclav, Bratislava. Svozový transfer (za 
příplatek) můžete objednat na trase Ústí n. Labem, Praha, Humpolec, Jihlava, Vel. Meziříčí   
2.den: 09.00-12.00  Itálie -  Pisa  
Ráno přijedeme do italské Pisy, kde si prohlédneme náměstí zázraků se známou a slavnou šikmou věží. Budeme mít volný čas na nákup suvenýrů a 
vláčkem poté vyrazíme na parkoviště, odkud odjedeme busem do přístavu Livorno. 
2.den: 13.00-19.30  Itálie -  Livorno 
 V odpoledních 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: 08.00-17.00  Itálie - Janov    
Město, kde se narodil Kryštof Kolumbus. Navštívíme centrum tohoto krásného města, podíváme se k rodnému domu Kryštofa Kolumba a zavítat můžeme 
také do místního mořského světa. Krásný program na celý den. 
4.den: 09.00-18.00  Francie – Marseille    
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. 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. Uvidíte ostrov Iff, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav s pevností a další zajímavosti.  
Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je opravdu nutný. 
5.den: 08.00-19.00  Španělsko-Barcelona    
Od sochy Kryštofa Kolumba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. Příjemná 
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, nebo se zájmem poslouchat výklad našeho 
delegáta. Transfer MSC přístav-centrum-přístav Vám rozhodně doporučíme. 
6.den: 07.00-17.00  Španělsko-Mallorca-Palma de Mallorca    
Baleárské ostrovy - ráj na zemi. Procházka centrem Palmy je nezapomenutelným zážitkem. Procházka kolem katedrály světla, staré radnice, královského 
paláce, nebo olivovníku starého přes 2000 let, je opravdu kouzelná. Závěru pochopitelně korunuje návštěva venkovní kavárny na Plaza D Mayo, kde si 
vychutnáte skvělou pravou sangrii. Ale pozor, hlavně se včas vrátit na loď. (nutný transfer MSC).  
7.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 
8.den: 08:00-16:00  Itálie – Neapol 
Fascinující Neapol, město mnoha tváří s bohatou historií a záviděníhodnou kulturní tradicí, město plné protikladů. Město, které toho má tolik co 
nabídnout. V Neapoli ochutnáte tu nejlepší pizzu – vždyť právě tady se zrodila. Z přístavu je krásně vidět hrad Nuovo, od kterého je to kousek ke galerii 
Umberto I., k opeře Theatro San Carlo. V blízkosti je impozantní náměstí Piazza del Plebiscito s královským palácem Palazzo Reale a s kopií římského 
Pantheonu Chiesa di San Francesco di Paola. Pak už záleží jen na vás, jestli se vydáte na procházku po pobřežní promenádě k hradu Castel dell´Ovo, nebo 
přes nákupní uličky objevovat krásy ostatních kostelů a náměstí jako je například historické náměstí Piazza del Gesu Nuovo. Samotnému náměstí 
dominuje barokní sloup a jezuitský kostel Chiesa del Gesu Nuovo, v sousedství se nachází kostel Basilica di Santa Chiara ze 14. století. 
9.den:  09.00  Itálie - Livorno- Vylodění 
Ráno snídaně, v dopoledních hodinách vylodění a odjezd do Florencie.  
9.den:  12.00 - 16:00  Itálie - Florencie 
Hlavní město Toskánska bývá označováno také jako „město renesance“, „kolébka renesance“ nebo „hlavní město umění v Evropě“. Leží na úpatí Apenin a 

jeho středem protéká řeka Arno. Nejznámějšími památkami, které během naší prohlídky uvidíte, jsou dóm, zvonice a baptisterium, které stojí na náměstí 

Piazza del Duomo. Opodál, na Piazza della Signoria, můžete obdivovat zvonici na Palazzo Vecchio. Rozhodně si nenecháme ujít kopii slavné 

Michelangelovy sochy Davida s dalšími známými sochámi od Donatella a Bandinelliho. V podvečer odjezd do České republiky. V ceně zpáteční přepravy 

jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.   

10.den: Příjezd do ČR- dle dopravní situace příjezd do Brna cca 10:00, Prahy cca 13:00, Ostravy cca 14:00  
  

 

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

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

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 
A SLUŽEB DELEGÁTA 

LIVORNO – JANOV – MARSEILLE – BARCELONA – PALMA - NEAPOL 

http://www.rivieratour.cz/
http://www.namori.cz/
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   805    PLAVBA KOLEM EVROPY PŘES LISABON                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              JANOV – BARCELONA – CADIZ – LISABON – VIGO – SOUTHAMPTON – KIEL 

FIRST MINUTE                           26.990,-Kč 

First minute cena  
za osobu od 

26.990,-Kč   1018,-€  

Katalogová cena  
za osobu od 

37.990,-Kč      1433,-€ 

Cena dítě 3-11 let 10.990,-Kč         415,-€ 
Cena junior 12-17 let  10.990,-Kč         415,-€ 
Počet dnů 13 
Loď MSC  MSC VIRTUOSA***** 
Termín odjezdu 27.4.2021 
Termín příjezdu 9.5.2021 
Číslo plavby 805 
 
 
 
 
 
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 
*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 
 

Naše delegátka Katka Vám doporučuje: 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění  
*možnost úhrady servisní taxy  
*kategorii kajut Fantastica, Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové…  
*nápojové balíčky a pakety  
*internet. balíčky, photo balíčky…  
*rezervace míst v buse za  příplatek  
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno  
 
*fakultativní výlet Lisabon 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem delegáta 
je nutné objednat při sepsání cestovní smlouvy. 
Tyto výlety není možné dokoupit na lodi 

 
 
 

 
 
 

 
 
1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu dle nástupních míst. Během cesty do přístavu Vás náš delegát seznámí s  životem na palubě lodí MSC 
Cruises, organizačními pokyny a programem zájezdu. Během cesty do přístavu pro Vás máme připravenu studenou večeři, teplou snídani a občerstvení.  
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění - Genoa   9:00-17:00 
Po příjezdu do přístavu následuje registrace a odbavení na loď. V odpoledních hodinách seznamovací prohlídka s lodí, ubytování a bezpečnostní nácvik 
před vyplutím. Rozhodně si nenechte ujít první vyplutí z přístavu. Je to nezapomenutelný zážitek. Také u první servírované večeře nesmíte chybět a užít si 
tak skvělou italskou gastronomii. Večer zavítáme do lodního divadla a finále večera zakončíme skleničkou na baru. 
3.den: 13.00-21.00  Španělsko - Barcelona    
Od sochy Kryštofa Kolomba procházka turistickou ulicí La Rambla, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. Příjemná 
procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát Vám bude nápomocen při návštěvě 
tohoto krásného města. (vhodný transfer MSC) 
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 
5.den: 07.00-17.00  Španělsko - Cadiz    
Jedno z nejkrásnějších měst západního středomoří Vás určitě nadchne svými historickými klenoty, architekturou, ale i příjemnou pohodovou atmosférou. 
6.den: 08.00-17.00  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 Fatima 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 Fatimy ročně milióny lidí prosit na kolenou o zázrak. 

7.den: 08.00-18.00  Portugalsko - Vigo    
Vigo, přezdívané Olivové město je největší město Galicie, země a autonomního společenství na severozápadě Španělska. Leží v jednom ze zálivů Rías 
Baixas na pobřeží Atlantického oceánu. Vigo nemá tak dlouhou historii jako jiná galicijská města. Místní záliv byl sice osídlen od pravěku, nicméně z 
rybářské osady se stalo město až v novověku. Santiago de Compostela je hlavní město autonomního společenství Galicie. Od středověku je jedním z 
nejvýznamnějších poutních míst Evropy. Santiago de Compostela bylo založeno na přelomu 4. a 5. století. V 9. století zde byly objeveny údajné ostatky 
svatého Jakuba Staršího, jednoho z dvanácti apoštolů. Od vrcholného středověku až dodnes je Santiago jedním z nejvýznamnějších katolických poutních 
míst s velkou katedrálou. 
8.den: Plavba na moři    
Odpočíváme a nabíráme síly 
9.den: 07.00-21.00  Anglie - Southampton    
Southampton je samostatná správní jednotka na jižním pobřeží Anglie. Je nejbližším velkým městem poblíž oblasti New Forest a nachází se asi v polovině 
vzdálenosti mezi Portsmouthem a Bournemouthem. Southampton je centrem konurbace neoficiálně označované jako Greater Southampton. Je hlavně 
univerzitním městem. Můžete se s námi vydat krásnými uličkami do místního kostelíka, navštívit muzeum Titaniku, který právě z tohoto města vyplouval, 
nebo si vychutnat den v některém z místních Pubů. 
10.den: Plavba na moři    
Opět lenošíme, relaxujeme. Zasloužíme si to… 
11.den: Plavba na moři    
Užijte si tento den. Dýchejte svěží mořský vzduch, oddávejte se lenošení, odpočinku a relaxování při skleničce skvělého drinku. Můžete sportovat, 
opalovat se, zaplavat si v bazénech nebo si zatančit a pobavit se s animátory na palubě lodi MSC Cruises. Večer po divadelním  představení si připravíme 
zavazadla k vylodění, zaplatíme účty a necháme se unášet na vlnách k poslednímu přístavu naší plavby. 
12.den: 08.00  Německo - Kiel  -vylodění  
Ráno snídaně a po vylodění odložení zavazadel do busu a prohlídka města. V odpoledních hodinách odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy 
jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.  
13.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace Praha 01:00 Brno cca 03.30 hod, Olomouc 04.30, Ostrava 05.45 

 
 
 

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

                                           Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz  * www.namori.cz * www.okruzne-plavby.sk 
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U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 
A SLUŽEB DELEGÁTA 
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Soum%C4%9Bst%C3%AD
http://www.rivieratour.cz/
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 806   ZÁPADNÍ STŘEDOMOŘÍ PŘES SARDINII                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akční cena  922€     /      23.990,-Kč 

First minute cena  
za osobu od 

21.990,-Kč     830,-€ 

Katalogová cena  
za osobu od 

33.990,-Kč       1282,-€ 

Cena dítě 3-11 let 7.990,-Kč         302,-€ 
Cena junior 12-17 let  7.990,-Kč         302,-€ 
Počet dnů 10 
Loď MSC  MSC SEAVIEW***** 
Termín odjezdu 7.5.2021 
Termín příjezdu 16.5.2021 
Číslo plavby 806 
 
 
 
 
 
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 
*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 
 

Naše delegátka Katka Vám doporučuje: 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění  
*možnost úhrady servisní taxy  
*kategorii kajut Fantastica, Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové  
*nápojové balíčky a pakety  
*internet. balíčky, photo balíčky…  
*rezervace míst v buse za  příplatek  
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno  
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany  
 
*fakultativní výlet ŘÍM 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem delegáta 
je nutné objednat při sepsání cestovní smlouvy. 
Tyto výlety není možné dokoupit na lodi 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu dle nástupních míst. Během cesty do přístavu Vás náš delegát seznámí s životem na palubě lodí MSC 
Cruises, organizačními pokyny a programem zájezdu. Během cesty do přístavu pro Vás máme připravenu studenou večeři, teplou snídani a občerstvení. 
Nástupní místa: Vsetín, Rožnov p. Rad, Frýdek-Místek, Ostrava, Hranice, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Břeclav, Bratislava. Svozový transfer (za 
příplatek) můžete objednat na trase Ústí n. Labem, Praha, Humpolec, Jihlava, Vel. Meziříčí   

2.den: Příjezd do přístavu a nalodění - Genoa   9:00-17:00 
Po příjezdu do přístavu následuje registrace a odbavení na loď. V odpoledních hodinách seznamovací prohlídka s lodí, ubytování a 
bezpečnostní nácvik před vyplutím. Rozhodně si nenechte ujít první vyplutí z přístavu. Je to nezapomenutelný zážitek. Také u první 
servírované večeře nesmíte chybět a užít si tak skvělou italskou gastronomii. Večer zavítáme do lodního divadla a finále večera zakončíme 
skleničkou na baru. 
3.den: 08.00-18.00  Civitavecchia-Řím    
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. CK RIVIERA TOUR organizuje pro své klienty fakultativní výlet busem MSC do ŘÍMA. Za 
pomocí našeho delegáta uvidíte Vatikán, Andělský hrad, Piazzale Navona, Pantheon, Fontánu Di Trevi, Kapitol, Forum Romanum a u Kolosea 
na nás bude čekat autobus. Výlet je možné objednat jen při objednání zájezdu. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu.  
4.den: 10.00-18.00  Palermo-Sicílie   
Příjemná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude 
nápomocen při návštěvě tohoto krásného města. Nezapomeňte si koupit místní skvělou pistáciovou zmrzlinu, zavítat na rybí trhy a do místní 
katedrály. 
5.den: 10.00-17.00  Cagliari-Sardinie   
je hlavním městem ostrova Sardinie.  Žije zde přes 230 tisíc obyvatel a v sardštině nese název Casteddu („zámek“). Město má univerzitu a je 
důležitým přístavem (spojení zvláště do Janova, Livorna, Civitavecchie, Neapole a Palerma). Cagliari je položeno mezi dvěma zátokami 
mořského zálivu, má zajímavé středověké jádro, nádhernou pláž Poetto a slaná jezera s růžovými plameňáky. Atmosféra tohoto města je pro 
návštěvníky strhující. Pulzující život, hlučná doprava, zkamenělá historie – člověk ho buď miluje, nebo nenávidí! V Cagliari se člověk necítí jako 
turista, tady zažíváte sardinský všední den, patří prostě k němu. Antické město Carialis téměř zcela pohltila pozdější zástavba, ale zachovaly se 
zbytky římské arény z 2. století n.l. Milá je procházka po středověké čtvrti. Z památek středověkého města, zčásti dosud chráněného 
pisánskými hradbami s věžemi  - Torre di San Pancrazio (na Piazza Indipendenza), nebo bašta Santa Catarina - se zachovaly gotické kostely a 
některé kostely – především katedrála Santa Cecilia (dokončena v roce 1312). Pisánsko - románská katedrála byla postavena ve 13. století, ale 
později přestavěna. Má zajímavou románskou kazatelnu. 
6.den: 14.00-22.00  Španělsko – Mallorca- Palma de Mallorca   
Baleárské ostrovy-ráj na zemi. Procházka centrem Palmy zejména ve večerních hodinách je nezapomenutelným zážitkem. Procházka kolem 
katedrály světla, staré radnice, královského paláce, nebo olivovníku starého přes 2000 let je opravdu kouzelná. Závěru pochopitelně korunuje 
návštěva venkovní kavárny na Plaza D Mayor, kde si vychutnáte skvělou pravou sangrii. Ale pozor, hlavně se včas vrátit na loď. (nutný transfer 
MSC) 
7.den: 09.00-16.00  Španělsko – Valencie   
Ráno po snídani se můžete vydat s naším delegátem na poznávání tohoto velmi zajímavého města. Budete obdivovat zajímavou architekturu 
a urbanistické ztvárnění vyschlého koryta řeky, projdeme se ospalými uličkami Valencie až ke katedrále, kde je umístěn svatý grál-kalich, ze 
kterého Ježíš pil při poslední večeři Páně. Budete se věnovat i nákupům, ochutnáte skvělou zmrzlinu anebo navštívíte místní tržnici. Máte také 
možnost navštívit místní oceánografické muzeum, jedno z největších v Evropě. (Nutný transfer MSC)  
8.den: 13.00-19.00  Francie-Marseille    
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. 
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. Uvidíte ostrov Iff, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav s jeho 
pevností a další zajímavosti. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je opravdu nutný. Večer po divadelním 
představení si připravíme zavazadla k vylodění, zaplatíme účty a necháme se unášet na vlnách k poslednímu přístavu naší plavby. 
9.den:Vylodění-Itálie- Genoa- 09:00 
Ráno po snídani vylodění, vyzvednutí zavazadel a odjezd autobusem do ČR. Během cesty máme pro vás připraveny dvě teplé svačinky v buse 
a občerstvení. 
10.den: Příjezd do ČR- dle dopravní situace příjezd do Brna cca 01:00, Prahy cca 04:00, Ostravy cca 04:00  
 
 
 
 
 

 

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

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

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 
A SLUŽEB DELEGÁTA 

              JANOV – PALERMO – CAGLIARI – MALLORCA – VALENCIA - MARSEILLE 

http://www.rivieratour.cz/
http://www.namori.cz/
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807   PLAVBA Z BENÁTEK NA SANTORINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENÁTKY – SPLIT – SANTORINI – MYKONOS – DUBROVNIK - ANCONA 

FIRST MINUTE                           20.990,-Kč 

First minute cena  
za osobu od 

20.990,-Kč     792,-€ 

Katalogová cena  
za osobu do 

 33.990,-Kč      1282,-€   

Cena dítě 3-11 let 7.990,-Kč         302,-€ 
Cena junior 12-17 let  7.990,-Kč         302,-€ 
Počet dnů 10 
Loď MSC  MSC OPERA**** 
Termín odjezdu 13.5.2021 
Termín příjezdu 22.5.2021 
Číslo plavby 807 
 
 
 
 
 
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 
*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 
 

Naše delegátka Katka Vám doporučuje: 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění  
*možnost úhrady servisní taxy  
*kategorii kajut Fantastica,Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové  
*nápojové balíčky a pakety Allegrissimo  
*internet.balíčky, photo balíčky …  
*rezervace míst v buse za  příplatek  
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno  
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany  
 

 
 
 

 
1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu dle nástupních míst. Během cesty do přístavu Vás náš delegát seznámí s životem na palubě lodí MSC Cruises, 
organizačními pokyny a programem zájezdu. Během cesty do přístavu pro Vás máme připravenu studenou večeři, teplou snídani a občerstvení. Nástupní místa: Vsetín, 
Rožnov p. Rad, Frýdek-Místek, Ostrava, Hranice, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Břeclav, Bratislava. Svozový transfer (za příplatek) můžete objednat na trase Ústí n. 
Labem, Praha, Humpolec, Jihlava, Vel. Meziříčí   
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění - Benátky  10:00-16:00 
Po příjezdu do přístavu následuje registrace a odbavení na loď. V odpoledních hodinách seznamovací prohlídka s lodí, ubytování a bezpečnostní nácvik před vyplutím. 
Rozhodně si nenechte ujít první vyplutí z přístavu. Benátky jsou často označovány jako „město na vodě“. Historické, umělecké a kulturní dědictví z tohoto města činí 
světové kulturní centrum. Město je protkané nespočtem kanálů, ve kterých se proplouvá pomocí gondol. Dalším dopravním prostředkem jsou zde také vodní autobusy 
„vaporetta“, které plně nahrazují auta, tramvaje a autobusy. Je to nezapomenutelný zážitek. Taktéž u první servírované večeře nesmíte chybět a užít si tak skvělou 
italskou gastronomii. Večer zavítáme do lodního divadla a finále večera zakončíme skleničkou na baru. 
3.den –Chorvatsko-Split  12:00-18:00 
Split je město ve střední Dalmácii na chorvatském pobřeží Jaderského moře. Je to druhé největší město Chorvatska. V blízkosti přístavu se nachází krásná splitská 
promenáda Riva, kostel s. Františka s klášterem a starý přístav Matejuška. Nejvýznamnější památkou je Diokleciánův palác – památka UNESCO od r. 1979, ve kterém 
najdete například katedrálu svatého Duje s věží a zvonicí, římský peristyl a chrám Jupitera. Mimo hradby paláce najdete Rybí trh, Národní náměstí a sochu biskupa 
Řehoře Ninského. Poblíž centra je také pláž Bačvice, na které si můžete odpočinout po průzkumu města. 
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 
5.den: Řecko – Santorini 08:00-15:00 
Souostroví Santorini leží v Egejském moři a patří k nejjižnějším z tzv. kykladských ostrovů. Jeho hlavním městem je Fira (Thira).  
Kotví se na moři a do přístavu se dostanete bezplatně čluny – tzv. tendery, které je nutné si rezervovat na lodi (skupinám s českým delegátem zařizuje delegát). 
Z přístavu se do centra města, které je na vrcholu skály, dostanete buď na oslíkovi (cca €7), lanovkou (cca €7) nebo pěšky. Ve městě můžete vidět typickou řeckou 
architekturu. Pokud budete mít zájem, můžete si taxíkem zajet na jednu z barevných pláží s vulkanickým pískem nebo do archeologického naleziště Akrotiri. Doprava 
v přístavu: do centra města na oslících, lanovkou nebo pěšky. Další možnosti: výlet do města Oía, pláže, naleziště Akrotiri, výlety od MSC  
5.-6.den: Mykonos-Řecko  20:00-23:59    00:01-04.00 
V řecké mytologii byl Mykonos dějištěm bojů mezi Diem a Giganty, ostrov sám byl pojmenován po Apollónově vnukovi Mykonovi.Mykonos dnes patří k nejoblíbenějším 
řeckým ostrovům. Ostrov proslul množstvím zachovalých větrných mlýnů, které se nacházejí po celém ostrově. Za zmínku stojí i kostel Panagias Paraportiani. Na 
ostrově, hlavně na jeho jižním pobřeží, se nachází i řada dobrých pláží. Zásluhu na oblíbenosti ostrova má však jeho noční život, který je řazen mezi nejznámější ve 
Středomoří vůbec. Přes den malebné a pitoreskní uličky města Mykonos se během turistické sezóny každý večer mění v konglomerát tavern, hospůdek, barů a klubů, 
které přitahují množství turistů.Nejen díky romantickým zákoutím a krásné architektuře, ale především díky své divoké party povaze, kdy se Mykonosu dá přezdívat 
„řecká Ibiza“, se stal vyhledávaným a velmi populárním letoviskem mezi Evropany. Přes den idylický slunný ostrov s mnoha menšími zátokami a písečnými plážemi se 
po soumraku probouzí do nočního života plného klubů a diskoték. Mykonos je ostrov s typickou kykladskou architekturou – kostelíky, kapličky a bíle natřené krychlové 
domy, Mykonos bývá častým výchozím bodem pro návštěvu v antice důležitého sousedního ostrova Délos s jeho významnými archeologickými nalezišti.Ke známosti 
přispěla značně i skutečnost, že Mykonos se stal cílem mezinárodního jet setu a láká k návštěvě i homosexuální páry a jedince ( nutný transfer MSC cca 10€) 
7.den: Řecko – Korfu / Korfu (Kerkyra) 
Na ostrovu Korfu se nachází stejnojmenné hlavní město, často také nazývané Kerkyra.  Nejnavštěvovanější  část města je historické části neboli "Corfu Old Town". 
V této části je Stará vojenská pevnost a krásná, monumentální promenáda Esplanáda. Pěkně kontrastuje s okolními úzkými uličkami a je lemováno řadou zajímavých 
budov. Za touhle promenádou je centrum města o rozloze 0,5 x 0,5 km. Na protějším konci náměstí se nachází útes spadající do Jónského moře, na němž byla v 
minulosti vystavěna benátská pevnost Palaio Frourio – tedy Stará pevnost. Při návštěvě Kerkyry určitě nevynechejte kostel svatého Spyridona – patrona celého Korfu. 
Město Korfu ukrývá také pravoslavnou katedrálu Mitropolis.Doprava v přístavu: Nutný transfer od MSC cca 13€                                              
8.den: Itálie - Ancona  13:00-19:00 
Ancona je hlavním městem nejen stejnojmenné provincie, ale i celého středoitalského regionu Marche. Jedná se o významný přístav na březích Jaderského moře. 
Město bylo založeno Řeky ve 4. století př. n. l. a během své historie bylo pod vlivem mnoha mocných říší i řady vlivných italských rodů. V současnosti je Ancona jedním 
z nejdůležitějších přístavů na jaderském pobřeží a jedná se o důležité průmyslové, správní a společenské centrum regionu Marche. Ve městě Ancona se nachází několik 
pozoruhodných památek, které stojí za návštěvu - nejblíže k přístavu se nachází náměstí Piazza della Republica s kostelem a divadlem, dále náměstí Piazza del Plebiscito 
s radnicí a barokním kostelem San Domenico, odkud můžete pokračovat ke Katedrále San Ciriaco s výhledem na celé město a Trajanův oblouk.  
9.den: Itálie- Benátky – Vaporettem na San Marco- 11:00-14:30 
Z důvodu značného zájmu klientů organizujeme fakultativní výlet vaporettem na náměstí Sv. Marka v Benátkách. Po odložení vašich zavazadel do autobusu se vydáme 
přímo z přístavu na plavbu vaporettem. Po cca 30 minutové plavbě dorazíme do centra Benátek a vy máme možnost si prohlédnout tyto úžasná místa, projet se na 
gondole nebo navštívit samotnou nejznámější basiliku St. Marco. Tři a půl hodinový výlet je fakultativní a je nutno si jej objednat při objednání zájezdu. Klienti, kteří se 
výletu neúčastní  vyčkají na skupinu v zázemí přístavu. Upozorňujeme, že není povoleno svévolně opustit přístav. Odpoledne vyrazíme z přístavu na cestu do ČR. Během 
cesty máme pro vás připraveny dvě teplé svačinky v buse a občerstvení. 
10.den: Příjezd do ČR- dle dopravní situace příjezd do Bratislavy cca 23:00, Brna cca 01:00, Prahy cca 04:00, Ostravy cca 04:00  
 
 

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

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

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 
A SLUŽEB DELEGÁTA 

http://www.rivieratour.cz/
http://www.namori.cz/
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                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 15 LET ZKUŠENOSTÍ   

 

 

808    SPECIÁLNÍ PLAVBA STŘEDOMOŘÍM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRST MINUTE                           26.990,-Kč 

First minute cena  
za osobu od 

26.990,-Kč   1018,-€ 

Katalogová cena  
za osobu od 

36.990,-Kč     1.395,-€ 

Cena dítě 3-11 let 13.990,-Kč      528,-€ 
Cena junior 12-17 let  13.990,-Kč      528,-€ 
Počet dnů 12 
Loď MSC  MSC GRANDIOSA***** 
Termín odjezdu 18.5.2021 
Termín příjezdu 29.5.2021 
Číslo plavby 808 
 
 
 
 
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 
*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 
*2x ubytování v *** hotelu se snídaní a večeří 
*návštěva vinotéky s ochutnávkou 
*výlet do ŘÍMA 
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 
 

Náš delegát Pavel Vám doporučuje: 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění  
*možnost úhrady servisní taxy  
*kategorii kajut Fantastica, Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové  
*nápojové balíčky a pakety  
*internet. balíčky, photo balíčky…  
*rezervace míst v buse za  příplatek  
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno  
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany  
*fakultativní výlet PISA 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem delegáta 
je nutné objednat při sepsání cestovní smlouvy. 

1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu dle nástupních míst. Během cesty do přístavu Vás náš delegát seznámí s životem na palubě lodí MSC Cruises, organizačními pokyny a 
programem zájezdu. Během cesty do přístavu pro Vás máme připravenu studenou večeři, teplou snídani a občerstvení. Nástupní místa: Vsetín, Rožnov p. Rad, Frýdek-Místek, Ostrava, 
Hranice, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Břeclav, Bratislava. Svozový transfer (za příplatek) můžete objednat na trase Ústí n. Labem, Praha, Humpolec, Jihlava, Vel. Meziříčí   
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění - Civitavecchia 10:00-19:00 
Po příjezdu do přístavu následuje registrace a odbavení na loď. V odpoledních hodinách seznamovací prohlídka s lodí, ubytování a bezpečnostní nácvik před vyplutím. Rozhodně si 
nenechte ujít první vyplutí z přístavu. Je to nezapomenutelný zážitek. Také u první servírované večeře nesmíte chybět a užít si tak skvělou italskou gastronomii. Večer zavítáme do 
lodního divadla a finále večera zakončíme skleničkou na baru. 
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: Španělsko – Mallorca-Palma de Mallorca 09:00-23:00 

 Největší přístav Baleárských ostrovů, který se nachází v hlavním městě. Již z přístavu je vidět největší dominanta města, gotická katedrála La Seu. Jižně od katedrály se rozkládá Parc de 

la Mar, který je ideálním místem k odpočinku. V parku se nachází jezírko, které bylo upraveno tak, aby se v něm zrcadlila katedrála. Naproti katedrály je Biskupský palác a poblíž 

mallorská burza La Slotja. V těsném sousedství katedrály stojí palác Almudaina, jedna z mála dochovaných maurských staveb na Mallorce. V paláci se nachází historické muzeum. 

Úzkými uličkami se dostaneme až k hlavnímu náměstí Placa de la Reina. V centru města se nachází nejstarší olivovník na Mallorce. Možnost kopání v moři. Doprava v přístavu: 

Doporučujeme transfer od MSC  

5.den: Španělsko – Barcelona 08:00-17:00 
Barcelona je hlavní město Katalánska a nabízí nespočet turistických atrakcí. Od sochy Kryštofa Kolomba je krásná procházka po turistické třídě La Rambla, kolem které jsou místní 
restaurace, kavárničky a taverničky. Uprostřed La Rambly je krásný trh Mercado de la Boqueria s čerstvými surovinami. Třída La Rambla je ukončena Katalánským náměstím. Paralelně 
s třídou La Rambla je gotická čtvrť s katedrálou sv. Eulálie. Další zajímavostí ve městě jsou Gaudího stavby jako Casa Batlló, Casa Milí neboli La Pedrera a světoznámá katedrála Sagrada 
Familia, která se staví více než 100 let. V neposlední řadě stojí za návštěvu barevný park Güell. Fanoušci fotbalu mají jedinečnou možnost navštívit známý fotbalový stadion Nou Camp 
fotbalového klubu FC Barcelona. Doprava v přístavu: Doporučujeme transfer od MSC, cca 10€ 
6.den: Francie – Cannes  08:30-17:30 

Městečko, známé díky Mezinárodnímu filmovému festivalu, se nachází na jihu Francie. Jelikož město nemá přístav přizpůsobený pro velké lodě, kotví se na moři a na pevninu se 

dostaneme díky tzv. tendrům neboli člunům, které pendlují z lodě na pevninu a zpět. Kolem paláce s červeným kobercem jsou otisky dlaní a podpisy hvězd filmového plátna na tzv. 

Allée des Stars. Kolem festivalového paláce se táhne hlavní bulvár La Croisette lemována hotely, butiky, restauracemi a nočními kluby. Jsou zde i bezplatné pláže. Cannská historie se 

nachází ve Starém městě na kopci Monte Chevalier. Na návrší stojí katedrála Notre Dame de L´Esperance a zbytky opevnění s věžemi. Celé Staré město je propleteno úzkými uličkami 

s obchůdky a suvenýry.   

7.den: Itálie – Janov   07:00-18:00 

Přístav Janov leží v severozápadní části Itálie a jedná se o nejdůležitější přístav v Itálii a jeden z největších v Evropě. Město se rozkládá na kopcích prudce se svažujících k moři. Pěší 

procházkou z přístavu do centra města je možné jít podél pobřeží až k mořskému akváriu, které patří k největším v Evropě. Odtud je to již kousek k historickému jádru města, ve kterém 

jsou krásné paláce a malebné uličky. Doporučujeme se zajít podívat na rodný dům Kryštofa Kolumba, dóžecí palác Palazza Ducale, katedrálu San Lorenzo či navštívit náměstí Ferrari. 

8.den: Itálie – La Spezia  07:00-18:00 

La Spezia je hlavní město v oblasti Ligurie a právem ji lze nazvat bratrem Janova, neboť se také může pochlubit bohatou italskou a ligurskou historií, přístavem a starobylými uličkami, ve 

kterých se odráží typický italský život. K samotnému přístavu vede jedna z hlavních promenáda Viale Mazzini, lemována palmami. Najdete zde spoustu kaváren a restaurací, výbornou 

pravou italskou zmrzlinou a spoustou typických ligurských pokrmů. Město se pyšní krásnou starobylou městskou částí, ale nabízí především moderní architekturu jako je katedrála 

Cristo Re dei Secoli anebo budova námořní zbrojnice. Další možnosti: Pro plavbu s dopravou a delegátem fakultativní výlet do Pisy. Večer po divadelním představení si připravíme 

zavazadla k vylodění, zaplatíme účty a necháme se unášet na vlnách k poslednímu přístavu naší plavby 

9.den: Itálie-Civitavecchia- 09:00 
Ráno po snídani vylodění, vyzvednutí zavazadel a odjezd autobusem Říma 
9.den: Itálie-Řím  11:00-16:00 
Po příjezdu do starobylého Říma navštívíme nejdůležitější památky tohoto úžasného města. Uvidíte slavné Koloseum, Fórum Románum, Kapitol, památník Viktora Emanuela II, Fontánu 
De Trevi, Pantheon, Andělský hrad a Vatikán. Kolem poledne se zastavíme i na nejkrásnějším římském náměstí Piazza Navona na lehký oběd nebo nákup suvenýrů. V podvečer odjezd 
z Říma do městečka Orvieto, kde Vás čeká pravá Italská večeře a ubytování v hotelu. 
10. den: Siena-San. Gimiagno 08:00-21:00 
Ráno po snídani odjezd do města Siena, prohlídka města včetně jeho katedrály a odjezd do malebného městečka San Gimiagno. Zažijete opravdové krásy Toskánska umocněné 

návštěvou místní vinotéky. Večer odjezd na hotel, ubytování a večeře. 

11.den:  Itálie – Florencie-Padova 08:00- 21:30 

Florencie-hlavní město Toskánska bývá označováno také jako „město renesance“, „kolébka renesance“ nebo „hlavní město umění v Evropě“. Leží na úpatí Apenin a jeho středem 

protéká řeka Arno. Nejznámějšími památkami, které během naší prohlídky uvidíte, jsou dóm, zvonice a baptisterium, které stojí na náměstí Piazza del Duomo. Opodál, na Piazza della 

Signoria, můžete obdivovat zvonici na Palazzo Vecchio. Rozhodně si nenecháme ujít kopii slavné Michelangelovy sochy Davida s dalšími známými sochami od Donatella a Bandinelliho. 

Odpoledne odjezd do Padovy na krátkou zastávku města Sv. Antonína a večer odjezd do České republiky. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, 

cappuccino a čokoláda.   

12. den: Příjezd do ČR- dle dopravní situace příjezd do Brna cca 10:00, Prahy cca 13:00, Ostravy cca 14:00 
 

 

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

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

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 
A SLUŽEB DELEGÁTA 

              ŘÍM–MALLORCA–BARCELONA–CANNES–SIENA-SAN GIMIAGNO-FLORENCIE 

http://www.rivieratour.cz/
http://www.namori.cz/
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809  PLAVBA NA ISLAND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAMBURK – INVERGORDON – ISLAND – KIRKWALL – HAMBURK 

AKČNÍ CENA 1345€            34.990,-Kč 

First minute cena  
za osobu od 

31.990,-Kč 1.207,-€ 

Katalogová cena  
za osobu do 

41.990,-Kč     1585,-€ 

Cena dítě 3-11 let 9.290,-Kč          351,-€ 
Cena junior 12-17 let  9.290,-Kč          351,-€ 
Počet dnů 14 
Loď MSC  MSC PREZIOSA***** 
Termín odjezdu 29.5.2021 
Termín příjezdu 11.6.2021 
Číslo plavby 809 
 
 
 
 
 
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 
*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 
 

Naše delegátka Katka Vám doporučuje: 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění  
*možnost úhrady servisní taxy  
*kategorii kajut Fantastica, Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové  
*nápojové balíčky a pakety  
*internet. balíčky, photo balíčky…  
*rezervace míst v buse za  příplatek  
 
*fakultativní výlet Invergordon, Reykjavik, Isafjordur, Kirkwall 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem delegáta 
je nutné objednat při sepsání cestovní smlouvy. 
Tyto výlety není možné dokoupit na lodi 

 
 

1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu dle nástupních míst. Během cesty do přístavu Vás náš delegát seznámí s životem na palubě lodí MSC Cruises, 
organizačními pokyny a programem zájezdu. Během cesty do přístavu pro Vás máme připravenu studenou večeři, teplou snídani a občerstvení. Nástupní místa: Vsetín-
Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Velké Meziříčí-Jihlava-Humpolec-Praha-Petrovice 
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění -  Hamburg  10:00-22:00 
Po příjezdu do přístavu následuje registrace a odbavení na loď. V odpoledních hodinách seznamovací prohlídka s lodí, ubytování a bezpečnostní nácvik před vyplutím. 
Rozhodně si nenechte ujít první vyplutí z přístavu. Také u první servírované večeře nesmíte chybět a užít si tak skvělou italskou gastronomii. Večer zavítáme do lodního 
divadla a finále večera zakončíme skleničkou na baru. 
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: Skotsko-Invergordon  07:00-18:00  
Záliv Cromarty Firth je jeden z nejdůležitějších přístavů skotské Vysočiny. Vydat se můžete na fakultativní výlet k jezeru Loch Ness, jehož temně černá voda a obrovská 
hloubka přispěly k vytvoření legendy o existenci tajemné příšery.  Už od 19. stol. se zde střídají badatelé i zvědavci, kteří se snaží spatřit slavnou Nessie, u nás spíše 
známou jako Lochneska. Dalším skvělým námětem na výlet je Inverness, jenž  leží při ústí řeky Ness do Severního moře, která je zároveň součástí slavného 
Kaledonského kanálu. Tato významná technická památka z 19. stol. vybudovaná v tektonickém zlomu Great Glen spojila Severní moře s Atlantikem. Zrychlila tak lodní 
dopravu a umožnila řadě lodí vyhnout se nebezpečnému severnímu pobřeží Skotska. Dnes je Kaledonský kanál známou turistickou atrakcí. Jeho součástí je i několik 
zdymadel, mezi které patří např. Neptunovo schodiště s celkem osmi plavebními komorami. Atraktivitu místa ještě zvětšuje fakt, že je odtud v případě dobrého počasí 
krásný výhled na Ben Nevis, nejvyšší horu Velké Británie. 
5.den  Plavba na moři  
A je to tu zase, takže si uděláme čas na své nové přátele z lodi a využijme volného dne na moři. Navštívíme  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 
6.-7.den: Island- Reykjavik  10:00-23:59 - 00:01-18:00 
Reykjavík je hlavním a v podstatě jediným velkým městem Islandu. Okolí charakterizují poloostrůvky, zálivy, úžiny a ostrůvky. Vystihují ho také krásné pohledy na 
Atlantický oceán i vnitrozemské ledovce. Nezalesněný malý ostrov Viðey, nabízející několik turistických tras, leží na sever od města. Cesta lodí k němu trvá asi 10 minut. 
Můžete s naším delegátem vyrazit na fakultativní výlet po okolí a protože je dostatek času, tak večer můžete při prohlídce uvidět i Alþingishúsið – budova islandského 
parlamentu, jejíž stavba byla dokončena v roce 1881 nebo Dómkirkja – luteránská katedrála postavená v roce 1848 v neoklasicistním stylu.  
8.den: Island-Isafjordur   07:00-19:00 
je rybářské město, nacházejícím se na severozápadním pobřeží Islandu. Leží na malé ploché písčině ve fjordu Skutulsfjörður, který se na konci setká s velkým fjordem 
Isafjarðardjúp. Název znamená v překladu "ledový fjord". Ve městě jsou jedny z nejstarších domů na Islandu postaveny v 18. století. V jedné z nich je Mořské Muzeum. 
V centru města je kostel Ísafjarðarkirkja ("Kostel na ledovém fjordu"). Její konstrukce je betonová. Jejím architektem byl Hróbjartur Hróbjartsson. Využít můžete i 
fakultativní výlet s naším delegátem.  
9.den: Island-Akureyri   07:00-18:00 
není úplně přesné označení města. Plné jméno zní Akureyrarkaupstaður. Také se mu říká „hlavní město Severního Islandu“, protože je čtvrtým největším městem co do 
počtu obyvatel na Islandu. Má atraktivní polohu – leží na pobřeží fjordu Eyjafjörður pod zasněženými vrcholky okolních hor s nejvyšším vrcholem Súlur (1 213 m). 
Městem protéká řeka Glerá, která pramení z ledovce na poloostrově Tröllaskagi. První zmínka o osídlení této části Islandu spadá do roku 890, kdy sem údajně připlul 
norský Viking Helgi Magri (Helgi Hubený) a založil nedaleko dnešního Akureyri statek. Ve středověku zde bývaly spíše obchodní budovy, skladiště a jen několik domů. 
Postupně se zde rozmohl zejména rybářský průmysl a dnes je město rušné a kosmopolitní. Nejvyšší stavbou a tím i dominantou Akureyri je kostel Akureyrarkirkja 
navrhnutý státním architektem Guðjónem Samúelssonem roku 1940. Město si také velmi váží svých rodáků, na jejichž počest tu bylo postaveno několik muzeí. Ačkoli 
Akureyri leží necelých 100 km od severního polárního kruhu, zdejší botanická zahrada se díky příznivému mikroklimatu pyšní některými druhy rostlin, které by spíše 
patřily do mírného nebo subtropického pásu. 
10.den  Plavba na moři  
Odpočíváme, relaxujeme, bavíme se s animátory a nebo si užíváme masáže, sauny a vířivky v AUREA SPA. 

11.den: Skotsko -KirkwaIl   08:00-20:00 
Prvá zmínka o městě je z roku 1046. V roce 1486 byl povýšen na královské město a zároveň v témže roce Orkneje připadly Skotsku (do roku 1486 Norsko), stejně jako 
Shetlandy. Název města pochází z původního norského názvu Kirkjuvagr, který byl postupně komolen na Kirkvoe až Kirkwall. Ve městě je významný přístav, z kterého 
pravidelně plují trajekty do Lerwicku a Aberdeenu. V centru Kirkwallu stojí katedrála svatého Magnuse, která byla postavena v letech 1108 až 1117 a vedle ní je 
zřícenina biskupského paláce Earl. V jednom z nejzachovalejších měšťanských domů, postaveném v 16. století je dnes muzeum různých historických věcí, až z pravěku. 
Další je Wireless museum, věnované historii nahrávání zvuku. Kromě těchto budov je tu také mnoho historických domů z 17.-18. století. V Kirkwallu stál také hrad, 
který byl zničen v 17. století. Na západním okraji Kirkwallu stojí také prehistorický dům (vlastně sklep), vchází se do něj chodbou a místnost je až pod zemí, podobně 
jako u dalších domů, které se stavěly v pravěku na Orknejích a Shetlandách (Jarlshof). K této podzemní místnosti patřila i nadzemní budova, už dávno zbořená. Vydejte 

se na fakultativní výlet s naším delegátem. Večer po divadelním představení si připravíme zavazadla k vylodění, zaplatíme účty a necháme se unášet na vlnách k 
poslednímu přístavu naší plavby. 
12.den  Plavba na moři  
Odpočíváme, relaxujeme, bavíme se s animátory a nebo si užíváme masáže, sauny a vířivky v AUREA SPA. 

13.den: 07.00  Německo - Hamburg  -vylodění  

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. Příjezd do ČR dle 

aktuální dopravní situace Praha 22:00 

14.den: Příjezd do ČR   Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace  Brno cca 00.01 hod, Olomouc 01.30, Ostrava 03.00 

 

 

 

 

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

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

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 
A SLUŽEB DELEGÁTA 

http://www.rivieratour.cz/
http://www.namori.cz/


; 

                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 15 LET ZKUŠENOSTÍ   

 

 

810   Z BENÁTEK PŘES MYKONOS NA SANTORINI                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akční cena 999€               25.990,-Kč 

First minute cena  
za osobu od 

23.990,-Kč     905,-€ 

Katalogová cena  
za osobu od 

33.990,-Kč     1.282,-€ 

Cena dítě 3-11 let 7.990,-Kč         302,-€ 
Cena junior 12-17 let  7.990,-Kč         302,-€ 
Počet dnů 10 
Loď MSC  MSC SINFONIA***+ 
Termín odjezdu 4.6.2021 
Termín příjezdu 13.6.2021 
Číslo plavby 810 
 
 
 
 
 
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 
*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 
 

Naše delegátka Markéta Vám doporučuje: 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění  
*možnost úhrady servisní taxy  
*kategorii kajut Fantastica, Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové  
*nápojové balíčky a pakety  
*internet. balíčky, photo balíčky…  
*rezervace míst v buse za  příplatek  
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno  
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany  
*fakultativní výlet Benátky 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem delegáta 
je nutné objednat při sepsání cestovní smlouvy. 
Tyto výlety není možné dokoupit na lodi 

 
 

 
 
1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu dle nástupních míst. Během cesty do přístavu Vás náš delegát seznámí s životem na palubě lodí MSC Cruises, 
organizačními pokyny a programem zájezdu. Během cesty do přístavu pro Vás máme připravenu studenou večeři, teplou snídani a občerstvení. Nástupní místa: Vsetín, 
Rožnov p. Rad, Frýdek-Místek, Ostrava, Hranice, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Břeclav, Bratislava. Svozový transfer (za příplatek) můžete objednat na trase Ústí n. 
Labem, Praha, Humpolec, Jihlava, Vel. Meziříčí   
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění - Benátky  10:00-16:00 
Po příjezdu do přístavu následuje registrace a odbavení na loď. V odpoledních hodinách seznamovací prohlídka s lodí, ubytování a bezpečnostní nácvik před vyplutím. 
Rozhodně si nenechte ujít první vyplutí z přístavu. Benátky jsou často označovány jako „město na vodě“. Historické, umělecké a kulturní dědictví z tohoto města činí 
světové kulturní centrum. Město je protkané nespočtem kanálů, ve kterých se proplouvá pomocí gondol. Dalším dopravním prostředkem jsou zde také vodní autobusy 
„vaporetta“, která plně nahrazují auta, tramvaje a autobusy. Je to nezapomenutelný zážitek. Také u první servírované večeře nesmíte chybět a užít si tak skvělou 
italskou gastronomii. Večer zavítáme do lodního divadla a finále večera zakončíme skleničkou na baru. 
3.den: Kotor – Černá hora 14:00-20:00 
Po Santorini asi nejkrásnější destinace Vás zaujme už vplouváním do Kotoru Bokou Kotorskou. Proplujete největším jihoevropským fjordem do krásného historického 
městečka, kde Vám rozhodně doporučíme výšlap na místní hradby, odkud jsou neskutečně krásné výhledy nejen na město Kotor, ale i na celý Fjord. Už samotné 
proplutí fjordem je opravdu neskutečným zážitkem. Jen si to představte, sedíte na palubě lodi, v ruce svůj oblíbený drink a užíváte si okolní přírodu, kterou máte 
nadosah. Vážně úžasná destinace. 
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 
5.den: Mykonos-Řecko  09.00-23:59  a  00:00-02.00 
V řecké mytologii byl Mykonos dějištěm bojů mezi Diem a Giganty, ostrov sám byl pojmenován po Apollónově vnukovi Mykonovi. Mykonos dnes patří k 
nejoblíbenějším řeckým ostrovům. Ostrov proslul množstvím zachovalých větrných mlýnů, které se nacházejí po celém ostrově. Za zmínku stojí i kostel Panagias 
Paraportiani. Na ostrově, hlavně na jeho jižním pobřeží, se nachází i řada dobrých pláží. Zásluhu na oblíbenosti ostrova má však jeho noční život, který je řazen mezi 
nejznámější ve Středomoří vůbec. Přes den malebné a pitoreskní uličky města Mykonos se během turistické sezóny každý večer mění v konglomerát taveren, 
hospůdek, barů a klubů, které přitahují množství turistů. Nejen díky romantickým zákoutím a krásné architektuře, ale především díky své divoké party povaze, kdy se 
Mykonosu dá přezdívat „řecká Ibiza“, se stal vyhledávaným a velmi populárním letoviskem mezi Evropany. Přes den idylický slunný ostrov s mnoha menšími zátokami a 
písečnými plážemi se po soumraku probouzí do nočního života plného klubů a diskoték. Mykonos je ostrov s typickou kykladskou architekturou – kostelíky, kapličky a 
bíle natřené krychlové domy, Mykonos bývá častým výchozím bodem pro návštěvu v antice důležitého sousedního ostrova Délos s jeho významnými archeologickými 
nalezišti. Ke známosti přispěla značně i skutečnost, že Mykonos se stal cílem mezinárodního jet sletu a láká k návštěvě i homosexuální páry a jedince ( nutný transfer 
MSC cca 10€) 
6.den: Řecko – Santorini 07:30-14:30 
Souostroví Santorini leží v Egejském moři a patří k nejjižnějším z tzv. kykladských ostrovů. Jeho hlavním městem je Fira (Thira).  
Kotví se na moři a do přístavu se dostanete bezplatně čluny – tzv. tendery, které je nutné si rezervovat na lodi (skupinám s českým delegátem zařizuje delegát). 
Z přístavu se do centra města, které je na vrcholu skály, dostanete buď na oslíkovi (cca €7), lanovkou (cca €7) nebo pěšky. Ve městě můžete vidět typickou řeckou 
architekturu. Pokud budete mít zájem, můžete si taxíkem zajet na jednu z barevných pláží s vulkanickým pískem nebo do archeologického naleziště Akrotiri. Doprava 
v přístavu: do centra města na oslících, lanovkou nebo pěšky. Další možnosti: výlet do města Oía, pláže, naleziště Akrotiri, výlety od MSC  
7.den: Albaníe-Sarande  14:00-20:00 
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. Sarande bylo 
však osídleno už ve starověku, na což nás upozorňují i zbytky půlkruhových hradeb ze 4. století. Takže nezbývá než vyjít vstříc poznávání nových míst a destinaci. 
8 den: Bari-Itálie  07:00-13:00 
Přístavní město Bari, hlavní město oblasti Apulie, její provincie Bari, leží na pobřeží Jaderského moře v jižní Itálii. Je sídlem univerzity, významným střediskem průmyslu 
a obchodu. V roce 465 tu bylo zřízeno biskupství, které bylo pak v 10. století povýšeno na arcibiskupství. Od dobytí Itálie byzantskými vojsky v 6. století bylo Bari v 
držení Byzance, a to až do roku 1071, kdy je jako poslední državu východního císařství dobyli Normané pod vedením Roberta Guiscarda. Roku 1130 se stalo součástí 
Království obojí Sicílie a od roku 1282 neapolského království. V 16. - 18. století Bari upadalo, o další století později došlo k jeho novému vzestupu. Je zde pohřben Sv. 
Mikuláš 
9.den: Itálie- Benátky – Vaporettem na San Marco- 11:00-14:30 
Z důvodu značného zájmu klientů organizujeme fakultativní výlet vaporettem na náměstí Sv. Marka v Benátkách. Po odložení vašich zavazadel do autobusu se vydáme 
přímo z přístavu na plavbu vaporettem. Po cca 30 minutové plavbě dorazíme do centra Benátek a vy máme možnost si prohlédnout tyto úžasná místa, projet se na 
gondole nebo navštívit samotnou nejznámější basiliku St. Marco. Tři a půl hodinový výlet je fakultativní a je nutné si jej objednat při objednání zájezdu. Klienti, kteří se 
výletu neúčastní  vyčkají na skupinu v zázemí přístavu. Upozorňujeme, že není povoleno svévolně opustit přístav. Odpoledne vyrazíme z přístavu na cestu do ČR. 
Během cesty máme pro vás připraveny dvě teplé svačinky v buse a občerstvení. 
10.den: Příjezd do ČR- dle dopravní situace příjezd do Bratislavy cca 23:00, Brna cca 01:00, Prahy cca 04:00, Ostravy cca 04:00  
 

 
 

 

 

 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  SINFONIA***+                        EVROPSKÉ PLAVBY 

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

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 
A SLUŽEB DELEGÁTA 

              BENÁTKY – KOTOR – MYKONOS – SANTORINI – SARANDE – BARI - BENÁTKY 
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811   FLORENCIE-PISA-BARCELONA-MALLORCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              LIVORNO – MARSEILLE – BARCELONA – PALMA – NEAPOL - FLORENCIE 

FIRST MINUTE                           23.990,-Kč 

First minute cena  
za osobu od 

23.990,-Kč     905,-€ 

Katalogová cena  
za osobu od 

33.990,-Kč     1.282,-€ 

Cena dítě 3-11 let 8.990,-Kč         339,-€ 
Cena junior 12-17 let  8.990,-Kč         339,-€ 
Počet dnů 10 
Loď MSC  MSC SEASIDE***** 
Termín odjezdu 10.6.2021 
Termín příjezdu 19.6.2021 
Číslo plavby 811 
 
 
 
 
 
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 
*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 
*výlet do Pisy a do Florencie 
 
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 
 

Naše delegátka Jana Vám doporučuje: 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění  
*možnost úhrady servisní taxy  
*kategorii kajut Fantastica, Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové  
*nápojové balíčky a pakety  
*internet. balíčky, photo balíčky…  
*rezervace míst v buse za  příplatek  
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno  
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany  

 
 

1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu dle nástupních míst. Během cesty do přístavu Vás náš delegát seznámí s životem na palubě lodí MSC 
Cruises, organizačními pokyny a programem zájezdu. Během cesty do přístavu pro Vás máme připravenu studenou večeři, teplou snídani a občerstvení. 
Nástupní místa: Vsetín, Rožnov p. Rad, Frýdek-Místek, Ostrava, Hranice, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Břeclav, Bratislava. Svozový transfer (za 
příplatek) můžete objednat na trase Ústí n. Labem, Praha, Humpolec, Jihlava, Vel. Meziříčí   
2.den: 09.00-12.00  Itálie -  Pisa  
Ráno přijedeme do italské Pisy, kde si prohlédneme náměstí zázraků se známou a slavnou šikmou věží. Budeme mít volný čas na nákup suvenýrů a 
vláčkem poté vyrazíme na parkoviště, odkud odjedeme busem do přístavu Livorno. 
2.den: 13.00-19.30  Itálie -  Livorno 
 V odpoledních 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: 08.00-17.00  Itálie - Janov    
Město, kde se narodil Kryštof Kolumbus. Navštívíme centrum tohoto krásného města, podíváme se k rodnému domu Kryštofa Kolumba a zavítat můžeme 
také do místního mořského světa. Krásný program na celý den. 
4.den: 09.00-18.00  Francie – Marseille    
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. 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. Uvidíte ostrov Iff, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav s pevností a další zajímavosti.  
Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města a zpět, v této destinaci je opravdu nutný. 
5.den: 08.00-19.00  Španělsko-Barcelona    
Od sochy Kryštofa Kolumba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. Příjemná 
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, nebo se zájmem poslouchat výklad našeho 
delegáta. Transfer MSC přístav-centrum-přístav Vám rozhodně doporučíme. 
6.den: 07:00-17:00 Španělsko – Ibiza  
Město Ibiza je největší lákadlo celého ostrova, nabízí historické památky, tradiční přímořské hospůdky, pláže a v neposlední řadě samozřejmě také 
zábavu, která město pravidelně ovládne s příchodem večera. Za návštěvu stojí především historická část města, kde je toho opravdu hodně k vidění. 
Eivissa je totiž jedním z nejstarších měst na světě. Patří sem historická čtvrť Dalt Vila, která je celá obehnaná hradbami, ve které se nachází malebné 
uličky, katedrála, pevnost a bašty. Mezi touto čtvrtí a přístavem je městská část La Marina, která je domovem těch nejoblíbenějších restaurací, barů a 
klubů. 
7.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 
8.den: 09:00-16:00  Itálie – Neapol 
Fascinující Neapol, město mnoha tváří s bohatou historií a záviděníhodnou kulturní tradicí, město plné protikladů. Město, které toho má tolik co 
nabídnout. V Neapoli ochutnáte tu nejlepší pizzu – vždyť právě tady se zrodila. Z přístavu je krásně vidět hrad Nuovo, od kterého je to jen kousek ke 
galerii Umberto I., k opeře Theatro San Carlo. V blízkosti je impozantní náměstí Piazza del Plebiscito s královským palácem Palazzo Reale a s kopií 
římského Pantheonu Chiesa di San Francesco di Paola. Pak už záleží jen na vás, jestli se vydáte na procházku po pobřežní promenádě k hradu Castel 
dell´Ovo, nebo přes nákupní uličky objevovat krásy ostatních kostelů a náměstí jako je například historické náměstí Piazza del Gesu Nuovo. Samotnému 
náměstí dominuje barokní sloup a jezuitský kostel Chiesa del Gesu Nuovo, v sousedství se nachází kostel Basilica di Santa Chiara ze 14. století. 
9.den:  09.00  Itálie - Livorno- Vylodění 
Ráno snídaně, v dopoledních hodinách vylodění a odjezd do Florencie.  
9.den:  12.00 - 16:00  Itálie - Florencie 
Hlavní město Toskánska bývá označováno také jako „město renesance“, „kolébka renesance“ nebo „hlavní město umění v Evropě“. Leží na úpatí Apenin a 

jeho středem protéká řeka Arno. Nejznámějšími památkami, které během naší prohlídky uvidíte, jsou dóm, zvonice a baptisterium, které stojí na náměstí 

Piazza del Duomo. Opodál, na Piazza della Signoria, můžete obdivovat zvonici na Palazzo Vecchio. Rozhodně si nenecháme ujít kopii slavné 

Michelangelovy sochy Davida s dalšími známými sochami od Donatella a Bandinelliho. V podvečer odjezd do České republiky. V ceně zpáteční přepravy 

jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.   

10.den: Příjezd do ČR- dle dopravní situace příjezd do Brna cca 10:00, Prahy cca 13:00, Ostravy cca 14:00  
  

 
 

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

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

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 
A SLUŽEB DELEGÁTA 

http://www.rivieratour.cz/
http://www.namori.cz/
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812    PLAVBA DO RUSKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akční cena 1345€          34.990,-Kč 

First minute cena  
za osobu od 

26.990,-Kč 1.018,-€ 

Katalogová cena  
za osobu od 

39.990,-Kč      1509,-€ 

Cena dítě 3-11 let 7.990,-Kč         302,-€ 
Cena junior 12-17 let  7.990,-Kč         302,-€ 
Počet dnů 10 
Loď MSC  MSC SPLENDIDA***** 
Termín odjezdu 19.6.2021 
Termín příjezdu 28.6.2021 
Číslo plavby 812 
 
 
 
 
 
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 
*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 
 

Naše delegátka Katka Vám doporučuje: 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění  
*možnost úhrady servisní taxy  
*kategorii kajut Fantastica,Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové  
*nápojové balíčky a pakety  
*internet.balíčky, photo balíčky…  
*rezervace míst v buse za  příplatek  
 
*fakultativní výlet ST.PETERBURG 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem delegáta 
je nutné objednat při sepsání cestovní smlouvy. 
Tyto výlety není možné dokoupit na lodi 

 
 
 

 
1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu dle nástupních míst. Během cesty do přístavu Vás náš delegát seznámí s životem na palubě lodí MSC 
Cruises, organizačními pokyny a programem zájezdu. Během cesty do přístavu pro Vás máme připravenu studenou večeři, teplou snídani a občerstvení. 
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Velké Meziříčí-Jihlava-Humpolec-Praha-Petrovice 
2.den: 10.00-19.00  Německo-Kiel    
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. Je možné, že Vás kapitán lodi pozve na 
skleničku sektu a užijete si tak společně první kapitánský gala večer i se speciální večeři. 
4.den: 09.00-16.00 Estonsko-Tallinn   
Tallinn patří k turisticky nejnavštěvovanějším evropským městům. Hlavním turistickým cílem je Staré Město s hradním vrchem Toompea. Právě toto 
historické jádro města bylo v roce 1997 zapsáno na listinu světového dědictví UNESCO. Současné jméno Tallinnu je poprvé doloženo až v roce 1536 . 
V této destinaci Vás náš delegát provede historickým centrem, kde můžete obdivovat úžasné památky tohoto krásného města. 
5.den: 07.00-20.00 Rusko-St.Petersburg   
Petrohrad je s téměř 5 miliony obyvatel druhé největší město Ruska a z měst nad milión obyvatel je nejsevernější na světě. Leží v severozápadní části 
Ruska při ústí řeky Něvy do Finského zálivu, který je součástí Baltského moře. Vzhledem k imigračnímu řízení (nutné vízum) a náročnosti destinace se 
delegát bude účastnit fakultativního výletu MSC, kde bude Vaší pomocnou rukou na tomto výletu-ne průvodcem, ani překladatelem! Pozor, lze zakoupit 
jen při sepsání cestovní smlouvy, ne dodatečně. Zakoupením výletu nemusíte vyřizovat vízum. SPT01 - CITY TOUR, ST. ISAAC KATHEDRÁLA& PETROVY 
DVORY – celodenní výlet. Po opuštění přístavu se zúčastníme fascinující vyhlídkové jízdy po tomto důležitém ruském městě. Podíváme se na klíčové 
atrakce, pak zastavíme, abychom si udělali foto před kostelem Našeho Spasitele na prolité krvi, katedrála nazývaná “Prolitou krví”. Naše exkurze dále 
pokračuje kolem známé Nevsky Prospective do katedrály Sv. Isaaca, kde se podíváme dovnitř. Po návštěvě katedrály nás čeká oběd v podání typické 
ruské kuchyně. Pak po hodinové jízdě dorazíme do známých Petrových dvorů – jedno z oblíbených letních sídel cara se svým divokým parkem, fontánami 
a stříhanými zahradami. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. Volný čas k nákupu suvenýrů.  
6.den: 09.00-17.00 Helsinky-Finsko   
Helsinky se hlavním městem staly až v roce 1812. Jsou průmyslovým centrem Finska a největším přístavem země. Helsinky vás zaujmou už na první 
pohled, ale kvůli místním památkám stojí rozhodně i za bližší prozkoumání. Helsinky jsou centrem nejzalidněnější, nejvíce průmyslové a nejbohatší části 
Finska. V roce 2000 byly (stejně jako Praha) označeny Městem kultury, což je významné ocenění. Zveme Vás na prohlídku tohoto krásného města. 
7.den: 08:30-16:30  Švédsko – Stockholm 

Hlavní město Švédska Stockholm – Benátky severu, láká návštěvníky nejen svou historií a architekturou. Vábí i milovníky dobrého jídla a hlavně kávy, 

odpolední pauza zvaná fika je totiž zdejší tradice, které se takřka nikdo nevyhýbá. Kořeny švédského hlavního města spadají do 13. století, kdy dal 

významný bojovník Birger Jarl vybudovat pevnost - základ pozdějšího Stockholmu - na ostrově poblíž strategicky důležitého jezera Mälaren. 

Doporučujeme navštívit Stockholmskou radnici, kterou najdete na ostrově Kungsholmen. Dříve tu stál velký mlýn, ale mezi lety 1911 až 1923 tu podle 

architekta Ragnara Östbergavyrostla radnice. K její výstavbě bylo prý třeba až 8 milionů červených cihel. Areálem se můžete projít až k vodě, prohlédnout 

si sochy a malý park. Pokud chcete vidět Stockholm s nadhledem, vystoupejte na 106 metrů vysokou radniční věž. Stockholmský královský zámek můžete 

navštívit na ostrově Stadsholmen, ve čtvrti Gamla stan. Jde o hlavní sídlo švédského krále, kde se odehrávají veškeré oslavy a oficiality. Tomu nahrává i 

strategická poloha památky umístěné nedaleko švédského parlamentu. Doporučujeme navštívit i muzeum Alfreda Nobela. Doprava v přístavu: V této 

destinaci je nutný shuttle bus 

8.den: Plavba na moři 
Užijte si tento den. Dýchejte svěží mořský vzduch, oddávejte se lenošení, odpočinku a relaxování při skleničce skvělého drinku. Můžete sportovat, 

opalovat se, zaplavat si v bazénech nebo si zatančit a pobavit se s animátory na palubě lodi MSC Cruises . Večer po divadelním představení si připravíme 

zavazadla k vylodění, zaplatíme účty a necháme se unášet na vlnách k poslednímu přístavu naší plavby. 

9.den: 08.00  Německo - Kiel  -vylodění  

Ráno snídaně a po vylodění odložení zavazadel do busu a prohlídka města. V odpoledních hodinách odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy 
jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.  
10.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace Praha 01:00 Brno cca 03.30 hod, Olomouc 04.30, Ostrava 05.45 
 

 

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

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

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 
A SLUŽEB DELEGÁTA 

KIEL – TALLIN – ST. PETERSBURG – HELSINKI – STOCKHOLM – KIEL 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vanalinn&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Toompea&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1997
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A9_d%C4%9Bdictv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://cs.wikipedia.org/wiki/1536
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813  PLAVBA NORSKÝMI FJORDY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIEL – BERGEN – NORDFJORDEIN – FLAAM – STAVANGER – KIEL 

Akční cena  1268€     32.990,-Kč 

First minute cena  
za osobu od 

26.990,-Kč 1.018,-€ 

Katalogová cena  
za osobu od 

39.990,-Kč      1509,-€ 

Cena dítě 3-11 let 7.990,-Kč         302,-€ 
Cena junior 12-17 let  7.990,-Kč         302,-€ 
Počet dnů 10 
Loď MSC  MSC SPLENDIDA***** 
Termín odjezdu 26.6.2021 
Termín příjezdu 5.7.2021 
Číslo plavby 813 
 
 
 
 
 
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 
*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 
 

Naše delegátka Katka Vám doporučuje: 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění  
*možnost úhrady servisní taxy  
*kategorii kajut Fantastica,Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové  
*nápojové balíčky a pakety   
*internet.balíčky, photo balíčky…  
*rezervace míst v buse za  příplatek  
*fakultativní výlet FLAAM 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem delegáta 
je nutné objednat při sepsání cestovní smlouvy. 
Tyto výlety není možné dokoupit na lodi 

 
 
 

 
 
1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu dle nástupních míst. Během cesty do přístavu Vás náš delegát seznámí s životem na palubě lodí MSC 
Cruises, organizačními pokyny a programem zájezdu. Během cesty do přístavu pro Vás máme připravenu studenou večeři, teplou snídani a občerstvení. 
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Velké Meziříčí-Jihlava-Humpolec-Praha-Petrovice 
2.den: 10.00-19.00  Německo-Kiel    
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. Je možné, že Vás kapitán lodi pozve na 
skleničku sektu a užijete si tak společně první kapitánský gala večer i se speciální večeři. 
4.den:08:00-18:00 Norsko – Bergen 
Město bylo údajně založeno Olafem Kyrrem kolem roku 1070n. l. a bylo až do roku 1299 považováno za hlavní město Norska. Za návštěvu určitě stojí 
nejstarší čtvrt města Bryggen, které leží na břehu přístavu Vagen. Jedná se o řadu dřevěných domů s kamenným základem. Každá dům měl své vlastní 
molo, sklad a nakládací jeřáb. Nyní domy slouží hlavně pro turisty v podobě ubytovacích zařízení, restaurací a obchůdků. Vstup do areálu je zdarma. Další 
zajímavou památkou je Bergenská katedrála, pevnost Bergenhus a Mariankirken. Při návštěvě Bergenu byste neměli vynechat Rybí trh, kde je možné 
ochutnat mořské plody.  
5.den: 07:00-16:00  Norsko -Nordfjord  
Tento fjord je šestý nejdelší v Norsku, rozprostírající se 106 km od ostrova Husevågøy v ústí do vesnice Loen na druhém konci. Region zahrnuje drsné 
pobřeží poloostrova Stadlandet na Jostedalsbreen, což je největší evropský ledovec na pevnině. Nachází se zde taky jezero Hornindalsvatnet, nejhlubší 
jezero v Evropě  514 m. Neopakovatelné je samotné proplutí lodí tímto fjordem. My Vám doporučujeme procházku při obdivování přírodních krás anebo 
fakultativní výlety MSC CRUISES v okolí 
6.den: 08.00-18.00 Flaam-Norsko    
Vesnice Flaam leží v údolí, kam se nejlépe dostanete železnicí z Myrdalu nebo autem, či lodí. Flaam je světovým unikátem, ležícím na břehu 
Aurlandsfjordu, s horským nádražím v Myrdal. Od mořské hladiny až do výšky 865 metrů nad mořem – takovou trasu tvoří dvacetikilometrová železnice s 
nejprudším stoupáním na světě. Když norští stavitelé naplánovali spojení Bergenské železnice s malebnou vesničkou na břehu ramene největšího 
norského fjordu, netušili, že železnice se stane vyhledávanou turistickou atrakcí. Proto doporučujeme při návštěvě tohoto města právě tuto projížďku 
absolvovat.  Cestou mezi Flaam a Myrdal projedete 10ti stanicemi. V letních obdobích vlak s vámi zastaví ve speciální stanici Kjosfossen, abyste mohli 
obdivovat mohutný vodopád stejného jména. K tomuto vodopádu se dostanete pouze vlakem. V konečné zastávce můžete navštívit místní hotel s 
občerstvením, anebo se jít projít k nedalekému jezeru. Pro klienty doporučujeme tento fakultativní výlet s delegátem 
7.den: 12:00-21:00  Norsko - Stavanger 
Norský přístav Stavanger láká návštěvníky pro krásu svého okolí. Nacházejí se zde ty nejkrásnější norské fjordy v  čele s Lysefjordem. Krásnou přírodu 

můžete obdivovat už z paluby lodi, kdy se budete k městu přibližovat. Ke kráse města přidává původní architektura a klidná zadumanost starých čtvrtí. 

Stavanger je „Městem ze dřeva“, nikoliv z kamene. Světově proslulou památkou je zdejší katedrála Domkirke, která pochází z roku 1125 a patří 

k nejstarším budovám města. Katedrála je vystavěna v anglonormanském slohu a určitě byste ji při návštěvě města neměli vynechat. Při návštěvě města 

Stavanger doporučujeme také zavítat k Hafsfjord, kde se nachází památník Mečů ve skále. Cesta k památníku trvá cca 10 minut jízdy taxíkem.   

8.den: Plavba na moři 

Užijte si tento den. Dýchejte svěží mořský vzduch, oddávejte se lenošení, odpočinku a relaxování při skleničce skvělého drinku. Můžete sportovat, 

opalovat se, zaplavat si v bazénech nebo si zatančit a pobavit se s animátory na palubě lodi MSC Cruises . Večer po divadelním představení si připravíme 

zavazadla k vylodění, zaplatíme účty a necháme se unášet na vlnách k poslednímu přístavu naší plavby. 

9.den: 07.00  Německo - Kiel  -vylodění  

Ráno snídaně a po vylodění odložení zavazadel do busu a prohlídka města. V odpoledních hodinách odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy 
jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.  
10.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace Praha 01:00 Brno cca 03.30 hod, Olomouc 04.30, Ostrava 05.45 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 
A SLUŽEB DELEGÁTA 

http://www.rivieratour.cz/
http://www.namori.cz/
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814   PLAVBA PŘES ŠVÉDSKO DO RUSKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akční cena  1153€          30.990,-Kč 

First minute cena  
za osobu od 

27.990,-Kč 1.056,-€ 

Katalogová cena  
za osobu od 

39.990,-Kč      1509,-€ 

Cena dítě 3-11 let 7.990,-Kč         302,-€ 
Cena junior 12-17 let  12.990,-Kč         490,-€ 
Počet dnů 10 
Loď MSC  MSC SPLENDIDA***** 
Termín odjezdu 3.7.2021 
Termín příjezdu 12.7.2021 
Číslo plavby 814 
 
 
 
 
 
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 
*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 
 

Naše delegátka Katka Vám doporučuje: 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění  
*možnost úhrady servisní taxy  
*kategorii kajut Fantastica,Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové  
*nápojové balíčky a pakety  
*internet.balíčky, photo balíčky…  
*rezervace míst v buse za  příplatek  
 
*fakultativní výlet ST. PETERBURG  
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem delegáta 
je nutné objednat při sepsání cestovní smlouvy. 
Tyto výlety není možné dokoupit na lodi 

 
 
 

1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu dle nástupních míst. Během cesty do přístavu Vás náš delegát seznámí s životem na palubě lodí MSC 
Cruises, organizačními pokyny a programem zájezdu. Během cesty do přístavu pro Vás máme připravenu studenou večeři, teplou snídani a občerstvení. 
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Velké Meziříčí-Jihlava-Humpolec-Praha-Petrovice 
2.den: 10.00-19.00  Německo-Kiel    
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. Je možné, že Vás kapitán lodi pozve na 
skleničku sektu a užijete si tak společně první kapitánský gala večer i se speciální večeři. 
4.den: 09.00-16.00 Estonsko-Tallinn   
Tallinn patří k turisticky nejnavštěvovanějším evropským městům. Hlavním turistickým cílem je Staré Město s hradním vrchem Toompea. Právě toto 
historické jádro města bylo v roce 1997 zapsáno na listinu světového dědictví UNESCO. Současné jméno Tallinnu je poprvé doloženo až v roce 1536 . 
V této destinaci Vás náš delegát provede historickým centrem, kde můžete obdivovat úžasné památky tohoto krásného města. 
5.den: 07.00-20.00 Rusko-St.Petersburg   
Petrohrad je s téměř 5 miliony obyvatel druhé největší město Ruska a z měst nad milión obyvatel je nejsevernější na světě. Leží v severozápadní části 
Ruska při ústí řeky Něvy do Finského zálivu, který je součástí Baltského moře. Vzhledem k imigračnímu řízení (nutné vízum) a náročnosti destinace se 
delegát bude účastnit fakultativního výletu MSC, kde bude Vaší pomocnou rukou na tomto výletu-ne průvodcem, ani překladatelem! Pozor, lze zakoupit 
jen při sepsání cestovní smlouvy, ne dodatečně. Zakoupením výletu nemusíte vyřizovat vízum. SPT01 - CITY TOUR, ST. ISAAC KATHEDRÁLA& PETROVY 
DVORY – celodenní výlet. Po opuštění přístavu se zúčastníme fascinující vyhlídkové jízdy po tomto důležitém ruském městě. Podíváme se na klíčové 
atrakce, pak zastavíme, abychom si udělali foto před kostelem Našeho Spasitele na prolité krvi, katedrála nazývaná “Prolitou krví”. Naše exkurze dále 
pokračuje kolem známé Nevsky Prospective do katedrály Sv. Isaaca, kde se podíváme dovnitř. Po návštěvě katedrály nás čeká oběd v podání typické 
ruské kuchyně. Pak po hodinové jízdě dorazíme do známých Petrových dvorů – jedno z oblíbených letních sídel cara se svým divokým parkem, fontánami 
a stříhanými zahradami. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. Volný čas k nákupu suvenýrů.  
6.den: 09.00-17.00 Helsinky-Finsko   
Helsinky se hlavním městem staly až v roce 1812. Jsou průmyslovým centrem Finska a největším přístavem země. Helsinky vás zaujmou už na první 
pohled, ale kvůli místním památkám stojí rozhodně i za bližší prozkoumání. Helsinky jsou centrem nejzalidněnější, nejvíce průmyslové a nejbohatší části 
Finska. V roce 2000 byly (stejně jako Praha) označeny Městem kultury, což je významné ocenění. Zveme Vás na prohlídku tohoto krásného města. 
7.den: 08:30-16:30  Švédsko – Stockholm 

Hlavní město Švédska Stockholm – Benátky severu, láká návštěvníky nejen svou historií a architekturou. Vábí i milovníky dobrého jídla a hlavně kávy, 

odpolední pauza zvaná fika je totiž zdejší tradice, které se takřka nikdo nevyhýbá. Kořeny švédského hlavního města spadají do 13. století, kdy dal 

významný bojovník Birger Jarl vybudovat pevnost - základ pozdějšího Stockholmu - na ostrově poblíž strategicky důležitého jezera Mälaren. 

Doporučujeme navštívit Stockholmskou radnici, kterou najdete na ostrově Kungsholmen. Dříve tu stál velký mlýn, ale mezi lety 1911 až 1923 tu podle 

architekta Ragnara Östbergavyrostla radnice. K její výstavbě bylo prý třeba až 8 milionů červených cihel. Areálem se můžete projít až k vodě, prohlédnout 

si sochy a malý park. Pokud chcete vidět Stockholm s nadhledem, vystoupejte na 106 metrů vysokou radniční věž. Stockholmský královský zámek můžete 

navštívit na ostrově Stadsholmen, ve čtvrti Gamla stan. Jde o hlavní sídlo švédského krále, kde se odehrávají veškeré oslavy a oficiality. Tomu nahrává i 

strategická poloha památky umístěné nedaleko švédského parlamentu. Doporučujeme navštívit i muzeum Alfreda Nobela. Doprava v přístavu: V této 

destinaci je nutný shuttle bus 

8.den: Plavba na moři 
Užijte si tento den. Dýchejte svěží mořský vzduch, oddávejte se lenošení, odpočinku a relaxování při skleničce skvělého drinku. Můžete sportovat, 

opalovat se, zaplavat si v bazénech nebo si zatančit a pobavit se s animátory na palubě lodi MSC Cruises . Večer po divadelním představení si připravíme 

zavazadla k vylodění, zaplatíme účty a necháme se unášet na vlnách k poslednímu přístavu naší plavby. 

9.den: 08.00  Německo - Kiel  -vylodění  

Ráno snídaně a po vylodění odložení zavazadel do busu a prohlídka města. V odpoledních hodinách odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy 
jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.  
10.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace Praha 01:00 Brno cca 03.30 hod, Olomouc 04.30, Ostrava 05.45 
 

 
 

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

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

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 
A SLUŽEB DELEGÁTA 

KIEL – TALLIN – ST. PETERSBURG – HELSINKI – STOCKHOLM – KIEL 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vanalinn&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Toompea&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1997
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A9_d%C4%9Bdictv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://cs.wikipedia.org/wiki/1536
http://www.rivieratour.cz/
http://www.namori.cz/
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816    ZÁPADNÍ STŘEDOMOŘÍ PŘES SARDINII                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRST MINUTE                           27.990,-Kč 

First minute cena  
za osobu od 

27.990,-Kč 1.056,-€ 

Katalogová cena  
za osobu od 

39.990,-Kč      1509,-€ 

Cena dítě 3-11 let 13.990,-Kč         528,-€ 
Cena junior 12-17 let  13.990,-Kč         528,-€ 
Počet dnů 10 
Loď MSC  MSC SEAVIEW*****  
Termín odjezdu 3.7.2021 
Termín příjezdu 12.7.2021 
Číslo plavby 816 
 
 
 
 
 
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 
*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 
*výlet do ŘÍMA 
*italskou večeři v Orvietu 
 
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 
 

Naše delegátka Markéta Vám doporučuje: 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění  
*možnost úhrady servisní taxy  
*kategorii kajut Fantastica, Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové  
*nápojové balíčky a pakety  
*internet. balíčky, photo balíčky…  
*rezervace míst v buse za  příplatek  
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno  
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany  

 
 
 
 

 
1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu dle nástupních míst. Během cesty do přístavu Vás náš delegát seznámí s životem na palubě lodí MSC 
Cruises, organizačními pokyny a programem zájezdu. Během cesty do přístavu pro Vás máme připravenu studenou večeři, teplou snídani a občerstvení. 
Nástupní místa: Vsetín, Rožnov p. Rad, Frýdek-Místek, Ostrava, Hranice, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Břeclav, Bratislava. Svozový transfer (za 
příplatek) můžete objednat na trase Ústí n. Labem, Praha, Humpolec, Jihlava, Vel. Meziříčí   
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění – Civitavecchia   10:00-18:00 
Po příjezdu do přístavu následuje registrace a odbavení na loď. V odpoledních hodinách seznamovací prohlídka s lodí, ubytování a bezpečnostní nácvik 
před vyplutím. Rozhodně si nenechte ujít první vyplutí z přístavu. Je to nezapomenutelný zážitek. Také u první servírované večeře nesmíte chybět a užít si 
tak skvělou italskou gastronomii. Večer zavítáme do lodního divadla a finále večera zakončíme skleničkou na baru. 
3.den: 10.00-18.00  Palermo-Sicílie   
Příjemná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při 
návštěvě tohoto krásného města. Nezapomeňte si koupit místní skvělou pistáciovou zmrzlinu, zavítat na rybí trhy a do místní katedrály. 
4.den: 10.00-17.00  Cagliari-Sardinie   
je hlavním městem ostrova Sardinie.  Žije zde přes 230 tisíc obyvatel a v sardštině nese název Casteddu („zámek“). Město má univerzitu a je důležitým 
přístavem (spojení zvláště do Janova, Livorna, Civitavecchie, Neapole a Palerma). Cagliari je položeno mezi dvěma zátokami mořského zálivu, má zajímavé 
středověké jádro, nádhernou pláž Poetto a slaná jezera s růžovými plameňáky. Atmosféra tohoto města je pro návštěvníky strhující. Pulzující život, hlučná 
doprava, zkamenělá historie – člověk ho buď miluje, nebo nenávidí! V Cagliari se člověk necítí jako turista, tady zažíváte sardinský všední den, patří prostě 
k němu. Antické město Carialis téměř zcela pohltila pozdější zástavba, ale zachovaly se zbytky římské arény z 2. století n.l. Milá je procházka po 
středověké čtvrti. Z památek středověkého města, zčásti dosud chráněného pisánskými hradbami s věžemi  - Torre di San Pancrazio (na Piazza 
Indipendenza), nebo bašta Santa Catarina - se zachovaly gotické kostely a některé kostely – především katedrála Santa Cecilia (dokončena v roce 1312). 
Pisánsko - románská katedrála byla postavena ve 13. století, ale později přestavěna. Má zajímavou románskou kazatelnu. 
5.den: 14.00-22.00  Španělsko – Mallorca- Palma de Mallorca   
Baleárské ostrovy-ráj na zemi. Procházka centrem Palmy, zejména ve večerních hodinách, je nezapomenutelným zážitkem. Procházka kolem katedrály 
světla, staré radnice, královského paláce, nebo olivovníku starého přes 2000 let, je opravdu kouzelná. Závěru pochopitelně korunuje návštěva venkovní 
kavárny na Plaza D Mayor, kde si vychutnáte skvělou pravou sangrii. Ale pozor, hlavně se včas vrátit na loď. (nutný transfer MSC) 
6.den: 09.00-16.00  Španělsko – Valencie   
Ráno po snídani se můžete vydat s naším delegátem na poznávání tohoto velmi zajímavého města. Budete obdivovat zajímavou architekturu a 
urbanistické ztvárnění vyschlého koryta řeky, projdeme se ospalými uličkami Valencii až ke katedrále, kde je umístěn svatý grál-kalich, ze kterého Ježíš pil 
při poslední večeři Páně. Budete se věnovat i nákupům, ochutnáte skvělou zmrzlinu anebo navštívíte místní tržnici. Máte taktéž možnost navštívit místní 
oceánografické muzeum, jedno z největších v Evropě. (Nutný transfer MSC)  
7.den: 13.00-19.00  Francie-Marseille    
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. 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. Uvidíte ostrov Iff, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav s jeho pevností a další zajímavosti. Doporučujeme 
transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je opravdu nutný. Večer po divadelním představení si připravíme zavazadla k vylodění, 
zaplatíme účty a necháme se unášet na vlnách k poslednímu přístavu naší plavby. 
9.den: Vylodění-Itálie- Civitavecchia- 09:00 

Ráno po snídani vylodění, vyzvednutí zavazadel a odjezd autobusem do Říma 

9.den: Itálie  Řím – Orvieto -  11:00-20:00 

Kolem poledne dorazíme do věčného města-ŘÍMA. Za pomocí našeho delegáta uvidíte Vatikán, Andělský hrad, Piazzale Navona, Pantheon, Fontánu Di 
Trevi, Kapitol, Forum Romanum a  Koloseum. Na nejkrásnějším římském náměstí Piazza Navona budete mít volný čas na zakoupení suvenýrů nebo lehký 
oběd. Z Říma budeme odjíždět v podvečer do malebného městečka Orvieto, kde si  vychutnáme pravou italskou večeři. Poté odjezd do ČR. 
10.den: Příjezd do ČR- dle dopravní situace příjezd do Brna cca 10:00, Prahy cca 13:00, Ostravy cca 14:00  
 

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

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

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 
A SLUŽEB DELEGÁTA 

              CIVITAVECHIA – PALERMO – MALLORCA – VALENCIA – MARSEILLE – JANOV  

http://www.rivieratour.cz/
http://www.namori.cz/
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                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 15 LET ZKUŠENOSTÍ   
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KIEL – BERGEN – NORDFJORDEIN – FLAAM – STAVANGER – KIEL               BENÁTKY – BARI – SANTORINI – CHANIA – CORFU - DUBROVNÍK – BENÁTKY  

FIRST MINUTE                           29.990,-Kč 

First minute cena  
za osobu od 

29.990,-Kč   1132,-€ 

Katalogová cena  
za osobu od 

39.990,-Kč      1509,-€ 

Cena dítě 3-11 let 7.990,-Kč         302,-€ 
Cena junior 12-17 let  15.990,-Kč         603,-€ 
Počet dnů 10 
Loď MSC  MSC ORCHESTRA****  
Termín odjezdu 9.7.2021 
Termín příjezdu 18.7.2021 
Číslo plavby 817 
 
 
 
 
 
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 
*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 
 

Naše delegátka Katka Vám doporučuje: 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění  
*možnost úhrady servisní taxy  
*kategorii kajut Fantastica, Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové  
*nápojové balíčky a pakety  
*internet. balíčky, photo balíčky…  
*rezervace míst v buse za  příplatek  
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno  
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany  
*fakultativní výlet BENÁTKY 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem delegáta 
je nutné objednat při sepsání cestovní smlouvy. 
Tyto výlety není možné dokoupit na lodi 

 
 
 
 
 
 

1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu dle nástupních míst. Během cesty do přístavu Vás náš delegát seznámí s životem na palubě lodí MSC 
Cruises, organizačními pokyny a programem zájezdu. Během cesty do přístavu pro Vás máme připravenu studenou večeři, teplou snídani a občerstvení. 
Nástupní místa: Vsetín, Rožnov p. Rad, Frýdek-Místek, Ostrava, Hranice, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Břeclav, Bratislava. Svozový transfer (za 
příplatek) můžete objednat na trase Ústí n. Labem, Praha, Humpolec, Jihlava, Vel. Meziříčí   
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění - Benátky  10:00-17:00 
Po příjezdu do přístavu následuje registrace a odbavení na loď. V odpoledních hodinách seznamovací prohlídka s lodí, ubytování a bezpečnostní nácvik 
před vyplutím. Benátky jsou často označovány jako „město na vodě“. Historické, umělecké a kulturní dědictví z tohoto města činí světové kulturní 
centrum. Město je protkané nespočtem kanálů, ve kterých se proplouvá pomocí gondol. Dalším dopravním prostředkem jsou zde také vodní autobusy 
„vaporetta“, která plně nahrazují auta, tramvaje a autobusy. Rozhodně si nenechte ujít první vyplutí z přístavu. Je to nezapomenutelný zážitek. Také u 
první servírované večeře nesmíte chybět a užít si tak skvělou italskou gastronomii. Večer zavítáme do lodního divadla a finále večera zakončíme 
skleničkou na baru. 
3 den: 13:30-19:30 Bari-Itálie   
Přístavní město Bari, hlavní město oblasti Apulie, její provincie Bari, leží na pobřeží Jaderského moře v jižní Itálii. Je sídlem univerzity, významným 
střediskem průmyslu a obchodu. V roce 465 tu bylo zřízeno biskupství, které bylo pak v 10. století povýšeno na arcibiskupství. Od dobytí Itálie 
byzantskými vojsky v 6. století bylo Bari v držení Byzance, a to až do roku 1071, kdy je jako poslední državu východního císařství dobyli Normané pod 
vedením Roberta Guiscarda. Roku 1130 se stalo součástí Království obojí Sicílie a od roku 1282 neapolského království. V 16. - 18. století Bari upadalo, o 
další století později došlo k jeho novému vzestupu. Je zde pohřben Sv. Mikuláš 
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 
5.den:   07:00-19:00 Řecko - Santorini 
Souostroví Santorini leží v Egejském moři a patří k nejjižnějším z tzv. kykladských ostrovů. Jeho hlavním městem je Fira (Thira).  
Kotví se na moři a do přístavu se dostanete bezplatně čluny – tzv. tendery, které si je nutné rezervovat na lodi (skupinám s českým delegátem zařizuje 
delegát). Z přístavu se do centra města, které je na vrcholu skály, dostanete buď na oslíkovi (cca €7), lanovkou (cca €7) nebo pěšky. Ve městě můžete 
vidět typickou řeckou architekturu. Pokud budete mít zájem, můžete si taxíkem zajet na jednu z barevných pláží s vulkanickým pískem nebo do 
archeologického naleziště Akrotiri. Další možnosti: výlet do města Oía, pláže, naleziště Akrotiri, výlety od MSC 
6.den: 07:00-17:00 Chania-Kréta-Řecko   
Druhé největší město Kréty, Chania, bývá právem označováno za nejkrásnější město celého ostrova. Při procházkách nás oblažuje  vůně rostoucích 
jasmínů i rozkvetlých popínavých lián bougainvilleí. Samotné město pak uchvacuje působivou, převážně benátskou architekturou.  Zdejší přístav se 
jmenuje Benátský a disponuje pohodlnou promenádou, doslova obsypanou tavernami a kavárničkami, a téměř odevšad je krásný výhled na zdejší 
dominantu, maják 
7.Den: 12:00-19:00  Řecko – Korfu / Korfu (Kerkyra) 
Na ostrově Korfu se nachází stejnojmenné hlavní město, často také nazývané Kerkyra.  Nejnavštěvovanější částí města je historické centrum neboli "Corfu 
Old Town". V této části je Stará vojenská pevnost a krásná, monumentální promenáda Esplanáda. Pěkně kontrastuje s okolními úzkými uličkami a je 
lemováno řadou zajímavých budov. Za touhle promenádou je centrum města o rozloze 0,5 x 0,5 km. Na protějším konci náměstí se nachází útes spadající 
do Jónského moře, na němž byla v minulosti vystavěna benátská pevnost Palaio Frourio – tedy Stará pevnost. Při návštěvě Kerkyry určitě nevynechejte 
kostel svatého Spyridona – patrona celého Korfu. Město Korfu ukrývá také pravoslavnou katedrálu Mitropolis. Doprava v přístavu: Nutný transfer od MSC 
cca 13€       
8.den: 07:00-13:30  Chorvatsko - Dubrovník   
Dubrovník má bohatou a unikátní politickou a kulturní historii, byl proto umístěn na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Jeho jedinečné, 
mimořádně překrásné okolí, zachovalé kulturní a architektonické památky, vysoký ekologický standard a dobře regulovaná dopravní situace přitahují 
turisty každou sezónu. Doporučujeme jet do Starého města vzdáleného cca 3 km od přístavu. Shuttle bus Vás dopraví k Pilské bráně odkud můžete jít 
přes padací most do samotného Starého města. Tam najdete hlavní ulici Stradun, Onofriovu fontánu, františkánský klášter a spoustu dalších historických 
budov. Celé staré město obklopují hradby, na které je možné zakoupit vstup. Doprava v přístavu: Nutný transfer MSC (cca €14), také je možnost taxi 
služeb a MHD. Večer po divadelním představení si připravíme zavazadla k vylodění, zaplatíme účty a necháme se unášet na vlnách k poslednímu přístavu 
naší plavby. 
9.den: Vylodění-Itálie- Benátky- 09:00 
Ráno po snídani vylodění, vyzvednutí zavazadel a uložení zavazadel do autobusu. 
9.den: Itálie- Benátky – Vaporettem na San Marco- 11:00-14:30, poté odjezd do ČR 
Z důvodu značného zájmu klientů organizujeme fakultativní výlet vaporettem na náměstí Sv. Marka v Benátkách. Po odložení vašich zavazadel do 
autobusu se vydáme přímo z přístavu na plavbu vaporettem. Po cca 30 minutové plavbě dorazíme do centra Benátek a vy máme možnost si prohlédnout 
tyto úžasná místa, projet se na gondole nebo navštívit samotnou nejznámější basiliku St. Marco. Tři a půl hodinový výlet je fakultativní a je nutné si jej 
objednat při objednání zájezdu. Klienti, kteří se výletu neúčastní, vyčkají na skupinu v zázemí přístavu. Upozorňujeme, že není povoleno svévolně opustit 
přístav. Odpoledne vyrazíme z přístavu na cestu do ČR. Během cesty máme pro vás připraveny dvě teplé svačinky v buse a občerstvení. 
11.den: Příjezd do ČR- dle dopravní situace příjezd do Bratislavy cca 23:00, Brna cca 01:00, Prahy cca 04:00, Ostravy cca 04:00  

 

 

 

 

 

 

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

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 
A SLUŽEB DELEGÁTA 

              CIVITAVECHIA – PALERMO – MALLORCA – VALENCIA – MARSEILLE – JANOV                BENÁTKY – BARI – SANTORINI – CHANIA – CORFU - DUBROVNÍK – BENÁTKY  
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   815    PLAVBA DO NORSKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIEL – BERGEN – NORDFJORDEIN – FLAAM – STAVANGER – KIEL 

Akční cena 1268€      32.990,-Kč 

First minute cena  
za osobu od 

28.990,-Kč 1.094,-€ 

Katalogová cena  
za osobu do 

39.990,-Kč      1509,-€ 

Cena dítě 3-11 let 7.990,-Kč         302,-€ 
Cena junior 12-17 let  12.990,-Kč         490,-€ 
Počet dnů 10 
Loď MSC  MSC SPLENDIDA***** 
Termín odjezdu 10.7.2021 
Termín příjezdu 19.7.2021 
Číslo plavby 815 
 
 
 
 
 
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 
*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 
 

Naše delegátka Katka Vám doporučuje: 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění  
*možnost úhrady servisní taxy  
*kategorii kajut Fantastica,Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové  
*nápojové balíčky a pakety  
*internet.balíčky, photo balíčky…  
*rezervace míst v buse za  příplatek  
 
*fakultativní výlet FLAAM 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem delegáta 
je nutné objednat při sepsání cestovní smlouvy. 
Tyto výlety není možné dokoupit na lodi 

 
 
 

 
 
1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu dle nástupních míst. Během cesty do přístavu Vás náš delegát seznámí s životem na palubě lodí MSC 
Cruises, organizačními pokyny a programem zájezdu. Během cesty do přístavu pro Vás máme připravenu studenou večeři, teplou snídani a občerstvení. 
Nástupní místa: Vsetín-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Velké Meziříčí-Jihlava-Humpolec-Praha-Petrovice 
2.den: 10.00-19.00  Německo-Kiel    
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. Je možné, že Vás kapitán lodi pozve na 
skleničku sektu a užijete si tak společně první kapitánský gala večer i se speciální večeři. 
4.den: 08:00-18:00  Norsko -Nordfjord  
Tento fjord je šestý nejdelší v Norsku, rozprostírající se 106 km od ostrova Husevågøy v ústí do vesnice Loen na druhém konci. Region zahrnuje drsné 
pobřeží poloostrova Stadlandet na Jostedalsbreen, což je největší evropský ledovec na pevnině. Nachází se zde taky jezero Hornindalsvatnet, nejhlubší 
jezero v Evropě  514 m. Neopakovatelné je samotné proplutí lodí tímto fjordem. My Vám doporučujeme procházku při obdivování přírodních krás anebo 
fakultativní výlety MSC CRUISES v okolí 
5.den:08:00-18:00 Norsko – Bergen 
Město bylo údajně založeno Olafem Kyrrem kolem roku 1070n. l. a bylo až do roku 1299 považováno za hlavní město Norska. Za návštěvu určitě stojí 
nejstarší čtvrt města Bryggen, které leží na břehu přístavu Vagen. Jedná se o řadu dřevěných domů s kamenným základem. Každá dům měl své vlastní 
molo, sklad a nakládací jeřáb. Nyní domy slouží hlavně pro turisty v podobě ubytovacích zařízení, restaurací a obchůdků. Vstup do areálu je zdarma. Další 
zajímavou památkou je Bergenská katedrála, pevnost Bergenhus a Mariankirken. Při návštěvě Bergenu byste neměli vynechat Rybí trh, kde je možné 
ochutnat mořské plody.  
6.den: 08.00-19.00 Flaam-Norsko    
Vesnice Flaam leží v údolí, kam se nejlépe dostanete železnicí z Myrdalu nebo autem, či lodí. Flaam je světovým unikátem, ležícím na břehu 
Aurlandsfjordu, s horským nádražím v Myrdal. Od mořské hladiny až do výšky 865 metrů nad mořem – takovou trasu tvoří dvacetikilometrová železnice s 
nejprudším stoupáním na světě. Když norští stavitelé naplánovali spojení Bergenské železnice s malebnou vesničkou na břehu ramene největšího 
norského fjordu, netušili, že železnice se stane vyhledávanou turistickou atrakcí. Proto doporučujeme při návštěvě tohoto města právě tuto projížďku 
absolvovat.  Cestou mezi Flaam a Myrdal projedete 10ti stanicemi. V letních obdobích vlak s vámi zastaví ve speciální stanici Kjosfossen, abyste mohli 
obdivovat mohutný vodopád stejného jména. K tomuto vodopádu se dostanete pouze vlakem. V konečné zastávce můžete navštívit místní hotel s 
občerstvením, anebo se jít projít k nedalekému jezeru. Pro klienty doporučujeme tento fakultativní výlet s delegátem 
7.den: 12:00-21:00  Norsko - Stavanger 
Norský přístav Stavanger láká návštěvníky pro krásu svého okolí. Nacházejí se zde ty nejkrásnější norské fjordy v  čele s Lysefjordem. Krásnou přírodu 

můžete obdivovat už z paluby lodi, kdy se budete k městu přibližovat. Ke kráse města přidává původní architektura a klidná zadumanost starých čtvrtí. 

Stavanger je „Městem ze dřeva“, nikoliv z kamene. Světově proslulou památkou je zdejší katedrála Domkirke, která pochází z roku 1125 a patří 

k nejstarším budovám města. Katedrála je vystavěna v anglonormanském slohu a určitě byste ji při návštěvě města neměli vynechat. Při návštěvě města 

Stavanger doporučujeme také zavítat k Hafsfjord, kde se nachází památník Mečů ve skále. Cesta k památníku trvá cca 10 minut jízdy taxíkem.   

8.den: Plavba na moři 

Užijte si tento den. Dýchejte svěží mořský vzduch, oddávejte se lenošení, odpočinku a relaxování při skleničce skvělého drinku. Můžete sportovat, 

opalovat se, zaplavat si v bazénech nebo si zatančit a pobavit se s animátory na palubě lodi MSC Cruises . Večer po divadelním představení si připravíme 

zavazadla k vylodění, zaplatíme účty a necháme se unášet na vlnách k poslednímu přístavu naší plavby. 

9.den: 07.00  Německo - Kiel  -vylodění  

Ráno snídaně a po vylodění odložení zavazadel do busu a prohlídka města. V odpoledních hodinách odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy 
jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.  
10.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace Praha 01:00 Brno cca 03.30 hod, Olomouc 04.30, Ostrava 05.45 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 
A SLUŽEB DELEGÁTA 

              BENÁTKY – BARI – SANTORINI – CHANIA – CORFU - DUBROVNÍK – BENÁTKY  

http://www.rivieratour.cz/
http://www.namori.cz/
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857   ŠPICBERKY A SEVERNÍ POLÁRNÍ KRUH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                     JANOV - MALAGA - CASABLANCA - LISABON - BARCELONA - MARSEILLE 

1919 €                                           49.990,-Kč 

AKČNÍ CENA 49.990,-Kč 

Číslo plavby 857 

Katalogová cena za osobu 59.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 9.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  17.990,-Kč 

Počet dnů 18 

Loď MSC ***** PREZIOSA 

Termín odjezdu 7.8.2021 

Termín příjezdu 23.8.2021 
 
 
 
 
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 
*základní vstupné do Tropical Islands 
 
 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 

S RIVIERA TOUR je to opravu jiná dovolená. Na naši plavbu na Špicberky vyrazíme trošku dříve, protože hned začátek naší plavby začne relaxem 
v Tropical Islands Resort na cestě do Berlína. V odpoledních hodinách přijedeme do imitace tropického ráje uprostřed Evropy. Hala byla původně 
navržena pro výrobu vzducholodí a vy zde naleznete zde tropický prales s vodopády, lagunu a 200metrů dlouhou písečnou pláž. K tomu navrch plno 
atrakcí a speciálních lokalit jako jsou například Tropické moře, lagunu s vodopádem a deštným pralesem, výlet balonem, procházka džunglí přes 
lanový most a další. Vyzkoušet můžete i parní lázně, sauny, masáže (za příplatek). Odpočati doslova lehneme do busu a vyrazíme na noční přejezd do 
přístavu v Hamburku 
1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu včetně návštěvy Tropical islands. 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… 
4.den: 07:00-16:00 Kristiansand- Norsko 
Největší atrakcí města je historická čtvrť Kvadraturen, která svůj název získala díky pravoúhlému uspořádání ulic. V části Posebyen se nacházejí typické bílé dřevěné 
domky z 18. a 19. stol., ve kterých v minulosti sídlili vojáci. Dominantou centra je novogotická katedrála Domkirke dokončená v r. 1885 či pevnost Christiansholm ze 17. 
stol. stojící na pobřeží moře.  Kristiansand je pátým největším městem v zemi.  
5.den: 10:00-18:00 Bergen-Norsko 
Bergen má spoustu přívlastků, mj. jedno z nejdeštivějších míst v Norsku nebo hlavní město fjordů. Stejně jako Řím leží na sedmi pahorcích. Je to město s jedinečnou, 
nezapomenutelnou a pohodovou atmosférou. Ostatní střediska v oblasti - např. Kinsarvik nebo Eidfjord slouží jako výchozí místa pro výlety k ledovci Folgefonna nebo do 
náhorní plošiny Hardangervidda,které si můžete zakoupit u plavební společnosti nebo se vypravit s našim delegátem do uliček tohoto města.(vhodný transfer MSC).  
6.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… 
7.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 
smlouvy.  
8.den: Plavba na moři    
Odpočíváme, nabíráme sílu… 
9.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 smlouvy.  
10.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.  
11.-12.den: 13:00-02.00  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 smlouvy.  
13.den: Plavba na moři 
14.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 smlouvy.  
15.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 městem. 
16.den: Plavba na moři    
17.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. 
18.den: Příjezd do ČR   Dle dopravní situace příjezd do ČR, Praha (22.8.2020 cca 21:00)  Brno (23.8.2020 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 
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832   PLAVBA KOLEM EVROPY PŘES VIGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRST MINUTE                          26.990,-Kč 

First minute cena  
za osobu od 

26.990,-Kč   1018,-€ 

Katalogová cena  
za osobu od 

39.990,-Kč      1509,-€ 

Cena dítě 3-11 let 10.990,-Kč         415,-€   
Cena junior 12-17 let  10.990,-Kč         415,-€   
Počet dnů 14 
Loď MSC  MSC PREZIOSA***** 
Termín odjezdu 11.9.2021 
Termín příjezdu 24.9.2021 
Číslo plavby 832 
 
 
 
 
 
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 
*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 
 

Naše delegátka Katka Vám doporučuje: 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění  
*možnost úhrady servisní taxy  
*kategorii kajut Fantastica, Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové  
*nápojové balíčky a pakety  
*internet. balíčky, photo balíčky…  
*rezervace míst v buse za  příplatek  
 
*fakultativní výlet LISABON 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem delegáta 
je nutné objednat při sepsání cestovní smlouvy. 
Tyto výlety není možné dokoupit na lodi 

 
 
 

1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu dle nástupních míst. Během cesty do přístavu Vás náš delegát seznámí s životem na palubě lodí MSC Cruises, 
organizačními pokyny a programem zájezdu. Během cesty do přístavu pro Vás máme připravenu studenou večeři, teplou snídani a občerstvení. Nástupní místa: Vsetín-
Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Velké Meziříčí-Jihlava-Humpolec-Praha-Petrovice 
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění - Německo- Hamburg 10:00-19:00 
Po příjezdu do přístavu následuje registrace a odbavení na loď. V odpoledních hodinách seznamovací prohlídka s lodí, ubytování a bezpečnostní nácvik před vyplutím. 
Rozhodně si nenechte ujít první vyplutí z přístavu. Také u první servírované večeře nesmíte chybět a užít si tak skvělou italskou gastronomii. Večer zavítáme do lodního 
divadla a finále večera zakončíme skleničkou na baru. 
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 si můžete  zakoupit na lodních barech. Dnes je možné, že Vás kapitán lodi pozve na skleničku sektu a užijete si tak 

společně první kapitánský gala večer i se speciální večeří.* 

4.den: Southampton-Anglie 07:00-20:00 
Southampton je samostatná správní jednotka na jižním pobřeží Anglie. Je nejbližším velkým městem poblíž oblasti New Forest a nachází se asi v polovině vzdálenosti 
mezi Portsmouthem a Bournemouthem. Southampton je centrem konurbace neoficiálně označované jako Greater Southampton. Je to hlavně univerzitním městem. 
Můžete se s námi vydat krásnými uličkami do místního kostelíka, navštívit muzeum Titaniku, který právě z tohoto města vyplouval, nebo si vychutnat den v některém z 
místních Pabů. 
5.den: Francie-Le Havre  07:00-18:00 

Le Havre je francouzské přístavní město v departementu Seine-Maritime v Normandii. Město leží na pravém břehu Seiny při jejím ústí do moře. Město Le Havre je 

vstupní branou do Normandie a také do hlavního města Paříže z Atlantského oceánu. Město z 16. století bylo sice při 2. světové válce zničeno, ale díky přestavbě podle 

Auguste Perret je dnes zapsané na seznamu dědictví UNESCO za výjimečnou rekonstrukci jednoty a celistvosti. V destinaci doporučujeme výlet do Paříže s MSC 

CRUISES. 

6.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, 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 
7.den: Portugalsko – Vigo 10:00-17:00 
Vigo, přezdívané Olivové město, je největší město Galicie. V erbu města je žlutá obranná věž a zelený olivový strom, což dokazuje, že španělské město Vigo je opravdu 

městem oliv. I když město nemá velké množství historicky cenných budov, tak má pro změnu řadu nádherných a zajímavých muzeí, které můžete navštívit.  Vynechat 

byste při své návštěvě neměli Mořské muzeum nebo Muzeum současného umění, které patří k nejvýznamnějším muzeím svého druhu ve Španělsku.  Katedrála Santa 

Maria de Vigo je největší sakrální budovou ve městě. Naopak nejstarší církevní budovou je románský kostel Santiago de Bembrive z 12. Století. Od města Vigo je asi 

hodinu a půl jízdy autem vzdálené nejvýznamnější poutní místo Evropy – Santiago de Compostela. V 9. století zde byly údajně objeveny ostatky svatého Jakuba – 

jednoho z apoštolů.  

8.den:Portugalsko-Lisabon 09:00-18:00 

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 Fatima 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 Fatimy ročně milióny 

lidí prosit na kolenou o zázrak. S naším delegátem můžete absolvovat výlet na vozítkách TUT-TUC. 

9.den  Plavba na moři  
Odpočíváme, opalujeme se, relaxujeme, bavíme se s animátory a nebo si užíváme masáže, sauny a vířivky v AUREA SPA. 

10.den: Cartagena-Španělsko 9.00-18:00 
Jak se říká novodobé španělské Kartágo, v němž je teplo i tehdy, když je všude kolem zima. Město s dlouhou historií na jihu Španělska v provincii Murcie. Jde o 
jedinečné město plné památek, kousek od oblíbeného španělského letoviska Mar Menor s takřka 3000 let dlouhou historií se postupně stalo punským, římským, 
vojenským a secesním městem. Město se vyznačuje malebným přístavem, starou částí města, úzkými středověkými uličkami, které jsou plné barů a restaurací. Za vlády 
Hannibala byla Cartagena hlavním městem Iberijského poloostrova. Ostatně, byl to také právě on, který Cartagenu pojmenoval podle legendárního Kartága, města v 
severní Africe. 
11.den: Valencia-Španělsko 8.00-19:00 
Ráno po snídani se můžete vydat s naším delegátem na poznávání tohoto velmi zajímavého města. Budete obdivovat zajímavou architekturu a urbanistické ztvárnění 
vyschlého koryta řeky, projdeme se ospalými uličkami Valencii až ke katedrále, kde je umístěn svatý grál-kalich, ze kterého Ježíš pil při poslední večeři Páně. Budete se 
věnovat i nákupům, ochutnáte skvělou zmrzlinu a nebo navštívíte místní tržnici.  
12.den:  Barcelona – Španělsko 07.00-13.00 
Od sochy Kryštofa Kolumba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. Příjemná procházka 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. Večer po divadelním představení si připravíme zavazadla k vylodění, zaplatíme účty a necháme se unášet na vlnách k poslednímu přístavu naší 
plavby 
13.den:Vylodění-Itálie- Genoa- 09:00 
Ráno po snídani vylodění, vyzvednutí zavazadel a odjezd autobusem do ČR. Během cesty máme pro vás připraveny dvě teplé svačinky v buse a občerstvení. 
14. den: Příjezd do ČR- dle dopravní situace příjezd do Brna cca 01:00, Prahy cca 04:00, Ostravy cca 04:00 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 
A SLUŽEB DELEGÁTA 

         HAMBURK – SOUTHAMPTON – LE HAVRE – LISABON – CARTAGENA - JANOV 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADstav
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bsto
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seine-Maritime
https://cs.wikipedia.org/wiki/Normandie_(region)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seina
http://www.rivieratour.cz/
http://www.namori.cz/
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  833   ASSISI-FLORENCIE A ŘÍM NA PLAVBĚ MSC                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              CIVITAVECCHIA – PALERMO – CAGLIARI – MALLORCA – MARSEILLE – ROMA  

FIRST MINUTE                           25.990,-Kč 

First minute cena  
za osobu od 

25.990,-Kč    981,-€ 

Katalogová cena  
za osobu od 

39.990,-Kč      1509,-€ 

Cena dítě 3-11 let 10.990,-Kč         415,-€   
Cena junior 12-17 let  10.990,-Kč         415,-€   
Počet dnů 11 
Loď MSC  MSC SEAVIEW*****  
Termín odjezdu 18.9.2021 
Termín příjezdu 28.9.2021 
Číslo plavby 833 
 
 
 
 
 
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 
*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 
*ubytování v *** hotelu v Orvietu se snídaní a večeří 
* výlety do Říma, Assisi a Florencie 
 
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 
 

Náš delegát Pavel Vám doporučuje: 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění  
*možnost úhrady servisní taxy  
*kategorii kajut Fantastica, Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové  
*nápojové balíčky a pakety  
*internet. balíčky, photo balíčky…  
*rezervace míst v buse za  příplatek  
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno  
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany  
 

 
 

1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu dle nástupních míst. Během cesty do přístavu Vás náš delegát seznámí s životem na palubě lodí MSC Cruises, 
organizačními pokyny a programem zájezdu. Během cesty do přístavu pro Vás máme připravenu studenou večeři, teplou snídani a občerstvení. Nástupní místa: Vsetín, 
Rožnov p. Rad, Frýdek-Místek, Ostrava, Hranice, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Břeclav, Bratislava. Svozový transfer za příplatek-je možné objednat na trase Ústí n. 
Labem, Praha, Humpolec, Jihlava, Vel. Meziříčí   
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění – Itálie-Civitavecchia   10:00-18:00 
Po příjezdu do přístavu následuje registrace a odbavení na loď. V odpoledních hodinách seznamovací prohlídka s lodí, ubytování a bezpečnostní nácvik před vyplutím. 
Rozhodně si nenechte ujít první vyplutí z přístavu. Je to nezapomenutelný zážitek. Také u první servírované večeře nesmíte chybět a užít si tak skvělou italskou 
gastronomii. Večer zavítáme do lodního divadla a finále večera zakončíme skleničkou na baru. 
3.den: 10.00-18.00  Palermo-Sicílie   
Příjemná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při návštěvě tohoto 
krásného města. Nezapomeňte si koupit místní skvělou pistáciovou zmrzlinu, zavítat na rybí trhy a do místní katedrály. 
4.den: 10.00-17.00  Cagliari-Sardinie   
je hlavním městem ostrova Sardinie.  Žije zde přes 230 tisíc obyvatel a v sardštině nese název Casteddu („zámek“). Město má univerzitu a je důležitým přístavem 
(spojení zvláště do Janova, Livorna, Civitavecchie, Neapole a Palerma). Cagliari je položeno mezi dvěma zátokami mořského zálivu, má zajímavé středověké jádro, 
nádhernou pláž Poetto a slaná jezera s růžovými plameňáky. Atmosféra tohoto města je pro návštěvníky strhující. Pulzující život, hlučná doprava, zkamenělá historie – 
člověk ho buď miluje, nebo nenávidí! V Cagliari se člověk necítí jako turista, tady zažíváte sardinský všední den, patří prostě k němu. Antické město Carialis téměř zcela 
pohltila pozdější zástavba, ale zachovaly se zbytky římské arény z 2. století n.l. Milá je procházka po středověké čtvrti. Z památek středověkého města, zčásti dosud 
chráněného pisánskými hradbami s věžemi  - Torre di San Pancrazio (na Piazza Indipendenza), nebo bašta Santa Catarina - se zachovaly gotické kostely a některé 
kostely – především katedrála Santa Cecilia (dokončena v roce 1312). Pisánsko - románská katedrála byla postavena ve 13. století, ale později přestavěna. Má 
zajímavou románskou kazatelnu. 
5.den: 14.00-22.00  Španělsko – Mallorca- Palma de Mallorca   
Baleárské ostrovy-ráj na zemi. Procházka centrem Palmy zejména ve večerních hodinách je nezapomenutelným zážitkem. Procházka kolem katedrály světla, staré 
radnice, královského paláce, nebo olivovníku starého přes 2000 let je opravdu kouzelná. Závěru pochopitelně korunuje návštěva venkovní kavárny na Plaza D Mayor, 
kde si vychutnáte skvělou pravou sangrii. Ale pozor, hlavně se včas vrátit na loď. (nutný transfer MSC) 
6.den: 09.00-16.00  Španělsko – Valencie   
Ráno po snídani se můžete vydat s naším delegátem na poznávání tohoto velmi zajímavého města. Budete obdivovat zajímavou architekturu a urbanistické ztvárnění 
vyschlého koryta řeky, projdeme se ospalými uličkami Valencie až ke katedrále, kde je umístěn svatý grál-kalich, ze kterého Ježíš pil při poslední večeři Páně. Budete se 
věnovat i nákupům, ochutnáte skvělou zmrzlinu anebo navštívíte místní tržnici. Máte také možnost navštívit místní oceánografické muzeum, jedno z největších 
v Evropě. (Nutný transfer MSC)  
7.den: 13.00-19.00  Francie-Marseille    
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. 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. Uvidíte ostrov Iff, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav s jeho pevností a další zajímavosti. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, 
v této destinaci je opravdu nutný.  
8.den: Itálie – Janov 
Přístav Janov leží v severozápadní části Itálie a jedná se o nejdůležitější přístav v Itálii a jeden z největších v Evropě. Město se rozkládá na kopcích prudce se svažujících 
k moři. Pěší procházkou z přístavu do centra města je možné jít podél pobřeží až k mořskému akváriu, které patří jedno k největším v Evropě. Odtud je to již kousek 
k historickému jádru města, ve kterém jsou krásné paláce a malebné uličky. Doporučujeme se zajít podívat na bývalý dům Kryštofa Kolumba, dóžecí palác Palazza 
Ducale, katedrálu San Lorenzo či navštívit náměstí Ferrari. Večer po divadelním představení si připravíme zavazadla k vylodění, zaplatíme účty a necháme se unášet na 
vlnách k poslednímu přístavu naší plavby 
9.den: Vylodění-Itálie- Civitavecchia- 09:00 
Ráno po snídani vylodění, vyzvednutí zavazadel a odjezd autobusem do Říma 
9.den: Itálie  Řím – Orvieto -  11:00-20:00 
Kolem poledne dorazíme do věčného města-ŘÍMA. Za pomocí našeho delegáta uvidíte Vatikán, Andělský hrad, Piazzale Navona, Pantheon, Fontánu Di Trevi, Kapitol, 
Forum Romanum a  Koloseum. Na nejkrásnějším římském náměstí Piazza Navona budete mít volný čas na zakoupení suvenýrů nebo lehký oběd. Z Říma budeme 
odjíždět v podvečer do malebného městečka Orvieto, kde se ubytujeme a vychutnáme pravou italskou večeři. 
10.den: Itálie  Assisi -  10:00-13:00 
Po snídani vyrazíme klikatými cestami do Assisi. Assisi, ležící v regionu Umbrie přibližně 25 km od významného města Perugia, patří k nejvýznamnějším poutním místům 
křesťanského světa. Svatý František, který jako laický kazatel promlouval v celé Itálii, se v Assisi narodil roku 1181, v roce 1209 tu založil františkánský řád a působil zde 
až do své smrti v roce 1226. Takřka ihned po jeho smrti začali v Assisi na jeho počest stavět rozsáhlou baziliku. Assisi je významným duchovním střediskem střední Itálie, 
po Vatikánu se jedná o nejvýznamnější poutní místo v Itálii. Má výrazně středověký charakter a odkaz svatého Františka je tu cítit na každém kroku. Skutečnou 
chloubou je tu především cyklus 28 maleb ze života svatého Františka 
10.den:  Itálie – Florencie  16-18:30 
Hlavní město Toskánska bývá označováno také jako „město renesance“, „kolébka renesance“ nebo „hlavní město umění v Evropě“. Leží na úpatí Apenin a jeho středem 
protéká řeka Arno. Nejznámějšími památkami, které během naší prohlídky uvidíte jsou dóm, zvonice a baptisterium, které stojí na náměstí Piazza del Duomo. Opodál, 
na Piazza della Signoria, můžete obdivovat zvonici na Palazzo Vecchio. Rozhodně si nenecháme ujít kopii slavné Michelangelovy sochy Davida a dalším známým sochám 
od Donatella a Bandinelliho. V podvečer odjezd do České republiky. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.  
11.den: Příjezd do ČR- dle dopravní situace příjezd do Brna cca 10:00, Prahy cca 13:00, Ostravy cca 14:00  
 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  SEAVIEW*****                        

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

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 
A SLUŽEB DELEGÁTA 

http://www.rivieratour.cz/
http://www.namori.cz/
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                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 15 LET ZKUŠENOSTÍ   

 

 

 834  PLAVBA KOLEM EVROPY PŘES MALAGU                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRST MINUTE                           25.990,-Kč 

First minute cena  
za osobu od 

25.990,-Kč    981,-€ 

Katalogová cena  
za osobu od 

39.990,-Kč      1509,-€ 

Cena dítě 3-11 let 10.990,-Kč         415,-€     
Cena junior 12-17 let  15.990,-Kč         603,-€   
Počet dnů 14 
Loď MSC  MSC SPLENDIDA***** 
Termín odjezdu 22.9.2021 
Termín příjezdu 5.10.2021 
Číslo plavby 834 
 
 
 
 
 
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 
*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 
 

Naše delegátka Markéta Vám doporučuje: 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění  
*možnost úhrady servisní taxy  
*kategorii kajut Fantastica, Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové  
*nápojové balíčky a pakety  
*internet. balíčky, photo balíčky…  
*rezervace míst v buse za  příplatek  
*transfer Brno-Praha 890,-Kč 
 
*fakultativní výlet Lisabon 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem delegáta 
je nutné objednat při sepsání cestovní smlouvy. 
Tyto výlety není možné dokoupit na lodi 

 
 
 

1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu dle nástupních míst. Během cesty do přístavu Vás náš delegát seznámí s životem na palubě lodí MSC Cruises, 
organizačními pokyny a programem zájezdu. Během cesty do přístavu pro Vás máme připravenu studenou večeři, teplou snídani a občerstvení. Nástupní místa: Vsetín-
Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Velké Meziříčí-Jihlava-Humpolec-Praha-Petrovice, Výstupní místo: Brno-Vyškov-Olomouc-
Ostrava, Frýdek Místek, Vsetín. Transfer Brno-Praha za příplatek 890,-Kč 
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění - Německo-Kiel  10:00-19:00 
Po příjezdu do přístavu následuje registrace a odbavení na loď. V odpoledních hodinách seznamovací prohlídka s lodí, ubytování a bezpečnostní nácvik před vyplutím. 
Rozhodně si nenechte ujít první vyplutí z přístavu. Také u první servírované večeře nesmíte chybět a užít si tak skvělou italskou gastronomii. Večer zavítáme do lodního 
divadla a finále večera zakončíme skleničkou na baru. 
3.den Kodaň –Dánsko 09.00-15.00 
Návštěva tohoto města je vskutku impozantní. Zavítáme k malé mořské víle, uděláme si několik fotek s hradní stráží, jejichž klobouky zná snad celý svět. Víte, že mají 
váhu až 8 kg? Více od našeho delegáta. Samotná procházka centrem města je velmi půvabná a pohodová.  A zajít si můžete třeba i na horskou dráhu. Nutný transfer 
MSC Cruises 
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. Večer Vás možná Vás kapitán lodi pozve na skleničku sektu a užijete si tak 

společně první kapitánský gala večer i se speciální večeří.* 

5.den: Southampton-Anglie 08:00-20:00 
Southampton je samostatná správní jednotka na jižním pobřeží Anglie. Je nejbližším velkým městem poblíž oblasti New Forest a nachází se asi v polovině vzdálenosti 
mezi Portsmouthem a Bournemouthem. Southampton je centrem konurbace neoficiálně označované jako Greater Southampton. Je to hlavně univerzitním městem. 
Můžete se s námi vydat krásnými uličkami do místního kostelíka, navštívit muzeum Titaniku, který právě z tohoto města vyplouval, nebo si vychutnat den v některém z 
místních Pabů. 
6.den  Plavba na moři  
A je to tu zase, takže si uděláme čas na své nové přátele z lodi a využijme volného dne na moři. Navštívíme  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 
7.den: Portugalsko – Vigo 10:30-17:00 
Vigo, přezdívané Olivové město, je největší město Galicie. V erbu města je žlutá obranná věž a zelený olivový strom, což dokazuje, že španělské město Vigo je opravdu 

městem oliv. I když město nemá velké množství historicky cenných budov, tak má pro změnu řadu nádherných a zajímavých muzeí, které můžete navštívit.  Vynechat 

byste při své návštěvě neměli Mořské muzeum nebo Muzeum současného umění, které patří k nejvýznamnějším muzeím svého druhu ve Španělsku.  Katedrála Santa 

Maria de Vigo je největší sakrální budovou ve městě. Naopak nejstarší církevní budovou je románský kostel Santiago de Bembrive z 12. Století. Od města Vigo je asi 

hodinu a půl jízdy autem vzdálené nejvýznamnější poutní místo Evropy – Santiago de Compostela. V 9. století zde byly údajně objeveny ostatky svatého Jakuba – 

jednoho z apoštolů.  

8.den: Portugalsko-Lisabon 09:00-16:00 

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 Fatima 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 Fatimy ročně milióny 

lidí prosit na kolenou o zázrak. S naším delegátem můžete absolvovat výlet na vozítkách TUT-TUC. 

9.den:  Španělsko – Malaga 14:00-23:00 

Živé přístavní město na Slunečném pobřeží s malebnými uličkami, muzea světového významu, mimořádné působivé památky, španělská atmosféra na každém rohu a 

přátelští lidé.  Kousek od přístavu je písečná pláž a přímořská promenáda s obchody a kavárnami. Po cestě do centra města je malý park s volně poletujícími papoušky. 

V historickém centru města jsou pozůstatky římského amfiteátru, nádherná katedrála de la Encarnacion, pevnost Gibralfaro a maurský hrad Alcazaba. Pro milovníky 

umění je zde muzeum Pabla Picasa. Centrální část města je náměstí Plaza de la Constution. 

10.den  Plavba na moři  

Odpočíváme, opalujeme se, relaxujeme, bavíme se s animátory a nebo si užíváme masáže, sauny a vířivky v AUREA SPA. 

11.den:  Barcelona – Španělsko 07.00-19.00 
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.  
12.den: Francie - Marseille   08:00-18:00 
V Marseille je nutné se nejdříve dopravit do starého přístavu, který je vzdálen od lodi cca 16 km. Ze starého přístavu se můžete vydat pěšky nebo vláčkem k místní 
katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, kde byl vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Na tento ostrov jezdí čluny přímo ze starého 
přístavu. Nicméně, výšlap ke katedrále je nezapomenutelný zážitek. Marseille máte jako na dlani. Uvidíte i místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav s jeho pevností a 
další zajímavosti. Na závěr si můžete nakoupit levandulová mýdla nebo si dát skvělou bujabézu- rybí polévku. Večer po divadelním představení si připravíme zavazadla 
k vylodění, zaplatíme účty a necháme se unášet na vlnách k poslednímu přístavu naší plavby. Doprava v přístavu: Doporučujeme transfer MSC cca 17€                       
13.den:Vylodění-Itálie- Genoa- 09:00 

Ráno po snídani vylodění, vyzvednutí zavazadel a odjezd autobusem do ČR. Během cesty máme pro vás připraveny dvě teplé svačinky v buse a 
občerstvení. 
14. den: Příjezd do ČR- dle dopravní situace příjezd do Brna cca 01:00, Prahy cca 04:00, Ostravy cca 04:00 
 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC SPLENDIDA*****                     

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

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 
A SLUŽEB DELEGÁTA 

              KIEL – SOUTHAMPTON – VIGO – LISABON – MALAGA – BARCELONA - JANOV 

http://www.rivieratour.cz/
http://www.namori.cz/
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835  PLAVBA DO LISABONU A MAROKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              JANOV – MALAGA – CASABLANCA – LISABON – BARCELONA - MARSEILLE 

FIRST MINUTE                           28.990,-Kč 

First minute cena  
za osobu od 

28.990,-Kč   1094,-€ 

Katalogová cena  
za osobu od 

39.990,-Kč      1509,-€ 

Cena dítě 3-11 let 8.990,-Kč         339,-€   
Cena junior 12-17 let  8.990,-Kč         339,-€   
Počet dnů 12 
Loď MSC  MSC VIRTUOSA*****  
Termín odjezdu 30.9.2021 
Termín příjezdu 11.10.2021 
Číslo plavby 835 
 
 
 
 
 
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 
*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 
 

Naše delegátka Katka Vám doporučuje: 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění  
*možnost úhrady servisní taxy  
*kategorii kajut Fantastica, Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové  
*nápojové balíčky a pakety  
*internet. balíčky, photo balíčky…  
*rezervace míst v buse za  příplatek  
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno  
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany  
*fakultativní výlet LISABON, CASABLANCA 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem delegáta 
je nutné objednat při sepsání cestovní smlouvy. 
Tyto výlety není možné dokoupit na lodi 
 
 

 
 
1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu dle nástupních míst. Během cesty do přístavu Vás náš delegát seznámí s životem na palubě lodí MSC 
Cruises, organizačními pokyny a programem zájezdu. Během cesty do přístavu pro Vás máme připravenu studenou večeři, teplou snídani a občerstvení. 
Nástupní místa: Vsetín, Rožnov p. Rad, Frýdek-Místek, Ostrava, Hranice, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Břeclav, Bratislava. Svozový transfer (za 
příplatek) můžete objednat na trase Ústí n. Labem, Praha, Humpolec, Jihlava, Vel. Meziříčí   
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění - Janov  10:00-17:00 
Po příjezdu do přístavu následuje registrace a odbavení na loď. V odpoledních hodinách seznamovací prohlídka s lodí, ubytování a bezpečnostní nácvik 
před vyplutím. Rozhodně si nenechte ujít první vyplutí z přístavu. Je to nezapomenutelný zážitek. Také u první servírované večeře nesmíte chybět a užít si 
tak skvělou italskou gastronomii. Večer zavítáme do lodního divadla a finále večera zakončíme skleničkou na baru.  
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: Malaga-Španělsko 12:00-19:00   
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 pobřežní kolonádě za vůně pomerančovníků. Tři opravdové pecky rozhodně stojí za zhlédnutí – Staré 
divadlo, nádherná katedrála a místo, kde působil světoznámý malíř. 
5..den: Casablanca-Maroco 09:00-23:00 
Kdo tu nebyl - neuvěří. Budete doslova zírat. 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 např. do FÉS. 
V destinaci doporučujeme transfer MSC 
6.den  Plavba na moři  
A je to tu zase, takže si uděláme čas na své nové přátele z lodi a využijme volného dne na moři. Navštívíme  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 
7.den: 08:00-16:00 Lisabon – Portugalsko  
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 Fatima 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 Fatimy ročně milióny lidí prosit na kolenou o zázrak. S naším delegátem můžete absolvovat výlet na vozítkách TUT-TUC 
8.den  Plavba na moři  
Odpočíváme, opalujeme se, relaxujeme, bavíme se s animátory a nebo si užíváme masáže, sauny a vířivky v AUREA SPA. 

9.den: Barcelona – Španělsko 13:00-20:00 
Od sochy Kryštofa Kolumba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. Příjemná 

procházka 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: Marseille - Francie  08:00-18:00 
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, kde můžete fakultativně tento ostrov navštívit. 
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. Uvidíte ostrov If, místa , kde se natáčel film TAXI, starý přístav a jeho pevnosti a  další 
zajímavosti.(nutný transfer MSC). Večer po divadelním představení si připravíme zavazadla k vylodění, zaplatíme účty a necháme se unášet na vlnách k 
poslednímu přístavu naší plavby 
11.den: Vylodění-Itálie- Genoa- 09:00 

Ráno po snídani vylodění, vyzvednutí zavazadel a odjezd autobusem do ČR. Během cesty máme pro vás připraveny dvě teplé svačinky v buse a 
občerstvení. 
12.den: Příjezd do ČR- dle dopravní situace příjezd do Brna cca 01:00, Prahy cca 04:00, Ostravy cca 04:00 
 

 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  VIRTUOSA*****                         

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

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 
A SLUŽEB DELEGÁTA 

http://www.rivieratour.cz/
http://www.namori.cz/
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836   Z BENÁTEK PŘES BARI NA SANOTRINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRST MINUTE                           19.990,-Kč 

First minute cena  
za osobu od 

19.990,-Kč    754,-€ 

Katalogová cena  
za osobu od 

29.990,-Kč      1132,-€ 

Cena dítě 3-11 let 7.990,-Kč         298,-€   
Cena junior 12-17 let  7.990,-Kč         298,-€   
Počet dnů 10 
Loď MSC  MSC SINFONIA***+  
Termín odjezdu 8.10.2021 
Termín příjezdu 17.10.2021 
Číslo plavby 836 
 
 
 
 
 
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 
*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 
 

Naše delegátka Jana Vám doporučuje: 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění  
*možnost úhrady servisní taxy  
*kategorii kajut Fantastica, Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové  
*nápojové balíčky a pakety  
*internet. balíčky, photo balíčky…  
*rezervace míst v buse za  příplatek  
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno  
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany  
 
*fakultativní výlet Benátky 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem delegáta 
je nutné objednat při sepsání cestovní smlouvy. 
Tyto výlety není možné dokoupit na lodi 

 
 
 
 

1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu dle nástupních míst. Během cesty do přístavu Vás náš delegát seznámí s životem na palubě lodí MSC 
Cruises, organizačními pokyny a programem zájezdu. Během cesty do přístavu pro Vás máme připravenu studenou večeři, teplou snídani a občerstvení. 
Nástupní místa: Vsetín, Rožnov p. Rad, Frýdek-Místek, Ostrava, Hranice, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Břeclav, Bratislava. Svozový transfer (za 
příplatek) můžete objednat na trase Ústí n. Labem, Praha, Humpolec, Jihlava, Vel. Meziříčí   
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění - Benátky  10:00-16:00 
Po příjezdu do přístavu následuje registrace a odbavení na loď. V odpoledních hodinách seznamovací prohlídka s lodí, ubytování a bezpečnostní nácvik 
před vyplutím. Rozhodně si nenechte ujít první vyplutí z přístavu. Benátky jsou často označovány jako „město na vodě“. Historické, umělecké a kulturní 
dědictví z tohoto města činí světové kulturní centrum. Město je protkané nespočtem kanálů, ve kterých se proplouvá pomocí gondol. Dalším dopravním 
prostředkem jsou zde také vodní autobusy „vaporetta“, které plně nahrazují auta, tramvaje a autobusy. Je to nezapomenutelný zážitek.  
3.den: Kotor – Černá hora 14:00-20:00 
Po Santorini asi nejkrásnější destinace Vás zaujme už vplouváním do Kotoru Bokou Kotorskou. Proplujete největším jihoevropským fjordem do krásného 
historického městečka, kde Vám rozhodně doporučíme výšlap na místní hradby, odkud jsou neskutečně krásné výhledy, nejen na město Kotor, ale i na 
celý Fjord. Už samotné proplutí fjordem je opravdu neskutečným zážitkem. Jen si to představte, sedíte na palubě lodi, v ruce svůj oblíbený drink a užíváte 
si okolní přírodu, kterou máte nadosah. Vážně úžasná destinace. 
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 
5.den: Mykonos-Řecko  09.00-02.00 
V řecké mytologii byl Mykonos dějištěm bojů mezi Diem a Giganty, ostrov sám byl pojmenován po Apollónově vnukovi Mykonovi. Mykonos dnes patří k 
nejoblíbenějším řeckým ostrovům. Ostrov proslul množstvím zachovalých větrných mlýnů, které se nacházejí po celém ostrově. Za zmínku stojí i kostel 
Panagias Paraportiani. Na ostrově, hlavně na jeho jižním pobřeží, se nachází i řada dobrých pláží. Zásluhu na oblíbenosti ostrova má však jeho noční život, 
který je řazen mezi nejznámější ve Středomoří vůbec. Přes den malebné a pitoreskní uličky města Mykonos se během turistické sezóny každý večer mění 
v konglomerát tavern, hospůdek, barů a klubů, které přitahují množství turistů. Nejen díky romantickým zákoutím a krásné architektuře, ale především 
díky své divoké party povaze, kdy se Mykonosu dá přezdívat „řecká Ibiza“, se stal vyhledávaným a velmi populárním letoviskem mezi Evropany. Přes den 
idylický slunný ostrov s mnoha menšími zátokami a písečnými plážemi se po soumraku probouzí do nočního života plného klubů a diskoték. Mykonos je 
ostrov s typickou kykladskou architekturou – kostelíky, kapličky a bíle natřené krychlové domy, Mykonos bývá častým výchozím bodem pro návštěvu v 
antice důležitého sousedního ostrova Délos s jeho významnými archeologickými nalezišti. Ke známosti přispěla značně i skutečnost, že Mykonos se stal 
cílem mezinárodního jet setu a láká k návštěvě i homosexuální páry a jedince (nutný transfer MSC cca 10€) 
6.den: Řecko – Santorini 07:30-14:30 
Souostroví Santorini leží v Egejském moři a patří k nejjižnějším z tzv. kykladských ostrovů. Jeho hlavním městem je Fira (Thira).  
Kotví se na moři a do přístavu se dostanete bezplatně čluny – tzv. tendery, které je nutné si rezervovat na lodi (skupinám s českým delegátem zařizuje 
delegát). Z přístavu se do centra města, které je na vrcholu skály, dostanete buď na oslíkovi (cca €7), lanovkou (cca €7) nebo pěšky. Ve městě můžete 
vidět typickou řeckou architekturu. Pokud budete mít zájem, můžete si taxíkem zajet na jednu z barevných pláží s vulkanickým pískem nebo do 
archeologického naleziště Akrotiri. Doprava v přístavu: do centra města na oslících, lanovkou nebo pěšky. Další možnosti: výlet do města Oía, pláže, 
naleziště Akrotiri, výlety od MSC  
7.den: Albaníe- Sarande  14:00-20:00 
Město leží přímo naproti ostrova 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. Sarande bylo však osídleno už ve starověku, na což nás upozorňují i zbytky půlkruhových hradeb ze 4. 
století. Takže nezbývá než vstříc poznávání nových míst a destinaci. 
8 den: 07:00-13:00 Bari-Itálie   
Přístavní město Bari, hlavní město oblasti Apulie, její provincie Bari, leží na pobřeží Jaderského moře v jižní Itálii. Je sídlem univerzity, významným 
střediskem průmyslu a obchodu. V roce 465 tu bylo zřízeno biskupství, které bylo pak v 10. století povýšeno na arcibiskupství. Od dobytí Itálie 
byzantskými vojsky v 6. století bylo Bari v držení Byzance, a to až do roku 1071, kdy je jako poslední državu východního císařství dobyli Normané pod 
vedením Roberta Guiscarda. Roku 1130 se stalo součástí Království obojí Sicílie a od roku 1282 neapolského království. V 16. - 18. století Bari upadalo, o 
další století později došlo k jeho novému vzestupu. Je zde pohřben Sv. Mikuláš 
9.den: Itálie- Benátky – Vaporettem na San Marco- 11:00-14:30 
Z důvodu značného zájmu klientů organizujeme fakultativní výlet vaporettem na náměstí Sv. Marka v Benátkách. Po odložení vašich zavazadel do 
autobusu se vydáme přímo z přístavu na plavbu vaporettem. Po cca 30 minutové plavbě dorazíme do centra Benátek a vy máme možnost si prohlédnout 
tyto úžasná místa, projet se na gondole nebo navštívit samotnou nejznámější basiliku St. Marco. Tři a půl hodinový výlet je fakultativní a je nutno si jej 
objednat při objednání zájezdu. Klienti, kteří se výletu neúčastní vyčkají na skupinu v zázemí přístavu. Upozorňujeme, že není povoleno svévolně opustit 
přístav. Odpoledne vyrazíme z přístavu na cestu do ČR. Během cesty máme pro vás připraveny dvě teplé svačinky v buse a občerstvení. 
10.den: Příjezd do ČR- dle dopravní situace příjezd do Bratislavy cca 23:00, Brna cca 01:00, Prahy cca 04:00, Ostravy cca 04:00  

 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC SINFONIA***+                     EVROPSKÉ PLAVBY 

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

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 
A SLUŽEB DELEGÁTA 

              BENÁTKY – KOTOR – MYKONOS – SANTORINI – SARANDE – BARI - BENÁTKY 
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          LIVORNO–JANOV–MARSEILLE–BARCELONA–PALMA–NEAPOL-FLORENCIE… 

FIRST MINUTE                          21.990,-Kč 

First minute cena  
za osobu od 

21.990,-Kč    830,-€ 

Katalogová cena  
za osobu od 

33.990,-Kč      1286,-€ 

Cena dítě 3-11 let 9.990,-Kč         377,-€   
Cena junior 12-17 let  9.990,-Kč         377,-€   
Počet dnů 11 
Loď MSC  MSC SEASIDE***** 
Termín odjezdu 14.10.2021 
Termín příjezdu 24.10.2021 
Číslo plavby 837 
 
 
 
 
 
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 
*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 
* ubytování v *** hotelu se snídaní a večeří 
*návštěva vinotéky s ochutnávkou 
*výlety do SAN. Gimiagna, Florencie a Padovy 
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 
 

Naše delegátka Veronika Vám doporučuje: 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění  
*možnost úhrady servisní taxy  
*kategorii kajut Fantastica, Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové  
*nápojové balíčky a pakety  
*internet. balíčky, photo balíčky…  
*rezervace míst v buse za  příplatek  
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno  
  

 
 
 
 

1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu dle nástupních míst. Během cesty do přístavu Vás náš delegát seznámí s životem na palubě lodí MSC 
Cruises, organizačními pokyny a programem zájezdu. Během cesty do přístavu pro Vás máme připravenu studenou večeři, teplou snídani a občerstvení. 
Nástupní místa: Vsetín, Rožnov p. Rad, Frýdek-Místek, Ostrava, Hranice, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Břeclav, Bratislava. Svozový transfer (za 
příplatek) můžete objednat na trase Ústí n. Labem, Praha, Humpolec, Jihlava, Vel. Meziříčí   
2.den: 09.00-12.00  Itálie -  Pisa  
Ráno přijedeme do italské Pisy, kde si prohlédneme náměstí zázraků se známou a slavnou šikmou věží. Budeme mít volný čas na nákup suvenýrů a 
vláčkem poté vyrazíme na parkoviště, odkud odjedeme busem do přístavu Livorno. 
2.den: 13.00-19.30  Itálie -  Livorno 
 V odpoledních 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: 08.00-17.00  Itálie - Janov    
Město, kde se narodil Kryštof Kolumbus. Navštívíme centrum tohoto krásného města, podíváme se k rodnému domu Kryštofa Kolumba a zavítat můžeme 
také do místního mořského světa. Krásný program na celý den. 
4.den: 09.00-18.00  Francie – Marseille    
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. 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. Uvidíte ostrov Iff, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav s pevností a další zajímavosti.  
Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je opravdu nutný. 
5.den: 08.00-19.00  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, nebo se zájmem poslouchat výklad našeho 
delegáta. Transfer MSC přístav-centrum-přístav Vám rozhodně doporučíme. 
6.den: 07.00-17.00  Španělsko-Mallorca-Palma de Mallorca    
Baleárské ostrovy - ráj na zemi. Procházka kolem katedrály světla, staré radnice, královského paláce, nebo olivovníku starého přes 2000 let, je opravdu 
kouzelná. Závěru pochopitelně korunuje návštěva venkovní kavárny na Plaza D Mayo, kde si vychutnáte skvělou pravou sangrii. Ale pozor, hlavně se včas 
vrátit na loď. (nutný transfer MSC).  
7.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 
8.den: 08:00-16:00  Itálie – Neapol 
Fascinující Neapol, město mnoha tváří s bohatou historií a záviděníhodnou kulturní tradicí, město plné protikladů. Město, které toho má tolik co 
nabídnout. V Neapoli ochutnáte tu nejlepší pizzu – vždyť právě tady se zrodila. Z přístavu je krásně vidět hrad Nuovo, od kterého je to již kousek ke galerii 
Umberto I., k opeře Theatro San Carlo. V blízkosti je impozantní náměstí Piazza del Plebiscito s královským palácem Palazzo Reale a s kopií římského 
Pantheonu Chiesa di San Francesco di Paola. Pak už záleží jen na vás, jestli se vydáte na procházku po pobřežní promenádě k hradu Castel dell´Ovo, nebo 
přes nákupní uličky objevovat krásy ostatních kostelů a náměstí jako je například historické náměstí Piazza del Gesu Nuovo. Samotnému náměstí 
dominuje barokní sloup a jezuitský kostel Chiesa del Gesu Nuovo, v sousedství se nachází kostel Basilica di Santa Chiara ze 14. století. 
9.den:  09.00  Itálie - Livorno- Vylodění 
Ráno snídaně, v dopoledních hodinách vylodění a odjezd do Toskánska.  
9.den:  12.00 - 18:00  Itálie – San Gimiagno -Vinotéka 
Už z dálky město v toskánské krajině rozpoznáte. Jeho dochované středověké věže, které kdysi poukazovaly na moc a bohatství jejich majitelů, na dálku 
tvoří charakteristickou siluetu města. San Gimignano je známé jako „Toskánský Manhattan“ i jako „Manhattan středověku“. Po návštěvě tohoto 
kouzelného města zavítáme do místní vinotéky, kde si vychutnáte doušky toskánského vína. V podvečer odjezd na hotel, večeře a ubytování.   
10.den:  08.00 - 14:00  Itálie – Florencie 
Ráno snídaně a odjezd do Florencie. Hlavní město Toskánska bývá označováno také jako „město renesance“, „kolébka renesance“ nebo „hlavní město 
umění v Evropě“. Leží na úpatí Apenin a jeho středem protéká řeka Arno. Nejznámějšími památkami, které během naší prohlídky uvidíte jsou dóm, 
zvonice a baptisterium, které stojí na náměstí Piazza del Duomo. Opodál, na Piazza della Signoria, můžete obdivovat zvonici na Palazzo Vecchio. 
Rozhodně si nenecháme ujít kopii slavné Michelangelovy sochy Davida s dalšími známými sochámi od Donatella a Bandinelliho. Odpoledne odjezd do 
Padovy.  
10.den:  17.00 - 19:00  Itálie – Padova 
V podvečerních hodinách se zastavíme na krátkou prohlídku města Padovy, města studentů, kde budeme pod ochrannou rukou Sv. Antonína, do jehož 
basiliky zavítáme. Večer odjezd do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.   
11.den: Příjezd do ČR- dle dopravní situace příjezd do Brna cca 10:00, Prahy cca 13:00, Ostravy cca 14:00  
  

 

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

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

                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 15 LET ZKUŠENOSTÍ   

 

 

839  PODZIMNÍ PLAVBA DO LISABONU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              JANOV – ALICANTE – MALAGA – CASABLANCA – LISABON – BARCELONA  

FIRST MINUTE                           27.990,-Kč 

First minute cena  
za osobu od 

27.990,-Kč   1056,-€ 

Katalogová cena  
za osobu od 

39.990,-Kč      1509,-€ 

Cena dítě 3-11 let 8.990,-Kč         339,-€   
Cena junior 12-17 let  8.990,-Kč         339,-€   
Počet dnů 13 
Loď MSC  MSC VIRTUOSA***** 
Termín odjezdu 27.10.2021 
Termín příjezdu 8.11.2021 
Číslo plavby 839 
 
 
 
 
 
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 
*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 
 

Naše delegátka Markéta Vám doporučuje: 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění  
*možnost úhrady servisní taxy  
*kategorii kajut Fantastica, Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové  
*nápojové balíčky a pakety  
*internet. balíčky, photo balíčky…  
*rezervace míst v buse za  příplatek  
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno  
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany  
 
*fakultativní výlet CASABLANCA, LISABON 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem delegáta 
je nutné objednat při sepsání cestovní smlouvy. 
Tyto výlety není možné dokoupit na lodi 
 

 
 
 

1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu dle nástupních míst. Během cesty do přístavu Vás náš delegát seznámí s životem na palubě lodí MSC 
Cruises, organizačními pokyny a programem zájezdu. Během cesty do přístavu pro Vás máme připravenu studenou večeři, teplou snídani a občerstvení. 
Nástupní místa: Vsetín, Rožnov p. Rad, Frýdek-Místek, Ostrava, Hranice, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Břeclav, Bratislava. Svozový transfer (za 
příplatek) můžete objednat na trase Ústí n. Labem, Praha, Humpolec, Jihlava, Vel. Meziříčí   
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění - Janov  10:00-17:00 
Po příjezdu do přístavu následuje registrace a odbavení na loď. V odpoledních hodinách seznamovací prohlídka s lodí, ubytování a bezpečnostní nácvik 
před vyplutím. Rozhodně si nenechte ujít první vyplutí z přístavu. Je to nezapomenutelný zážitek. Také u první servírované večeře nesmíte chybět a užít si 
tak skvělou italskou gastronomii. Večer zavítáme do lodního divadla a finále večera zakončíme skleničkou na baru.  
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: španělsko-Alicante  07:00-17:00 
Jedno z nejznámějších měst moderního Katalánska. Alicante znamená nádhernou azurovou vodu, pláže na jedničku, ale také rychlý hospodářský růst, 
díky němuž se počet obyvatel neustále zvětšuje. Historie města se započala už za římských časů, později je ovládli Arabové, aby se v roce 1246 přidalo 
zpět pod křídla kastilského království díky úspěšnému dobývání ze strany Alfonsa X. Co vše tu můžeme obdivovat? Pobřeží Costa Blanca vám prostě 
učaruje, španělské pláže jsou přeci vyhlášenými po celé Evropě. Poznávat taky můžete městskou historii táhnoucí se už po dvě tisíciletí nebo prostě jen 
chvíle strávené ve vlnách a sluněním na pláži. 
5.den: Malaga-Španělsko 09:00-19:00   
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 pobřežní kolonádě za vůně pomerančovníků. Tři opravdové pecky rozhodně stojí za zhlédnutí – Staré 
divadlo, nádherná katedrála a místo, kde působil světoznámý malíř. 
6..den: Casablanca-Maroco 09:00-23:00 
Kdo tu nebyl - neuvěří. Budete doslova zírat. 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 např. do FÉS. 
V destinaci doporučujeme transfer MSC 
7.den  Plavba na moři  
A je to tu zase, takže si uděláme čas na své nové přátele z lodi a využijme volného dne na moři. Navštívíme  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 
8.den: Lisabon – Portugalsko 07:00-16:00 
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 Fatima 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 Fatimy ročně milióny lidí prosit na kolenou o zázrak. S naším delegátem můžete absolvovat výlet na vozítkách TUT-TUC po Lisabonu. 
9.den  Plavba na moři  
Odpočíváme, opalujeme se, relaxujeme, bavíme se s animátory a nebo si užíváme masáže, sauny a vířivky v AUREA SPA. 

10.den: Barcelona – Španělsko 13:00-21:00 
Od sochy Kryštofa Kolumba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. Příjemná 

procházka 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.  

11.den: Marseille - Francie  09:00-18:00 
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, kde můžete fakultativně tento ostrov navštívit. 
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. Uvidíte ostrov If, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav a jeho pevnosti a další 
zajímavosti.(nutný transfer MSC). Večer po divadelním představení si připravíme zavazadla k vylodění, zaplatíme účty a necháme se unášet na vlnách k 
poslednímu přístavu naší plavby 
12.den: Vylodění-Itálie- Genoa- 09:00 

Ráno po snídani vylodění, vyzvednutí zavazadel a odjezd autobusem do ČR. Během cesty máme pro vás připraveny dvě teplé svačinky v buse a 
občerstvení. 
13.den: Příjezd do ČR- dle dopravní situace příjezd do Brna cca 01:00, Prahy cca 04:00, Ostravy cca 04:00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  VIRTUOSA*****                        EVROPSKÉ PLAVBY 
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840  ZÁPADNÍM STŘEDOMOŘÍM DO TUNISU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRST MINUTE                           16.990,-Kč 

First minute cena  
za osobu od 

16.990,-Kč    641,-€ 

Katalogová cena  
za osobu od 

29.990,-Kč      1132,-€ 

Cena dítě 3-11 let 7.990,-Kč         302,-€   
Cena junior 12-17 let  7.990,-Kč         302,-€   
Počet dnů 10 
Loď MSC  MSC POESIA**** 
Termín odjezdu 13.11.2021 
Termín příjezdu 22.11.2021 
Číslo plavby 840 
 
 
 
 
 
i 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 
*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 
 

Naše delegátka Veronika Vám doporučuje: 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění  
*možnost úhrady servisní taxy  
*kategorii kajut Fantastica, Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové  
*nápojové balíčky a pakety  
*internet. balíčky, photo balíčky…  
*rezervace míst v buse za  příplatek  
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno  
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany  
*fakultativní výlet ŘÍM 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem delegáta 
je nutné objednat při sepsání cestovní smlouvy. 
Tyto výlety není možné dokoupit na lodi 
 

 
 
 

 
 
1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu dle nástupních míst. Během cesty do přístavu Vás náš delegát seznámí s životem na palubě lodí MSC 
Cruises, organizačními pokyny a programem zájezdu. Během cesty do přístavu pro Vás máme připravenu studenou večeři, teplou snídani a občerstvení. 
Nástupní místa: Vsetín, Rožnov p. Rad, Frýdek-Místek, Ostrava, Hranice, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Břeclav, Bratislava. Svozový transfer (za 
příplatek) můžete objednat na trase Ústí n. Labem, Praha, Humpolec, Jihlava, Vel. Meziříčí   
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění - Janov  10:00-17:00 
Po příjezdu do přístavu následuje registrace a odbavení na loď. V odpoledních hodinách seznamovací prohlídka s lodí, ubytování a bezpečnostní nácvik 
před vyplutím. Rozhodně si nenechte ujít první vyplutí z přístavu. Je to nezapomenutelný zážitek. Také u první servírované večeře nesmíte chybět a užít si 
tak skvělou italskou gastronomii. Večer zavítáme do lodního divadla a finále večera zakončíme skleničkou na baru.  
3.den: Marseille - Francie  09:00-16:00 
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, kde můžete fakultativně tento ostrov navštívit. 
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. Uvidíte ostrov If, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav a jeho pevnosti a další 
zajímavosti.(nutný transfer MSC). 
4.den: Barcelona – Španělsko 09:00-18:00 
Od sochy Kryštofa Kolumba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. Příjemná 

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. Je možné, že Vás kapitán lodi pozve na skleničku sektu a užijete i tak 

společně první kapitánský gala večer i se speciální večeří.* 

5.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 
6.den: La Goulette-Tunisko  08.00-17.00 
Jiná země, jiné náboženství, ale i úplně jiný kontinent. Kotvíme totiž v Africe, a už při připlutí do přístavu si budete připadat jako v jiném světě. Můžete se 
vydat na výlety s plavební společností do nedalekého Kartága nebo obdivovat památky v muzeu, projet se kolem prezidentského paláce, nakupovat 
v Medině nebo navštívit místa, kde se natáčel slavný film s Angelikou. Pokud máte rádi opravdovou Afriku, vydejte se s naším delegátem do La Goullete , 
rybářské vesničky, kde navštívíte místní trhy, rybářské trhy a projdete se kolem pláží. Že to pro vás bude velký zážitek, tak  to zaručujeme především těm 
turistům, kteří jsou zvyklí na ***** hotelové rezorty. Tady je to totiž extrém. 
7.den: Itálie – Palermo 08.00-15.00 

V hlavním městě Sicílie se, díky bohaté kultuře, nachází směsice nejrůznějších kultur. Obyvatelé jsou zde živí a usměvavý s jižanským temperamentem a 

na malých motorkách se prohánějí úzkými uličkami centra města. Avšak nejvíce živo je na místních tržnicích, které jsou pod otevřeným nebem. Jsou zde 

nataženy pouze pestrobarevné plachty nad úzkými uličkami a prodává se zde prakticky cokoliv. Centrum města je z přístavu pěšky dobře dostupné a 

doporučujeme se zastavit u divadla Massimo, katedrály, fontány hanby „“ a křižovatky čtyř nároží. Jelikož je město naprosto bezpečné není k zahození ani 

procházka po zapadlejších uličkách centra mezi krámky řemeslníků a malých tržištích.   

8.den:  Civitavecchia - Itálie  09:00-18:00 
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. CK RIVIERA TOUR organizuje pro své klienty fakultativní výlet busem MSC do ŘÍMA*. Za pomocí 

našeho delegáta uvidíte Vatikán, Andělský hrad, Piazzale Navona, Pantheon, Fontánu Di Trevi, Kapitol, Forum Romanum a u Kolosea na nás bude čekat 

autobus. Tento výlet je za příplatek 1190 Kč. Počet míst je omezen kapacitou busu. Výlet není možné zakoupit na lodi. Klienti, kteří nepojedou do Říma, 

mají volný program. V Civitavecchii je nutné využít přístavní transfer-zdarma. Večer po divadelním představení si připravíme zavazadla k vylodění, 

zaplatíme účty a necháme se unášet na vlnách k poslednímu přístavu naší plavby 

9.den:Vylodění-Itálie- Genoa- 09:00 

Ráno po snídani vylodění, vyzvednutí zavazadel a odjezd autobusem do ČR. Během cesty máme pro vás připraveny dvě teplé svačinky v buse a 
občerstvení. 
10.den: Příjezd do ČR- dle dopravní situace příjezd do Brna cca 01:00, Prahy cca 04:00, Ostravy cca 04:00 
 

 

 

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

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

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 
A SLUŽEB DELEGÁTA 

              JANOV – BARCELONA – TUNIS – PALERMO – CIVITAVECCHIA - JANOV 

http://www.rivieratour.cz/
http://www.namori.cz/
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                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 15 LET ZKUŠENOSTÍ   

 

 

841  PLAVBA NA OSTROVY VĚČNÉHO JARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              JANOV – BARCELONA – TENERIFE – MADEIRA – MALAGA – CIVITAVECCHIA 

FIRST MINUTE                           25.990,-Kč 

First minute cena  
za osobu od 

25.990,-Kč    981,-€ 

Katalogová cena  
za osobu od 

39.990,-Kč      1509,-€ 

Cena dítě 3-11 let 8.990,-Kč         339,-€   
Cena junior 12-17 let  8.990,-Kč         339,-€   
Počet dnů 14 
Loď MSC  MSC SPLENDIDA***** 
Termín odjezdu 16.11.2021 
Termín příjezdu 29.11.2021 
Číslo plavby 841 
 
 
 
 
 
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 
*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 
 

Naše delegátka Katka Vám doporučuje: 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění  
*možnost úhrady servisní taxy  
*kategorii kajut Fantastica, Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové  
*nápojové balíčky a pakety  
*internet. balíčky, photo balíčky…  
*rezervace míst v buse za  příplatek  
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno  
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany  
*fakultativní výlet MADEIRA, ŘÍM 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem delegáta 
je nutné objednat při sepsání cestovní smlouvy. 
Tyto výlety není možné dokoupit na lodi 

 
 

 

1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu dle nástupních míst. Během cesty do přístavu Vás náš delegát seznámí s životem na palubě lodí MSC 
Cruises, organizačními pokyny a programem zájezdu. Během cesty do přístavu pro Vás máme připravenu studenou večeři, teplou snídani a občerstvení. 
Nástupní místa: Vsetín, Rožnov p. Rad, Frýdek-Místek, Ostrava, Hranice, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Břeclav, Bratislava. Svozový transfer (za 
příplatek) můžete objednat na trase Ústí n. Labem, Praha, Humpolec, Jihlava, Vel. Meziříčí   
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění - Janov  10:00-17:00 
Po příjezdu do přístavu následuje registrace a odbavení na loď. V odpoledních hodinách seznamovací prohlídka s lodí, ubytování a bezpečnostní nácvik 
před vyplutím. Rozhodně si nenechte ujít první vyplutí z přístavu. Je to nezapomenutelný zážitek. Také u první servírované večeře nesmíte chybět a užít si 
tak skvělou italskou gastronomii. Večer zavítáme do lodního divadla a finále večera zakončíme skleničkou na baru.  
3.den: Barcelona – Španělsko 13:00-18:00 
Od sochy Kryštofa Kolumba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. Příjemná 

procházka 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. Je možné, že Vás kapitán lodi pozve na skleničku sektu a užijete si tak společně první 

kapitánský gala večer i se speciální večeři. 

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 
5.den: Casablanca-Maroco 09:00-22:00 
Kdo tu nebyl - neuvěří. Budete doslova zírat. 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 např. do FÉS. V destinaci doporučujeme transfer MSC  
6.den  Plavba na moři  
A je to tu zase, takže si uděláme čas na své nové přátele z lodi a využijme volného dne na moři. Navštívíme  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 
7. den: Kanárské ostrovy-Tenerife  08:00-17:00 
Návštěva největšího ostrova z Kanárských ostrovů. Tenerife má činnou sopku Pico de Teide, ostrov bohatý na krásnou faunu i flóru. Procházka městem je 
pohodová a příjemná, zejména pokud navštívíte místní zahrady. 
8.den:  Madeira-Funchal 09:00-17:00 
Hlavní město ostrova Madeira. Hned u přístavu vás zaujme pevnost z 16. století, dále si pak projdeme město a jeho části, kde se zastavíme na ochutnávku 
vína a navštívíme místní trhy. Pro milovníky adrenalinu a krásných výhledů doporučíme delší procházku, výlet lanovkou a sjezd na místních saních, což je 
opravdová místní turistická atrakce. Rozhodně doporučujeme fakultativní výlet s naším delegátem po Madeiře s ochutnávkou vína, který finišuje místní 
atrakcí-sjezd na sáních.  
9.den  Plavba na moři  
Odpočíváme, opalujeme se, relaxujeme, bavíme se s animátory a nebo si užíváme masáže, sauny a vířivky v AUREA SPA. 

10.den: Malaga-Španělsko  07:00-14:00 
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 po pobřežní kolonádě za vůně pomerančovníků. Tři opravdové pecky rozhodně stojí za zhlédnutí – Staré 
divadlo, nádherná katedrála a místo, kde působil světoznámý malíř. 
11.den  Plavba na moři  
Odpočíváme, opalujeme se, relaxujeme, bavíme se s animátory anebo si užíváme masáže, sauny a vířivky v AUREA SPA. 
12.den:  Civitavecchia - Itálie  09:00-19:00 
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. CK RIVIERA TOUR organizuje pro své klienty fakultativní výlet busem MSC do ŘÍMA*. Za pomocí 

našeho delegáta uvidíte Vatikán, Andělský hrad, Piazzale Navona, Pantheon, Fontánu Di Trevi, Kapitol, Forum Romanum a u Kolosea na nás bude čekat 

autobus. Tento výlet je za příplatek 1190 Kč. Počet míst je omezen kapacitou busu. Výlet není možné zakoupit na lodi. Klienti, kteří nepojedou do Říma, 

mají volný program. V Civitavecchii je nutné využít přístavní transfer-zdarma. Večer po divadelním představení si připravíme zavazadla k vylodění, 

zaplatíme účty a necháme se unášet na vlnách k poslednímu přístavu naší plavby 

13.den:Vylodění-Itálie- Genoa- 09:00 

Ráno po snídani vylodění, vyzvednutí zavazadel a odjezd autobusem do ČR. Během cesty máme pro vás připraveny dvě teplé svačinky v buse a 
občerstvení. 
14. den: Příjezd do ČR- dle dopravní situace příjezd do Brna cca 01:00, Prahy cca 04:00, Ostravy cca 04:00 
 

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

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

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 
A SLUŽEB DELEGÁTA 

http://www.rivieratour.cz/
http://www.namori.cz/
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858   PLAVBA KARIBIKEM S VÝLETEM V MAMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             MIAMI – JAMAJKA - KAJMANSKÉ OSTROVY – MEXICO - OCEAN CAY 

FIRST MINUTE                           40.990,-Kč 

First minute cena  
za osobu od 

40.990,-Kč   1574,-€ 

Katalogová cena  
za osobu od 

55.990,-Kč       2153,-€   

Cena dítě 3-11 let 32.990,-Kč        1245-€ 
Cena junior 12-17 let  32.990,-Kč        1245-€ 
Počet dnů 9+2(USA) 
Loď MSC  MSC MERAVIGLIA***** 
Termín odjezdu 4.11.2021 
Termín příjezdu 14.11.2021 
Číslo plavby 858 
Cena zájezdu zahrnuje: 
* leteckou linkovou dopravu ve třídě economy** s přestupem 
*letištní taxy a palivové příplatky 
*transfery Miami: letiště-hotel-přístav-letiště 
*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 
 
U RIVIERA TOUR v ceně na víc: 
*autobusový výlet v Miami 
*2x ubytování v *** hotelu na Miami Beach se snídaní 
*návštěva Dolphin Mall (dle časových dispozic v den vylodění) 
 
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     
*vstupní vízum do USA za příplatek 780,-Kč 
** nezahrnuje oběd v Hard Rock kafé v Miami a drink  

Naše delegátka Katka Vám doporučuje: 
Za příplatek nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění  
*nápojové balíčky a pakety  
* kajuty venkovní, balkonové 
*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 nelze 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.  Stornopoplatek je 100%. 

 

 
 
 

Nejen plavbu Karibikem, s námi poznáte i život ve městě celoroční prázdninové pohody Miami. V ceně našeho zájezdu máte totiž 
ubytování pouze 100 m od Miami Beach a taktéž autobusový výlet s našim průvodcem po Miami, kde uvidíte panorama Miamských 
mrakodrapů, zavítáme na kávu do kubánské čtvrti, dáme si oběd v Hard Rock kafé**,zjistíte kde mají letní sídlo světové celebrity, mrknete 
na styl art deco a ve finále si dáte skvělý drink** na hlavní třídě v Miami. Tato lákavá nabídka je to právě pro vás. 
1. den – Odlet z Vídně 
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 
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 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.  
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: 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 
poznáním Jamajky. Zažijete tu pravou Jamajku mezi prodejci prodávající suvenýry, pečivo, kokosové peněženky a všudy přítomné DRED-
kulichy. 
5.den:   Kajmanské ostrovy – George Town 08:00-16:00 
V destinaci George Town se nekotví v přístavu, ale na širém moři. Je potřeba využít záchranných loďek, tzv. tendru. Lístky na tender jsou 
zdarma a vydávají se na určitý čas. George Town se nalézá na největším ostrově Grand Cayman. Jde nejen o hlavní město Kajmanských 
ostrovů, ale také o důležitý přístav a centrum obchodu, kdy zde sídlí zhruba 500 bank. Kajmany jsou rájem opalování, koupání se v moři a 
potápění. Asi nejlepší podmínky naleznete na plaží s názvem Seven Miles, kde Vás odveze taxi z přístavu. 
Doprava v přístavu:  Je potřeba využít záchranných loďek, tzv.tendru.Další možnosti: Motýlí farma, Želví farma, Plavání s rejnoky, fakultativní 
výlety MSC 
6.den:   Mexiko – Cozumel  08:00-16:00 
Cozumel v překladu znamená Ostrov vlaštovek. Na první pohled vás zaujme specifický ráz jeho přírodních krás. Rozhodně stojí za to spatřit 
Mezo americký korálový útes, jenž je turisty vyhledáván zejména pro své možnosti koupání a potápění. Zájemci o koupání se mohou vydat 
trajektem na pevninu na jednu z nejznámějších pláží Playa Del Carmen. Pro milovníky historie, doporučujeme navštívit Mayské ruiny. Můžete 
využít fakultativního výletu společnosti MSC nebo taxi služby. Je možnost využít taxi nebo místního autobusu a udělat si okružní jízdu po 
městě nebo i po celém ostrově, zabere to cca 3. hodiny. Jako suvenýr doporučujeme zakoupit pravou mexickou Tequilu. 
Doprava v přístavu:  Kotví se nedaleko od centra města a lze jít pěší chůzí 
7.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 
8. 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. 
9 den: Miami 7.00 
Ráno připlujeme do Miami. Po snídani následuje vylodění, imigrační kontrola. Dle časových dispozic zavítáme do nákupního střediska Dolphin 
Mall, kde můžete uskutečnit poslední nákupy anebo se občerstvit před odletem z USA. Následuje transfer na letiště a odlet domů 
s přestupem. 
10.den: Přílet  

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  MERAVIGLIA*****                         

                                           Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz  * www.namori.cz * www.okruzne-plavby.sk 
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859   PLAVBA KARIBIKEM S VÝLETEM V MIAMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        MIAMI – HONDURAS – BELIZE - MEXICO - OCEAN CAY 

FIRST MINUTE                           40.990,-Kč 

First minute cena  
za osobu od 

40.990,-Kč   1574,-€ 

Katalogová cena  
za osobu od 

55.990,-Kč       2153,-€   

Cena dítě 3-11 let 32.990,-Kč        1245-€ 
Cena junior 12-17 let  32.990,-Kč        1245-€ 
Počet dnů 9+2(USA) 
Loď MSC  MSC MERAVIGLIA***** 
Termín odjezdu 19.11.2021 
Termín příjezdu 29.11.2021 
Číslo plavby 859 
Cena zájezdu zahrnuje: 
* leteckou linkovou dopravu ve třídě economy** s přestupem 
*letištní taxy a palivové příplatky 
*transfery Miami: letiště-hotel-přístav-letiště 
*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 
 
U RIVIERA TOUR v ceně na víc: 
*autobusový výlet v Miami 
*2x ubytování v *** hotelu na Miami Beach se snídaní 
*návštěva Dolphin Mall (dle časových dispozic v den vylodění) 
 
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     
*vstupní vízum do USA za příplatek 780,-Kč 
** nezahrnuje oběd v Hard Rock kafé v Miami a drink  

Naše delegátka Katka Vám doporučuje: 
Za příplatek nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění  
*nápojové balíčky a pakety  
* kajuty venkovní, balkonové 
*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 nelze 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.  Stornopoplatek je 100%. 

 

 
 
 

Nejen plavbu Karibikem, s námi poznáte i život ve městě celoroční prázdninové pohody Miami. V ceně našeho zájezdu máte totiž 
ubytování pouze 100 m od Miami Beach a taktéž autobusový výlet s našim průvodcem po Miami, kde uvidíte panorama Miamských 
mrakodrapů, zavítáme na kávu do kubánské čtvrti, dáme si oběd v Hard Rock kafé**, zjistíte  kde mají letní sídlo světové celebrity, 
mrknete na styl art deco a ve finále si dáte skvělý drink** na hlavní třídě v Miami. Pokud bude dostatek času, tak na konci naší plavby 
zavítáme i na nákupy do nákupního centra Dolphin Mall v Miami. Tato lákavá nabídka je to právě pro vás. 
 
1. den – Odlet z Vídně 
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 
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 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.  
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: Honduras – Isla de Roatan 09:00-17:00 
Kryštof Kolumbus a jeho posádka objevili Bay Islands včetně Roatánu na své čtvrté a poslední cestě do Nového světa v roce 1505 a byli tak prvními 
Evropany, kteří navštívili ostrov Roatán. Kolumbus si o místních indiánech poznamenal, že jsou to mírumilovní farmáři a rybáři a to zůstalo do dnešní 
doby. Velmi příjemní lidé, nádherná panenská příroda je tu v kontrastu v bídou a chudobou. V této destinaci se můžete koupat na nádherných plážích, 
nakupovat místní suvenýry a nebo se účastnit skvělého výletu s našim delegátem, kde zažijete skvělé dobrodružství, užijete si pláže, mrknete na leguány a 
nebo vychutnáte skvělý drink. Výlet je fakultativní.       
5. den: Belize – Belize City 08:00-18:00 
Hlavní město Belize City se nachází na pobřeží Honduraského zálivu. Je velmi důležitým přístavem pro celou oblast Středoamerické šíje.  je vstupní 
branou do belizského mořského národního parku Bariéra Belize (největší korálový útes na západní polokouli). Nejzajímavější památky města jsou St. 
John’s Cathedral, nejstarší anglikánský kostel Střední Ameriky. Government House, bývalá rezidence guvernéra dnes muzeum a námořní muzeum. Další 
atrakcí Belize City je například otočný most Swing Bridge. Doprava v přístavu: Je potřeba využít záchranných loďek, tzv.tendru na břeh.  
Další možnosti: Pro plavbu s dopravou a delegátem fakultativní výlet (viz nabídka), Výlety od MSC, taxi, vyhlídkový autobus  
6. den:  Mexiko – Costa Maya  08:00-17:00 
Oblast Costa Maya byla původním americkým obyvatelstvem osídlena už v době před 6 500 lety, velkého rozkvětu pak dosáhla za doby civilizace Mayů. 
Prvními Evropany v oblasti byli Španělé, po získání nezávislosti v roce 1821 se oblast připojila k Mexiku.  Za malý úplatek vás vláčkem zavezou na pláž 
Mahagual, kde si můžete užít karibské sluníčko s masáží, ochutnat mexickou tequillu nebo si šnorchlovat za želvami. Pokud budete chtít putovat po 
mayských ruinách, doporučujeme si v přístavu vzít taxi a navštívit Chacchoben. Historie mayských památek se zde odhaduje na cca 200. let před n.l. Ruiny 
byly objeveny oficiálně až roku 1972. Při cestě zpět na loď si nechte malou rezervu na sledování delfínů v přístavu nebo tradičního mexického indiánského 
ceremoniálu Voladores. 
Doprava v přístavu: Není nutný shuttle bus. Kotví se nedaleko od centra města a lze jít pěší chůzí.  Další možnosti:  Pláž Mahagual, Mayské ruiny 
Cacchoben 
7.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 
8. den: Ocean Cay MSC Marine Reserve - Bahamy  9.00-23.55 
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. 
9 den: Miami 7.00 
Ráno připlujeme do Miami. Po snídani následuje vylodění, imigrační kontrola. Dle časových dispozic zavítáme do nákupního střediska Dolphin Mall, kde 
můžete uskutečnit poslední nákupy anebo se občerstvit před odletem z USA. Následuje transfer na letiště a odlet domů s přestupem. 
10.den: Přílet  

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  MERAVIGLIA*****                         
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VÝLETY S DELEGÁTEM CK RIVIERA TOUR 
    Během plavby máte možnost poznávat nejen krásy a kulturu navštívených destinací, ale třeba místní jídla a nápoje. Zaměstnanci RIVIERA 
 TOUR se cestování věnují již více než 20 let a za tu dobu nasbírali znalosti a místní zvyklosti. Zajímá nás zejména to, co se v průvodcích,  
v knížkách a na internetu nenajde - tedy obyčejný život, obyčejných lidí v destinacích.  Vzhledem k tomu, že plavby realizujeme opravdu 
 již druhou desítku let, destinace jsou našim druhým domovem. Proto Vám můžeme poradit, kam se vypravit v destinacích, který výlet plavební společnosti si 
zakoupit, kam se vydat pěší chůzí, zda si koupit vyhlídkový bus, nebo taxi. Ve všech destinacích se Vám bude věnovat náš delegát, jehož služby zcela jistě oceníte.  
   V některých destinacích jsou zajímavá místa a v některých destinacích u lodi samotné, nic není. My většinou již víme, pokud nedojde ke změně itineráře, co Vás 
na plavbě čeká, zda bude třeba tender z lodi anebo bude třeba využít shutlle bus. To jsou informace k nezaplacení, které Vám pomohou ušetřit hodně peněz. 
Naši klienti většinou služby delegáta a služby RIVIERA TOUR ocení až po návratu z plavby. 
   Již s předstihem máme pro Vás připraveny, ve spolupráci s plavební společností MSC, fakultativní výlety v destinacích, které Vám zpříjemní dovolenou. Tyto 
výlety mají jednu obrovskou výhodu, kterou ocení zejména klienti, kteří mají jazykovou bariéru. Těchto fakultativních výletů se účastní delegát CK RIVIERA TOUR, 
který poskytuje nezbytné informace během výletu. Delegát není průvodce na výletu. Pokud je výlet v anglickém jazyce, delegát se bude snažit poskytnout 
informace, co nejdříve to bude možné - (někdy v případě účasti jiných anglicky mluvících klientů, není překlad výkladu ihned možný). Nabízíme Vám proto 
nabídku výletů s naším delegátem RIVIERA TOUR. Uváděná cena je cena, za kterou můžete výlet zakoupit při sepsání cestovní smlouvy a naše CK Vám garantuje 
tuto cenu i v případě jejího navýšení plavební společnosti. V této ceně je i spárovací poplatek a taxy. To znamená, že cena našeho výletu je vždy vyšší než 
například na lodi nebo v přístavu, ale vždy bude naše skupina dohromady za asistence našeho česky mluvícího delegáta.  
 

PLAVBA KOLEM EVROPY 

DESTINACE PROGRAM FAKULTATIVNÍHO VÝLETU S DOPRAVOU A DELEGÁTEM RIVIERA TOUR 
Výlet je nutno objednat při podpisu cestovní smlouvy. Výlet není možno zakoupit na palubě lodi. 

Cena za 
osobu v Kč 

LISABON Tuk Tuk autíčka budou čekat přímo v přístavu. Autíčka mají kapacitu pro 6 klientů. Společně vyjedeme z části Alfama, (oblast, kde kotví i naše loď a také místo spojené s tradiční hudbou 
Fado,) do 12 km vzdálené, nejdochovalejší části Lisabonu – BELEM. Během jízdy budeme míjet Praça do Comércio (v českém překladu Obchodní náměstí), známé také jako Terreiro do 
Paço (česky Palácové náměstí) a také vidět pouliční umění a moderní street art města. Projíždět budeme kolem královského paláce, při troše štěstí zahlédnete i „hradní stáž“. Naše první 
zastávka ve čtvrti Belem, bude návštěva impozantní katedrály a kláštera řádu Svatého Jerolýma. Na tomto místě jsou v místní kavárně i bezplatné wc. Po návratu k Tuk Tuk autíčkům Vás 
pohostíme místní specialitou  - koláčky z listového těsta plněnými žloutkovým krémem a sypanými cukrem a skořicí - Pasteis de Belem, kterou Vám přivezeme z nejvyhlášenější cukrárny 
v celém Portugalsku. Dále budeme pokračovat k Belémské Věži - Torre de Belem. Nezapomenutelná atmosféra při pohledu na řeku Tejo, most „25.4“ a v povzdálí sochou Ježíše, jako v 
Brazílii. Poblíž je vojenské muzeum, kopie 1. letadla, které přeletělo Oceán a neodmyslitelně k této atmosféře patří sklenička vína v pojízdné prodejně (Cena cca 4-8 Euro/dle druhu, bílé, 
červené, růžové, Portské. Plastová sklenička, ve které je podáváno víno, Vám zůstává jako suvenýr. Není v ceně zájezdu) Dále se autíčkama budeme přesouvat k památníku Objevitelů. 
Po krátké zastávce budeme dále pokračovat na nejvyšší bod Lisabonu s krásnou vyhlídkou na celé město Miradouro Senthora de monte, kde budeme mít foto – zastávku (na tomto 
místě je wc) Poté nás autíčka dovezou zpátky k přístavu, kde jsme začínali naši exkurzi.  Budeme projíždět kolem Pantheonu. Na vyhlídce nebo u Pantheonu můžete zůstat a individuálně 
dojít zpět k lodi. Po příjezdu Vám ukáže delegát zkratku do města, která vede ke  katedrále SE. Individuální rozchod a čas k nákupu suvenýrů. Výlet je určen pro všechny věkové 
kategorie, výlet mohou absolvovat i klienti s různým hendikepem i na vozíčku, je ale nutné nahlásit předem delegátovi Vaše omezení. 

1290 

VIGO 

SANTIAGO DE 

COMPOSTELA 

Máte jedinečnou možnost po zakotvení ve městě VIGO k návštěvě  Santiago de Compostela, poutního cíle od středověku a jednoho z  nejdůležitějších na světě spolu s Římem a 
Jeruzalémem. Stovky tisíc turistů navštěvují město každý rok v kteroukoli roční dobu. Jak jeho katedrála, jedna z největších a nejkrásnějších v Evropě, tak její historické centrum, také s 
velkým kouzlem, byly  od roku 1985 jmenovány světovým kulturním dědictvím pro svou městskou krásu a monumentální integritu. Společně Vás čeká prohlídka poutního města 
Santiago De Compostela a zároveň město Vigo. Po celou dobu bude k dispozici autobus, který Vás bude chránit před nepřízní počasí. Začneme výletem do Compostely cca 1 hodiny jízdy 
od města Vigo, u místního parkoviště je wc. Čeká nás pěší tůra, nic náročného, delegát vždy zohlední aktuální zdravotní stav klientů pro tempo prohlídky. Navštívíme všechny 4 náměstí 
kolem Katedrály – Praza das Praterias, Praza da Quintana, Praza da Inmaculada a Praza do Obradoiro.  Návštěva katedrály (bezplatná) a panoramatická zastávka v parku, odkud je 
nejkrásnější pohled na katedrálu. Ve městě budete moci ochutnat místní specialitu „mandlové cukroví“ které jsou typické pro město Compostela a sýr Gallegos.  Poté se budeme vracet 
do města Vigo, budeme projíždět oblastí  rybího trhu  a  loděnice.  Z autobusu můžete vidět   nejdůležitější památky a budovy ve Vigu i  fotbalové hřiště Balaídos , domov místního týmu. 
Po celou dobu Vám bude delegát překládat do Českého Jazyka veškeré historické, kulturní a ekonomické odkazy na město, které bude vysvětlovat místní průvodce. První foto-zastávka 
bude rozsáhlá  pláž Samil. Pro milovníky flory a fauny budeme zastavovat v Park Castrelos  (plíce města) a zároveň místní ukázka vesnického panství s překrásnou zahradou, expozici 
zámku je možné navštívit (je zde wc) a poslední zastávka je panoramatický výhled z hory O Castro.  astávky: Pro klienty CK Riviera Tour je domluven delší čas na zastávkách, než při 
individuálním výletu mimo CK. Každý pár obdrží turistickou magnetku v rámci výletu. Poté návrat do přístavu, čas na nákup suvenýrů a individuální program v přístavu. Delegát i 
průvodce může během výletu pozměnit trasu, dle zvážení časových možností pro návrat na loď. Během výletu z paluby autobusu ve Vigu mimo výše uvedené - uvidíte: Náměstí Berbés, 
Rybářský trh, Loděnici, Galijské námořní muzeum, ulice Europe, automobilka Citroen, fotbalový stadion Balaidos, Náměstí America, ulice Gran Via, Španělské náměstí a ostatní části 
města. 
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LA CORUNA 

SANTIAGO DE 

COMPOSTELA 

Máte jedinečnou možnost po zakotvení ve městě La Coruňa k návštěvě  Santiago de Compostela, poutního cíle od středověku a jednoho z  nejdůležitějších na světě spolu s Římem a 
Jeruzalémem. Stovky tisíc turistů navštěvují město každý rok v kteroukoli roční dobu. Jak jeho katedrála, jedna z největších a nejkrásnějších v Evropě, tak její historické, centrum, také s 
velkým kouzlem, byly  od roku 1985 jmenovány světovým kulturním dědictvím pro svou městskou krásu a monumentální integritu. Společně Vás čeká prohlídka poutního města 
Santiago De Compostela a zároveň město Vigo. Po celou dobu bude k dispozici autobus, který Vás bude chránit před nepřízní počasí. Začneme výletem do Compostely cca 1 hodiny jízdy 
od města La Coruňa, u místního parkoviště je wc. Čeká nás pěší tůra, nic náročného, delegát vždy zohlední aktuální zdravotní stav klientů pro tempo prohlídky. Navštívíme všechny 4 
náměstí kolem Katedrály – Praza das Praterias, Praza da Quintana, Praza da Inmaculada a Praza do Obradoiro.  Návštěva katedrály (bezplatná) a panoramatická zastávka v parku, odkud 
je nejkrásnější pohled na katedrálu. Ve městě budete moci ochutnat místní specialitu „mandlové cukroví“ které jsou typické pro město Compostela a sýr Gallegos.  Poté se budeme 
vracet do města La Coruňa. První zastávkou je zahrada San Carlos Garden s překrásným výhledem na přístav (jsou zde wc) a hrobkou Sira Johna Moore. Přes naproti cestu objevíte 
Vojenské historické muzeum, vstup zdarma, wc. Záleží jen na Vás, zda se budete kochat výhledem ze zahrady, nebo návštěvou muzea. Poté pojedeme po promenádě Paseo Martitimo, 
nejdelší v Evropě s více než 13 km trasou. Promenádu lemují červené lampy, vytvořené umělkyní Julii Aresové. Další zastávkou bude Herkulova věž Tower of Hercules. Nejstarší fungující 
maják na světě. Okolí majáku je lemováno bouřlivým pobřežím s překrásným výhledem. Pro zdatné, možnost vyjít na 59 m vysokou věž majáku (placený vstup 3 Euro/dospělý, 1,5 Euro 
studenti a senioři 65+). Po návratu do autobusu budeme pokračovat podél pobřeží v oblasti San Pedro a foto zastávku si uděláme u sochy „Chobotnice“, která znázorňuje typické 
oblíbené jídlo v kraji Galicie. Poslední zastávkou bude kopec Sanint Peter mount, kde si můžete prohlédnou vojenské kanony s délkou 18 m. Poté návrat do přístavu. Doporučujeme 
individuálně navštívit hlavní náměstí Plaza de Maria Pita a ochutnat místní specialitu chobotnici v jedné z vynikajících restaurací, nebo nákupu keramiky SARGADELOS, která nesmí 
chybět v žádné místní domácnosti.Zastávky: Pro klienty CK Riviera Tour je domluven delší čas na zastávkách, než při individuálním výletu mimo CK. Každý pár obdrží turistickou 
magnetku v rámci výletu. Poté návrat do přístavu, čas na nákup suvenýrů a individuální program v přístavu. Během výletu z paluby autobusu mimo výše uvedené, uvidíte: hlavní 
přístavní ulici Marina Avanue, hrad San Anton, přístavní kontrolní věž, pobřežní promenádu, muzeum, pláž Riazor, stadion Riazor, výtah Milennium, náměstí Pontevedra, zahrady 
Méndez Núňez a Obelisk Milenium.  
Upozornění: v rámci časových možností a včasného návratu na loď, dle dopravní situace, může být trasa ve městě a návštěvy uvedených míst upravena dle zvážení delegáta a 
průvodkyně. 
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LE HAVRE HAV 07- Opustíme přístav Le Havre a pojedeme autobusem cca 2,5 hodiny jízdy přes atraktivní krajinu Normandie do nádherného poutního místa Mont Saint Micel, známého jako „ 
zázrak západu“ a to díky jedinečnému ostrovnímu prostředí, bohaté historii a krásné architektuře. Počátky opatství sahají až do počátku VIII. Století, kdy se Archanděl Michael objevil 
biskupovi Avranches a tato vize vedla k výstavbě řady krásných budov a opatství. Po cestě budeme zastavovat na wc. Doporučuji s sebou svačinku a pitíčko. Po příjezdu k Mont Saint 
Michel vystoupíme na parkovišti a půjdeme společně na místní schuttle bus (zdarma), který nás doveze k opatství. Jedná se o speciální autobusy, které jezdí kyvadlově cca 20 minut na 
most před hlavní bránu. Po výstupu musíte ujít cca 200 m pěšky. Hned při vchodu je info centrum a wc (placené). Prohlídka je individuální, je zde plno krásných uliček a zákoutí. Budete 
mít čas prozkoumat malou vesnici nebo navštívit opatství sami, dle Vašeho tempa. Procházka po hradbách nabízí krásný výhled na záliv a zahrady opatství. Doporučuji navštívit i opatství 
– placený vstup 11 Euro/osoba. Je zde plno kaváren a restaurací, nezapomeňte vyzkoušet místní specialitu vaječnou omeletu. Pro odvážlivce je možné objednat procházku po blatech s 
průvodcem. Poté společně návrat autobusem do přístavu. Upozornění: Tato prohlídka není vhodná pro hosty s obtížemi chůze, protože zahrnuje chůzi do kopce a na nerovném terénu. 
Nedoporučuji pro klienty s invalidním vozíkem. Nezapomeňte pláštěnky a deštníky, pohodlnou neklouzavou obuv.  
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VÝLETY S DELEGÁTEM CK RIVIERA TOUR 

VÝCHODNÍ STŘEDOMOŘÍ 

DESTINACE PROGRAM FAKULTATIVNÍHO VÝLETU S DOPRAVOU A DELEGÁTEM RIVIERA TOUR 

Výlet je nutno objednat při podpisu cestovní smlouvy. Výlet není možno zakoupit na palubě lodi. 

Cena za 

osobu v Kč 

BENÁTKY Po vylodění se přesuneme k přístavu odkud vaporettem (privátní lodí) poplujeme Benátkami až na náměstí Sv.Marka. Během plavby se dozvíte zajímavé informace o životě města na vodě, 
způsobu dopravy a i pár historických momentek. Po vylodění se přesuneme na náměstí Sv. Marka, kde dle vlastního uvážení můžete mít volný program a nebo navštívit basiliku St. Marco. 
Podle aktuální situace – dle množství návštěvníků Benátek bude následovat pěší procházka k nejznámějšímu mostu v Benátkách Rialto nebo možný výlet na gondolách. Výlet na gondolách 
je fakultativní cca 30€/osoba. Následuje nástup na vaporetto a odjezd zpět do přístavu. Výlet není náročný na chůzi. Délka výletu cca 4 hodiny       
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OLYMPIA Po vylodění odjezd autobusem do cca 45 km vzdálené historické Olympie. Během cesty budete seznámeni s historií starověké Olympie a historií olympijských her. Po příjezdu do Olympie 
volný čas (cca 2 hod) na návštěvu starověké Olympie, kde uvidíte stadion, pozůstatky historických staveb i místo, kde se zapaluje oheň, který po tisíce let zahajuje olympijské hry. Následuje 
odjezd do Katakolonu s možností nákupů suvenýrů a posezení v kavárnách. V ceně není vstupné do areálu a muzeí (cca 10-15 eur dle sezony). Výlet je v českém jazyce. Délka výletu cca 3,5 
hodiny, pěší cca 2-3 km. 
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ATHENS Po vylodění odjezd autobusem do centra Athén. Během cesty budete seznámeni s místy, která máte možnost navštívit a jejich historii. Naše prohlídka začne od autobusového parkoviště 
po Akropolí, pod kterou budeme procházet okolo chrámu Dia Olympského, Dionýsova divadla, přes Plaku, Hadriánův oblouk, park Zappeion, náměstí Syntagma, Parlament až 
prezidentskému paláci, kde budeme obdivovat střídání stráží. Na zpáteční cestě ještě zavítáme k Olympijskému stadionu a přes Zappionské zahrady se vrátíme do Plaky, kde budeme mít 
volný čas na nákupy a nebo občerstvení. Během volného času můžete i navštívit Akropoli (vstup cca 25€ není v ceně výketu) Následuje cesta do přístavu autobusem.  
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HAIFA I 
JERUZALÉM 

Pojeďte s námi 2 hodiny do velmi známého Jeruzaléma, jednoho z nejvíce inspirativních měst na světě a proslulého svým historickým významem, duchovní symbolikou a vizuální krásou. 
Vaše exkurze začíná zastávkou na Mount of Olives – krásnou vyhlídkou. Návštěva pokračuje pěší procházkou starým městem Jeruzalém. Pass Dung Gate, 
Západní zdi – jde o pozůstatky druhého chrámu zničeného Římany v roce 70 nl a neposvátnější židovskou svatyni v Jeruzalémě. Dále projdete částí „Via Dolorosa“ kterou křesťané považují 
za nejsvatější cestu na světě – cesta, kde byl Ježíš veden k smrti. Můžete také obdivovat kostel svatého hrobu. Nakonec je možnost navštívit obchody se 
suvenýry v Jeruzalémě a poté bude následovat návrat do přístavu. Upozornění: Berte na vědomí, že je nutné chodit po nerovném terénu a to 2,5 km, dlažebním terénu, schody a do kopce. 
Očekávejte prosím přeplněné ulice, doporučujeme pohodlnou obuv a konzervativní oblečení při návštěvě těchto náboženských významných míst. 
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HAIFA II 
 

Křesťanští turisti, kteří mají obecný zájem o teologií a světové dějiny, budou touto exkurzí fascinováni. Čeká Vás hodinová jízda do Nazaretu, největšího města v severní části 
Izraele a domova Ježíše. Mnoho hostů bude mít zájem si zaplatit pouť do překvapivě moderní „baziliky zvěstování“, kostela postaveného na místě, kde Gabriel oznámil 
zprávu o Ježíšově narození Panně Marií.  Návštěvníci mohou vidět podzemní jeskyně, kde Marie zvěstování přijala. Druhá část prohlídky vás zavede do Kanaánu, arabského 
města v oblasti Galileje, kde Ježíš během slavné kanaánské svatby změnil vodu na víno. Poté je návrat do přístavu. Upozornění: tato prohlídka zahrnuje chůzi po nerovném 
terénu, cca 3km. Pro návštěvy míst náboženského významu se doporučuje konzervativní oděv. Tato prohlídka není vhodná pro klienty na invalidním vozíku. Výlet 5-6 hodin 
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KUSADASI Bude zasláno dodatečně   
 

ZÁPADNÍ STŘEDOMOŘÍ 

DESTINACE PROGRAM FAKULTATIVNÍHO VÝLETU S DOPRAVOU A DELEGÁTEM RIVIERA TOUR 
Výlet je nutno objednat při podpisu cestovní smlouvy. Výlet není možno zakoupit na palubě lodi. 

Cena za 
osobu v Kč 

ŘÍM Po připlutí do přístavu odjezd do Říma, cca 1 hod. Během cesty informace o navštívených místech a historii ŘÍMA. S naší asistencí budete mít možnost vidět slavné Koloseum, Forum 
Románum, Kapitol, památník Viktora Emauela II, slavnou Fontánu di Trévi, Pantheon, Piazza Navona, kostel s Rubensovými obrazy, Ponte san Angelo, Andělský hrad a procházku 
zakončíme na Vatikánském náměstí. Dle časových dispozic volný čas cca 1 hodina na Piazza Navona a 45 minut u Vatikánu. Následuje odjezd busem do přístavu. Všechny prohlídky 
exteriér. Výlet je v českém jazyce, pěší cca 6 km.  
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PISA Po vylodění odjezd busem do Pisy. Během cesty Vás budeme informovat o navštívených místech a historii města  Pisa. Po příjezdu přesun výletním vláčkem z parkoviště busů do 
turistického centra Pisy, doprovod k šikmé věži a Váš volný program k prohlídce těchto zajímavých míst s možností nákupu suvenýrů anebo občerstvení. Volný čas dle časových dispozic 
cca 2,5 -3 hodiny. Následuje odjezd vláčkem zpět k autobusu a odjezd do přístavu s možností návštěvy tohoto města. Výlet je v českém jazyce. Cena nezahrnuje vstupy do památek. Pěší 
cca 3 km. Délka výletu cca 6 hodin. 
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MADEIRA 

 

Madeira, neboli „ostrov věčného jara“ Vás nadchne nejen svou přírodou. V přístavu, odkud je krásný výhled na celý ostrov, nás  vyzvedne autobus, který Vás vezme společně s českou 
průvodkyní a delegátem na nezapomenutelnou projížďku Madeirou. Autobusem se dostanete do vesnice Camara de Lobos, kde Vás čeká ochutnávka tradičního nápoje Poncha. Z 
malebné vesničky budete pokračovat na útes Cabo Giao, který se tyčí 580 metrů nad hladinou moře. Pro odvážlivce se zde nachází i skleněná plošina, kdy pod sebou celý útes krásně 
vidíte. Z útesu je krásný výhled na oceán a celý ostrov. Po přesunu na kopec Monte, Vás čeká velmi netradiční jízda na sáních. Sáňkování na Madeiře nepotřebuje sníh, stačí jim silnice a 
určitě na tuto jízdu nezapomenete. Pro zájemce je poté možné při návratu zastavit u nákupní zóny, kde si můžete zakoupit suvenýry, mezi které patří madeirské víno, poncha a další. 
Poté návrat do přístavu. Celodenní výlet. 
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LISABON Tuk Tuk autíčka budou čekat přímo v přístavu. Autíčka mají kapacitu pro 6 klientů. Společně vyjedeme z části Alfama, (oblast, kde kotví i naše loď a také místo spojené s tradiční hudbou 
Fado,) do 12 km vzdálené, nejdochovalejší části Lisabonu – BELEM. Během jízdy budeme míjet Praça do Comércio (v českém překladu Obchodní náměstí), známé také jako Terreiro do 
Paço (česky Palácové náměstí) a také vidět pouliční umění a moderní street art města. Projíždět budeme kolem královského paláce, při troše štěstí zahlédnete i „hradní stáž“. Naše první 
zastávka ve čtvrti Belem, bude návštěva impozantní katedrály a kláštera řádu Svatého Jerolýma. Na tomto místě jsou v místní kavárně i bezplatné wc. Po návratu k Tuk Tuk autíčkům Vás 
pohostíme místní specialitou  - koláčky z listového těsta plněnými žloutkovým krémem a sypanými cukrem a skořicí - Pasteis de Belem, kterou Vám přivezeme z nejvyhlášenější cukrárny 
v celém Portugalsku. Dále budeme pokračovat k Belémské Věži - Torre de Belem. Nezapomenutelná atmosféra při pohledu na řeku Tejo, most „25.4“ a v povzdálí sochou Ježíše, jako v 
Brazílii. Poblíž je vojenské muzeum, kopie 1. letadla, které přeletělo Oceán a neodmyslitelně k této atmosféře patří sklenička vína v pojízdné prodejně (Cena cca 4-8 Euro/dle druhu, bílé, 
červené, růžové, Portské. Plastová sklenička, ve které je podáváno víno, Vám zůstává jako suvenýr. Není v ceně zájezdu) Dále se autíčkama budeme přesouvat k památníku Objevitelů. 
Po krátké zastávce budeme dále pokračovat na nejvyšší bod Lisabonu s krásnou vyhlídkou na celé město Miradouro Senthora de monte, kde budeme mít foto – zastávku (na tomto místě 
je wc) Poté nás autíčka dovezou zpátky k přístavu, kde jsme začínali naši exkurzi.  Budeme projíždět kolem Pantheonu. Na vyhlídce nebo u Pantheonu můžete zůstat a individuálně dojít 
zpět k lodi. Po příjezdu Vám ukáže delegát zkratku do města, která vede ke  katedrále SE. Individuální rozchod a čas k nákupu suvenýrů. Výlet je určen pro všechny věkové kategorie, 
výlet mohou absolvovat i klienti s různým hendikepem i na vozíčku, je ale nutné nahlásit předem delegátovi Vaše omezení. 
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CASABLANCA V přístavu nás bude čekat autobus, který budeme mít k dispozici po celou dobu exkurze. Tudíž si v něm můžete nechat nepotřebné věci.  Po celou dobu nás bude doprovázet místní 
průvodce, delegát Riviera tour bude překládat z angličtiny do češtiny. Společně navštívíme mešitu Hassana II jako první zastávku, při vstupu obdržíte pytlík na obuv, po mešitě se budeme 
pohybovat na boso, lze mít ponožky. Navštívíme berberskou lékárnu s produkty z arganového oleje, prodej je stylem promotion, delegát překládá prezentaci produktů, doporučujeme 
nákup kosmetiky a koření. Další zastávka bude náměstí Anfa a část města Corniche Ain-Diab, anglický kostel notre Dame de Lourdes, vyhlídková jízda po městě. Návštěva městské 
radnice a soudu. Tržnice se zastávkou na marockou kávu (není v ceně výletu), příjemné posezení. Poté odjezd k lodi, je možné vystoupit u grand Bazar, tržiště u přístavu. Upozornění: 
Doporučujeme si dávat pozor na své osobní věci. Výlet je bez občerstvení, doporučujeme vzít pitíčko, nebo svačinku. Není náročný na chůzi. Autobus je k dispozici po celou dobu výletu s 
místním průvodcem, delegát CK Riviera tour po celou dobu výlet překládá. Buďte prosím opatrní na kabelky. Do mešity je zapotřebí mít zahalené vlasy, ruce po zápěstí, nohy po kotníky, 
nic průhledného u dam, pánové – povolené trička s krátkým rukávem a kraťasy pod kolena. V mešitě budeme chodit v jedné části bez obuvi. 
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TANGIER V přístavu na nás bude čekat autobus, který nás bude doprovázet po celou dobu našeho 4,5 hodinového výletu. Nejdříve pojedeme  podél pobřeží přes město Tangier. Projedeme místní 
čtvrtí, kde pobývá marocký král a „marocká smetánka“. První zastávkou bude CAP SPARTEL, který je na nejvyšším místě města, cca 300 m.n.m., ze kterého za dobrého počasí uvidíme na 
pobřeží Gibraltaru. Z vyhlídky jde krásně vidět čára, kde se potkává oceán a Středozemní moře. Dále budeme autobusem pokračovat k Herkulově jeskyni, dle legendy na tomto místě 
Herkules rozsekl Afriku od Gibraltaru. Přírodní otvor v jeskyni vypadá jak Africký kontinent. Je zde možné pořídit fotografii  cca za 2 eura s tímto otvorem.  Jsou zde wc, u mítních prodjců 
si můžete zakoupit tradiční oděv. Další zastávka bude Kasbah, kde se projdeme na místní Medinu ve „starém městě“ Nakoupit budete mít možnost v místní Berberské lékárně, kde se 
vyrábějí výrobky s arganového oleje. (kosmetika, doplňky pro zdraví) bude to stylem promotion, je to styl prodeje místní kultury. Ostatní suvenýry můžete nakoupit v okolních uličkách. 
Na tržišti se smlouvá cena. Doporučujeme si dávat pozor na své osobní věci. Výlet je bez občerstvení, doporučujeme vzít pitíčko, nebo svačinku. Není náročný na chůzi. Autobus je k 
dispozici po celou dobu výletu s místním průvodcem, delegát CK Riviera tour po celou dobu výlet překládá.   

1390 
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VÝLETY S DELEGÁTEM CK RIVIERA TOUR 

NORSKO-RUSKO 

DESTINACE PROGRAM FAKULTATIVNÍHO VÝLETU S DOPRAVOU A DELEGÁTEM RIVIERA TOUR 
Výlet je nutno objednat při podpisu cestovní smlouvy. Výlet není možno zakoupit na palubě lodi. 

Cena za 
osobu v Kč 

ST.PETREBURG 
RUSKO 

SPT 01- celodenní výlet. Po opuštění přístavu se zúčastníme fascinující vyhlídkové jízdy po tomto důležitém ruském městě. Podíváme se na klíčové atrakce, pak zastavíme, abychom si 
udělali foto před kostelem Našeho Spasitele na prolité krvi, katedrála nazývaná “Prolitou krví”. Naše exkurze dále pokračuje kolem známého místa  Něvský Prospekt do katedrály Sv. 
Isaaca, kde se podíváme dovnitř. Po navštívení katedrály nás čeká oběd v podání typické ruské kuchyně. Pak po hodinové jízdě dorazíme do známých Petrových dvorů – jedno z 
oblíbených letních sídel cara se svým divokým parkem, fontánami a stříhanými zahradami. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. Výlet je v anglickém, nebo ruském 
jazyce. 

3.990 
 

FLAAM 
NOSKO 

Vesnice Flaam leží v údolí, kam se nejlépe dostanete železnicí z Myrdalu nebo autem, či lodí. Flaam je světovým unikátem, ležícím na břehu Aurlandsfjordu, s horským nádražím v 
Myrdal. Od mořské hladiny až do výšky 865 metrů nad mořem tvoří dvacetikilometrová železnice s nejprudším stoupáním na světě.Když norští stavitelé naplánovali spojení Bergenské 
železnice s malebnou vesničkou na břehu ramene největšího norského fjordu, netušili, že železnice se stane vyhledávanou turistickou atrakcí. Proto doporučujeme při návštěvě 
tohoto města právě tuto projížďku absolvovat. Železnice Flaam je jedním z nejzajímavějších úkazů železniční techniky na světě. Má délku 20km a vede ze stanice Flaam do stanice 
Myrdal v nadmořské výšce 867m.n.m. Železniční stanice Flaam se nachází v čele Aurlandsfjordu. Vláčkem pojedeme kolem řeky Flaam, která je známá pro chov lososů. Projedeme 
kolem vodopádu Rjoande s délkou 140m. Jeho nejvyšší část sahá až do výšky 1269m.n.m.  Po průjezdu nejdelším tunelem v Naali se nám ukáže nejúžasnější pohled. Odtud můžeme 
vidět celou linku vlaku. Uvidíme také starou silnici, která byla postavena v letech 1895 až 1896 v souvislosti s budováním železnice, která spojuje Bergen-Oslo, která byla otevřena v 
roce 1909. Železniční cesta stoupá po strmých kopcích ve 21 úzkých zatáčkách. U vodopádu Kjosfossen bude krátká zastávka. Vodopád je dlouhý 93 metrů. Poté se dostaneme do 
cílové stanice Vatnahalsen, což je známé lyžařské středisko, které je oblíbené také během léta a podzimu, kdy lidé chodí pěšky do hor. Po přestávce s občerstvením se vracíme stejnou 
trasou do železniční stanice Flaam. 

3890 

GEIRANGIER 
NORSKO 

Při výstupu z lodi Vás bude vítat socha trola. Určitě doporučujeme zakoupit výlet, díky kterému se dostanete na vyhlídkové plošiny a budete mít celý fjord i s městečkem jako na dlani. 
U plaveb s naším delegátem mají klienti možnost si přeobjednat výlet Geiranger kdy se dostanete na nejkrásnější vyhlídky autobusem. Už samotná jízda je zážitkem, kdy budeme 
projíždět klikaté horské silnice. Nádherná Norská krajina výletu dodá své kouzlo. Výlet je nutné zakoupit při sepsání cestovní smlouvy. Delegát se zúčastní výletu společně se 
skupinou. V přístavu nás bude již čekat autobus,  se kterým budeme jezdit po celou dobu výletu. Výlet je na cca tři hodiny, tím pádem, budete mít čas ještě na procházku vesničky, 
kde se kotví a na nákupy. Během výletu budou dvě zastávky na vyhlídkách –Flydalsjuvet a Eagle´s Bend. Naleznete zde místní supermarket, kde můžete zakoupit norské pivo a sobí 
salámy. Krásná vyhlídka je z Norwegian Fjordcenter, jedná se o muzeum, vstup dospělý 15 Euro, je zde wc a suvenýr shop. K tomuto místu můžete dojít pěšky po hlavní cestě kolem 
jediného kostelíku ve městě, nebo podél vodopádu po schodech.V pekárně s výbornou kávou a norským pečivem si můžete zde zakoupit i jejich typicky obložený chleba, kteří si 
místní velice často dávají k obědu- Smorbrod. Doporučujeme marmelády z lesního ovoce a místní produkty, péřové a nepromokavé bundy. Délka výletu cca 3,5 hod. 

990 

NORTH CAPE 
NORSKO 

HON01 – CESTA NA SEVERNÍ MYS je umístěn na Mageroyském ostrově a zhruba 1 hodinu jízdy od Honnigsvadu. Ano právě tam leží Severní mys. Nejsevernější část Severní Evropy s 
mnoha břízovými lesy. Lesy jsou umístěny kolem celé krajiny. Už samotná cesta z přístavu je opravdovým zážitkem. Klikaté cesty, vyhýbání autobusů, okolní cestičky a úžasná 
panenská příroda Vás opravdu doslova dostanou. Po příjezdu na jedno z nejnavštěvovanějších míst Norska budete mít šanci vidět okolí Pavilonu Severního Mysu, popisující historii 
oblasti, můžete si nakoupit suvenýry, udělat fotku a nebo se podívat na zajímavý dokument o tomto místě. Následuje cesta zpět do přístavu a volný čas.  

2990 

NORDFJORDEID 
NORSKO 

NFD 02 Prozkoumejte překrásnou krajinu okresu Sogn og Fjordane po silnici i na jezeře ne této nezapomenutelné celodenní exkurzi. Autobusem pojedete podél pobřeží ke klidné 
vesnici Loen. Odsud budete pokračovat k údolí Kjenndal, odkud vyjedete na vyhlídku směrem k ledovci Kjenndalen, rameni obrovského ledovce Josedalsbreen. Poté, co si užijete 
tento úchvatný výhled, je čas se vrátit do autobusu a pokračovat na horskou chatu Kjenndalen na čaj, kávu a dezert. Po této zastávce se nalodíte na loďku, která Vás přes jezero 
Lovatnet doveze k Sande. Během necelé hodiny máte čas relaxovat a vychutnávat si nádhernou krajinu. Mimo jiné uvidíte nešťastnou horu Ravnefjellet, kde již dvakrát během tohoto 
století způsobily sesuvy půdy přílivové vlny, které zničily mnohé z farem umístěných na pobřeží jezera. V Sande nastoupíte na autobus, který Vás zaveze zpátky dolů do vesnice Loen a 
do přístavu, kde prohlídka končí. Upozornění: Tato exkurze není vhodná pro osoby na invalidním vozíku a osoby s omezenou pohyblivostí, jelikož zahrnuje výšlap po částečně kluzkém 
terénu k vyhlídce na ledovec. Pořadí zastávek se může lišit – některé skupiny mohou začít itinerář vyjížďkou na jezero, jiné zastávkou s občerstvením a jiné zase procházkou s ledovci. 
Délka výletu cca 7 hodin 

4190 

TROMSO 
NORSKO 

TSO  05-  Díky své poloze cca 350 kilometrů severně od arktického kruhu je město oblíbeným výchozím bodem pro mnoho arktických expedic a také slouží jako brána do Arktidy. Tato 
zábavná exkurze spojuje návštěvu fascinujícího polárního centra s výletem do farmy se psi husky a okolní divočiny. První zastávka je v polárním centru, kde můžete jít na polární 
procházku, podívat se na akvária podporující mořský život v polárních oblastech a vychutnat si širokoúhlý film o „životě v mrazáku“. Dále pokračujete do tábora v nádherné divočině s 
názvem Centrum Wilderness, který provozuje, Tove Sorensen a Tore Albrightsen se svými třemi dětmi. Kemp je také domovem více než 300 aljašských psů husky, které zde v této 
nedotčené přírodě chovají. Zpáteční cesta do přístavu. Upozornění: omezený počet průvodců v jiném než anglickém jazyce, pokud nebude průvodce ve Vašem jazyce, prohlídka bude 
pouze v angličtině. Výlet není vhodný pro osoby na vozíku a s pohybovými problémy, protože v centru Wilderness je nerovný terén. 

2390 

TRONDHEIM 
NORSKO 

TRM 03 Ohromující krásu norských dramatických výhledů nelze popsat jinak než superlativy. Šance prozkoumat tuto zelenající se krajinu může být Vaše na této pěší túře, která začíná 
autobusovou projížďkou městem kolem barevných dřevěných domků k rozlehlé a extrémně malebné rekreační oblasti Bymarka s cca 200 km turistických stezek. Vaše 2hodinová túra 
Vás zavede k Lianu, kde na Vás k zaslouženému odpočinku čeká restaurace s horkou kávou a čerstvě upečenými vaflemi – naprostý ráj! Po veškerém pohybu na svěžím norském 
vzduchu se zpět do přístavu dopravíte autobusem. Upozornění: Omezený počet průvodců v jiném než anglickém jazyce. V případě, že nebude k dispozici průvodce ve Vašem jazyce, 
bude prohlídka v angličtině. Exkurze není vhodná pro osoby s problémy s chůzí. Délka výletu 6 hodin 

1990 
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VÝLETY S DELEGÁTEM CK RIVIERA TOUR 

ANGLIE-SKOTSKO-IRSKO-ŠPITSBERKY-ISLAND 

DESTINACE PROGRAM FAKULTATIVNÍHO VÝLETU S DOPRAVOU A DELEGÁTEM RIVIERA TOUR 
Výlet je nutno objednat při podpisu cestovní smlouvy. Výlet není možno zakoupit na palubě lodi. 

Cena za 
osobu v Kč 

LONGYERYEN 

ŠPITSBERKY 

JÍZDA SE PSÍM ZPŘEŽENÍM -Dychtivý po jízdě, jistí si v kramflecích – packách.Budete napnuti na čekání až uvidíte vrtící ocásky a vlhké čumáčky pejsků, kteří čekají,  až budou řídit 
jízduVašeho života. Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Amor, Donner a Blitzen,můžete mít tuto sestavu a nechat se táhnout  krajinou. To vše můžete zažít,pokud se k této exkurzi 
odhodláte. Vaše jízda začne od kotců, odkudvyrazí s Vámi na společnou jízdu. Užijte si krásné scenérie ze sání. Nakonci projížďky se vrátíte zpět do přístavu k Vaší lodi. Upozornění: 
není vhodné pro osoby s invalidním vozíkem a pro osoby s problémy s chůzí. Důležité je odolné oblečení proti větru, bundy, rukavice. 

4790 

KIRKWALL 
SKOTSKO 

KWL 05- Vydejme se na krásné západní pobřeží Orknejské pevniny a hlavní pravěké místo: Skara Brae. Vyhlídková jízda autobusem do tohoto místa, zapsané na seznamu světového 
dědictví UNESCO - jedné z nejlépe dochovaných neolitických vesnic v severní Evropě, která dokonce předchází Stonehenge - vás provede bohatou zemědělskou půdou, zvlněnými 
kopci a ostrými rašelinami. Obsazeno c. 3,180 B.C. do 2.500 B.C., Skara Brae zůstala skryta pod velkým pahorkem, dokud těžká bouře v roce 1850 neobjevila obrys několika 
střechových budov. Sbírka artefaktů Skara Brae vystavených v návštěvnickém centru zahrnuje nástroje, korálky, hrnčířskou hlínu a předměty z kostic, které odrážejí těžkou námořní 
ekonomiku v regionu. Další zastávka je pak navštěva v nedalekém Skaill House, krásné rezidenci postavené v roce 1620. Také projdete velkou neolitickou stavbou Prsten Brodgar – 
obrovský kamenný obřadní kruh,tato památka je třetí největší na Britských ostrovech a stará 4500 let, je tvořen 60 kameny a starověké Stones of Stenness, další neolitickou památku, 
která byla postavena více než 5 000 před lety. Vaše prehistorická prohlídka končí návratem na loď a máte možnost navštívit město individuálně. 

2290 

INVERGORDON 
SKOTSKO 

IVG 06- Krátkou jízdou na sever se dostanete přes vesnici Tain a naše první zastávka bude v lihovaru v Glenmorangie, který se vhodně překládá jako „gaelský pokoj“. Palírna vyrábí 
vysoce hodnocené sladové whisky již od 19. století a dlouhodobě je celosvětovou značkou s prodejem po celém světě. Umělecké destilační umění bylo předáváno generacemi 
místních rodin, které zde stále pracují. Komentovaná prohlídka Vás seznámí s každým krokem destilačního procesu, na jehož konci můžete dokonce vyzkoušet na konci prohlídky. Další 
místo, které  navštívíme nás zavede přes Dornoch Firth do města Royal Dornoch z 12. století. Obklopen písečnými dunami a požehnaný výjimečně slunečným podnebím, tento 
oblíbený resort se může pochlubit hotely, hojností stromů a květin, kilometry písečných pláží a mistrovským golfovým hřištěm.  Nejstarší budovy ve městě, včetně impozantní 
katedrály, lemují prostorné náměstí. Je zde rozchod, který můžete využík k návštěvě katedrály, nebo posedět u místní kavárně. Poté se vrátíme zpět na loď do přístavu.  
Po příjezdu do města můžete individuálně projít uličky ne moc velkého města s obchůdky se suvenýry. Zvláštností je místní kostel, který slouží i jako místo, kde členové posádky 
mohou využít zdarma internet se spojení s rodinami, obdrží zdarma ručně pletenou čepici, nebo šálu, kávu, nebo čaj. Farníci umožnují tuto službu i klientům. 

2190 

GREENOCK 
SKOTSKO 

GRK 07, doba trvání 9.hodin-Edinburgh není jen hlavním městem Skotska, ale také vaším cílem na tomto celodenním výletě, který začne nejdříve dvou hodinovou relaxační jízdou 
autobusem. Poté se můžete těšit na okružní jízdu kolem středověké staré části Edinburghu a nové části města z 18. století. Uvidíte krásný výhled na palác Holyrood, edinburskou 
rezidenci královny Alžběty II., královský park, památník Scott na ulici Princes Street a zahrady Princes Street Gardens. Poté opustíte centrum města a zamíříte na středověký hrad 
Edinburgh, který byl domovem mnoha skotských monarchů. Po návštěvě hradu budete mít volný čas na procházku po slavné edinburské Roayl Mile nebo na prohlídku krásných 
zahrad Princes Street Gardens, než znovu nastoupíte do autobusu na zpáteční cestu na loď do Greenocku. Upozornění: omezený počet průvodců v jiných jazycích než v angličtině. 
Pokud nebude k dispozici průvodce ve vašem jazyce, bude k dispozici pouze v angličtině. Některé oblasti hradu nejsou vhodné pro turisty, kteří mají potíže s chůzí nebo používají 
invalidní vozík. Všechna místa kromě hradu budou navštěvována zvenčí. 

2990 

AKUREYRI 
ISLAND 

AKU 01 Hlavní město severního Islandu", Akureyri je krásné město obklopené majestátními horami a jedinečnou směsí městského, venkovského a mořského života. Uvidme nejlepší 
přírodní zajímavosti v této oblasti, spojíme cestování po krásné krajině s výletem k velkolepému vodopádu Godafoss, návštěvou botanických zahrad a skanzenem. V přístavu Vás bude 
čekat autobus, kterým pojedete k Godafossu, „vodopády bohů“, má výšku 12 metrů a jeden z nejúžasnějších vodopádů na Islandu. Počátky tohoto legendárního místa jsou opředeny 
legendou a sahají až do roku 1 000 nl, kdy byl vrchní náčelník Thorgeir, který přešel na křesťanskou víru nucen vrhnout se do vodopádu jako oběť ze svého pohanského boha. Je to 
ideální místo pro fotografování vodopádů a okolní krajiny. Další zastávkou je Lidové muzeum Laufas, původně jako statek a fara, které pochází z roku 1866. Muzeum obsahuje dobové 
domácí a zemědělské nářadí. Vraťte se do Akureyri na krátkou návštěvu do botanických zahrad, které najdete rostliny z celého světa. Poté návrat do přístavu, nebo mžete zůstat v 
zahradě a projít si zároveň městečko po cestě do přístavu.  

2990 

REYKJAVIK 
1.den 

ISLAND 
 

GOLDEN 
CIRCLE 

KEF 02 Pojďte strávit den užíváním přírodních krás, které Island proslavily. Z přístavu odjedeme autobusem do krásného národního parku Thingvellir, který je zapsán na seznamu 
světového dědictví UNESCO a nachází se 30km od Reykajviku. Tento park nesmíte vynechat při návštěvě Islandu; okouzlí vás zde jedna z nejvýznamnějších scenérií v zemi, kterou tvoří 
obrovská lávová pláň, zelený mech a divoké květy. Islanďané považují toto místo za posvátné, jelikož zde byl založen nejstarší legislativní parlament na světě. Další zastávkou této 
exkurze bude obrovská Gullfoss neboli „Zlatý vodopád“. Dvojitá kaskáda je jednou z nejmohutnějších v Evropě a jsou odtud krásné výhledy. Třetí zastávkou exkurze jsou Islandské 
gejzíry, které společně s parkem Thingvellir a Gulfoss tvoří turistickou trasu tzv „Zlatý okruh“. Příroda se nám zde ukáže v plné  kráse, kdy uslyšíme syčící horké prameny a geotermální 
jevy. Právě v tomto prostředí budeme mít dvouchodový oběd. Poté bude následovat návrat do přístavu. Upozornění: Itinerář a pořadí zastávek si může průvodce měnit dle svého 
uvážení.  Tato prohlídka zahrnuje chůzi po nerovném terénu. Prohlídka se nedoporučuje pro invalidní vozík. Na oběd je zahnuta pouze voda – další nápoje se dají zakoupit na místě. 
Vzhledem k místním pravidlům na Islandu se musí všichni hosté držet skupiny exkurze. Exkurze je i pro děti od 0-3 let, pokud s dítětem cestujete, obraťte se na delegáta, nebo recepci 
Excursion, pro vyžádání autosedačky. 

4990 

REYKJAVIK 
2.den 

ISLAND 
 

MODRÁ 
LAGUNA 

KEF 03 Pokud jste někdy viděli v dokumentech o Islandu, koupající se v lagunách, popaplaní bahnem, ve vodě, ze které vstoupá pára, chcete zažít tuto atmosféru, kdy si se skleničkou 
vína, nebo prosecca lehnete do vody, tak právě pro Vás je tento výlet jak stvořený. Modrá laguna se nachází uprostřed krásného lávového pole a naše exkurze Vám nabízí zajímavý 
úvod do islandské krajiny. 45 minut jízdy autobusem vás zavede do laguny, která vděčí za svou existenci nedaleké geotermální elektrárně. Budeme mít dvě hodiny na to, abychom si 
mohli dopřát oživující lagunové vody, která si drží teplotu 37-39 stupňů Celsia. Voda je rovněž bohatá na minerály a je známá svými léčivými vlastnostmi. Máte možnost relaxovat v 
jedinečné laguně, kterou doprovází úžasná atmosféra modré vody a zároveň je celá obklopena párou a čtyřmetrovou lávovou stěnou. V lázních dostanete na ruku náramek, který 
slouží jako klíč do šaten. Před vstupem do laguny je nutné se osprchovat bez plavek, náramek slouží zároveň jako peněženka, pokud budete cokoliv konzumovat, bude se Vám 
nahrávat na náramek a při východu je nutné útratu zaplatit na recepci. V laguně je bar, kde si můžete zakoupit alko i nealko nápoje. V místním suvenýr shopu už platíte kartou. Cestou 
zpět do přístavu budeme mít zastávku v Perlan – vyhlídková observatoř, wc, suvenýr shop, a také v patrech expozice výstav. Poté návrat do přístavu. 
Upozornění: Prohlídka probíhá pouze s anglicky hovořícím průvodcem. Z hygienických důvodů a v souladu s místními zvyklostmi je nutné se před vstupem do laguny osprchovat bez 
plavek. Oddělené šatny a sprchy pro muže a ženy jsou k dispozici. Koupání v modré laguně je dětem povoleno od 3 let. Děti do 9 let jsou povinny nosit z bezpečnostních důvodů 
plavací pomůcky, které jsou zde poskytovány zdarma.  Hosté s nízkým tlakem a srdečními problémy jsou vyzváni, aby před účastí vyhodnotili svůj zdravotní stav a čas strávený v 
laguně. Uživatelé invalidního vozíku musí být doprovázeni pomocníkem. Invalidní vozíky musí být sklopné, autobus nemá rampu. 

4990 

ISAFJORDUR 
ISLAND 

IFJ 08-Tato zábavná prohlídka začíná malebnou jízdou pobřežním autokarem, která vede k malé, přesto pozoruhodné vesnici Súðavík, kdysi v centru velrybářského průmyslu, na místě 
několika katastrofických lavin v polovině 90. let a domovu nádherného střediska Arctic Fox Center, které navštívíte. Norská část Súðavíka z 19. století byla z velké části zničena přírodní 
katastrofou a takzvané „nové město“ bylo znovu postaveno na bezpečnějším místě na úpatí hory Kofri. Po návštěvě dřevěného venkovského kostela, který byl původně postaven v 
Hesteyri v roce 1899 a později přemístěn na Súðavík, se přesunete na poloostrov Langeyri, kde kdysi stály dvě velrybářské stanice. Zatímco budovy už dávno zmizely, existuje několik 
velrybích kostí, které byly nedávno zachráněny ze dna fjordu. Trasa vás pak povede pěkným vnitřním fjordem k Arctic Fox Centre.(centrum Artických lišek) Zjistěte více o islandském 
jediném suchozemském savci ve výzkumném středisku a muzeu a poté si dopřejte přestávku v útulné kavárně, poté cesta do přístavu. 

3990 

CORK 
IRSKO 

ORK 05 JAMESON - Návštěva lihovaru Old Jameson/Old Midleton začíná audiovizuální prezentací o historii a výrobě irské whisky. Poté následuje prohlídka samotného lihovaru, během 
které uvidíte budovy, které jsou centrem tohoto historického dědictví. Mnoho artefaktů Old Midleton – fotografie, restaurované stroje a restaurace, dodávají místu kouzelnou 
atmosféru. Během návštěvy v Old Midleton budete mít čas na nákup suvenýrů, kde si můžete zakoupit i láhev irské whisky, kterou si odnesete domů. Na konci prohlídky Vás čeká i 
ochutnávka. Prohlídka končí návratem do přístavu. Po exkurzi návštěva městečka Cork, které je malebné a krásné, hned u přístavu je malé muzeum Titaniku, protože z tohoto města 
Titanik odplouval úplně jako poslední místo, kde přistupovali pasažéři. Je zde vidět i původní molo, kde Titanik kotvil a naleznete poblíž i památníček obětem katastrofy na Titaniku. 
Městečko je malé, je zde pěkná promenáda, obchůdky restaurace.* 

2790 

DUBLIN 
IRSKO 

DBL 04- Nápoj Guinness se stal symbolem celého Irska a je spojován hlavně s městem Dublin. Pivovar St. James Gate Brewery, se nachází v samém srdci Dublinu a před více než 250 
lety poprvé vařil nejtvrdší, nejhladší a zároveň nejslavnější nápoj. Včetně audiovizuální prezentace bude vaše návštěva pokračovat prohlídkou areálu s průvodcem, který vám podá 
velké množství informací o historii Guinness. Po prohlídce si můžete odpočinout a vychutnat si panoramatický výhled na Dublin v kruhovém baru a přitom ochutnat některý ze 
slavných nápojů. Opět bude čas navštívit místní obchod a zakoupit si místní speciality. Po prohlídce odjezd do centra Dublinu, prohlídka města kde můžete obdivovat Katedrálu sv. 
Patrika, Parlament, Radnici, Dublinský hrad a Kristovu katedrálu. Odjezd do přístavu. 

2990 

BELFAST 
IRSKO 

Bel 05 - Nejprve zamíříte severně od Belfastu podél krásného pobřeží Antrimu v Severním Irsku. Vydáte se do lesoparku Glenariff nacházející se v nádherné „Queen of the Glens“, 
klikaté silnice klesají a vám se nabízí nádherný výhled na irské moře a na malé vesničky. Další trasa vás zavede do vnitrozemí k samotnému lesoparku. Tento park je tvořen hlavně 
lesem, ale tvoří jej také několik malých jezer, rekreačních oblastí a otevřených prostor.  Díky nádherným řekám Inver a Glenariff, které protékají parkem, uvidíte nádherné padající 
vodopády, klidné bazény a peřeje bílé vody. Poté budete mít šanci užít si nádherný výhled na Glen s čajem nebo kávou a koláčky v Glenariff čajovém domě.  Upozornění: omezený 
počet průvodců v jiných jazycích než v angličtině. Pokud nebude k dispozici průvodce ve vašem jazyce, bude k dispozici pouze v angličtině. Tento výlet není vhodný pro klienty s 
invalidním vozíkem. 

1690 
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VÝLETY S DELEGÁTEM CK RIVIERA TOUR 

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY 

DESTINACE PROGRAM FAKULTATIVNÍHO VÝLETU S DOPRAVOU A DELEGÁTEM RIVIERA TOUR 
Výlet je nutno objednat při podpisu cestovní smlouvy. Výlet není možno zakoupit na palubě lodi. 

Cena za 
osobu v Kč 

ABU DHABI Společně se vydáme na poznávací zájezd po Abu Dhabí, město je nejen hlavním městem Spojených Arabskách Emirátu, ale také místem s nejvíce inspirující architekturou, futuristickými 
mrakodrapy a nádhernými mešity. Prohlídka začíná v krásné mešitě ZayedShejkh, mistrovské dílo neo-islámské architektury a jedno z největších mešit na světě. Vnější plochy mešity 
zdobí asi 1000 sloupců s pláty zlata, je zde použito více než 20.000 mramorových panelů, které jsou vykládané polodrahokamy, včetně červeného achátu, ametyst apod.  Dále pojedeme 
do oblasti Corniche, s panorama města, také označováno jako „ Manhattan z Arabie“ díky svým ultramoderním skleněným mrakodrapům, kde bude i foto zastávka. Uvidíte i 
nejluxusnější hotel Emirates Palace, kde podávají cappuccino posypané zlatem. Navštívíme i místní trh, kde budete moct ochutnat a zakoupit datle. Poté návrat na loď. 
UPOZORNĚNÍ pro vstup do mešity - ženy musí být kompletně zahaleny a šátky na hlavě, aby nešly vidět vlasy. Dlouhé kalhoty, nebo sukni. Rukávy po zápěstí, nic průhledného. Pánové 
kalhoty a trička, ne tílka. Zákaz polibků na veřejnosti a držení párů za ruce. Pozor také při fotografování. Bude možné si v autobuse oblečení po prohlídce ponechat. 

2490 

DUBAJ Po odjezdu z přístavu pojedeme do Dubai Frame, což je rozhledna ve tvaru rámu v Dubaji a pak zavítáme do Pak Miracle Garden, což je zahrada, která se rozkládá na 72 000 metrech 
čtverečních a v zimním období, mezi říjnem a dubnem, je tu vysázeno přes 100 milionů květin. Květiny zobrazují různé ornamenty, obrazy nebo jsou jimi porostlá auta, či dokonce malá 
vesnice domečků. Z květů jsou sestavená srdce, lokomotiva, hodiny, v nabídce nechybí ani Eiffelova věž. Naše další zastávka bude fotografická zastávka na Burdž al-Arab-Věž Arabů, 
kterému se také říká díky jeho tvaru plachetnice. Svým luxusem si dokonce zasloužil i zápis v Guinnessově knize rekordů. Naší poslední zastávkou bude  nevyšší budova světa Burj Khalifa. 
Tato budova je symbol dubajského úspěchu, měla být pojmenovaná Burj Dubai. Ovšem někdy se i pohádkově bohatý šejk přepočítá. Náklady na stavbu, která probíhala zrovna v době 
ekonomické krize, jenž se Dubaje dotkla velmi silně, se vyšplhaly až k 1,5 bilionu amerických dolarů. Po návštěvě odjezd do přístavu. 

2990 

MUSCAT MCT 05- Po vylodění nasedneme do klimatizovaného autobusu . Náš výlet začne prohlídkou velké mešity (jsou zde i wc, obchod se suvenýry), která se začala stavět v roce 1995 a 
dokončena v roce 2001. Mešita je obklopena 5 minarety, z nichž každý symbolizuje pět svatých slibů islámu. Poté budeme pokračovat do staré části Muscatu na Mutrah Souk – tržnice. 
Dlaší zastávka bude muzeum Bait Al Zubair, jde o malý městský dům, který byl přestavěn jako muzeum, nalezneme zde archeologické památky, šaty, šperky, zbraně, je zde zákaz 
fotografování, je tam i zahrada, kde je vidět tradiční obydlí. Na tomto místě je wc, kavárna, suvenýr obchod. Součástí výletu bude i zastávka u sultánského paláce Al Alam Palac, který je 
lemován pevností Mirani a Jalali, které postavili Portugalci v 16. Století. Poté se budeme vracet do přístavu.  

2790 

DOHA Pokud máte rádi neuvěřitelné dobrodružné cesty do nekonečného srdce pouště a zároveň relax na klidné pláži, bez davů místních, nebo turistů, tak je tento výlet jako stvořený pro Vás. 
Zažijte vzrušující jízdu jako na horské dráze, když Vás  luxusní vozidla 4x4 povezou klidnými písečnými dunami, které Vás uchvátí. V přístavu přesednete do jeeapů, kapacita je 5-6 osob/1 
auto, které Vás dovezou do dezertu zvaného Safari, nejdříve se upraví auta, kdy řidiči uvolní vzduch z pneumatik tak, aby jste si mohli užít super zážitek z jízdy po písečných dunách. Po 
cestě zastavíme nad vnitrozemským mořem „Khor Al Adeid“, které je přirozenou hranicí se Saúdskou Arábií na foto zastávku. Poté se dostanete do dobrodružného tábora v Perském 
zálivu, oázy klidu, která se nachází uprostřed poetických dun arabské pouště líbaných modrými vodami Arabského zálivu. Jedná se o místo určené jen návštěvníkům tohoto výletu. Užijte 
si den na pláži v poušti v letovisku, které poskytuje vybavení a zařízení, které uspokojí všechny Vaše potřeby a požadavky. Luxusní domácí BBQ a skvělé občerstvení Vám dopřejí lahodný 
zážitek: tradiční stany poskytují pohodlný stín. Jsou zde lehátka a slunečníky. Připravte se na pískování nebo si jen zaplavte v Perském zálivu. Poté návrat zpět do přístavu. Upozornění: 
Řidič poskytne informace pouze v angličtině. Protože tato prohlídka zahrnuje cestování po nerovném a hrbolatém terénu, je nevhodné pro hosty s problémy s pohyblivostí, problémy s 
krkem / záda / srdce a těhotné ženy. Noste ležérní oblečení, pohodlné vycházkové boty, pokrývku opalovací krém, hlavy, ručníky a plavky. Na cestě bude zastavení, aby se mohl 
uvolnítvzduch z pneumatik, což Vám umožní užít si hladkého, měkkého písku na Safari.  Atrakce dostupné v resortu nejsou zahrnuty v ceně výletu. Minimální věk pro účast: 3 roky. 

3790 

BAHRAIN Objevte to nejlepší z kulturních skvostů Bahrajnu, od moderního světa  až po starověk. Náš výlet  začíná jízdou autobusem na první zastávku: Bahrain International Circuit – Bahrajský 
okruh. Stavba stála 180 milionů USD aje to nejmodernější závodní trať na světě. Může se pochlubit bezkonkurenčními vlastnostmi, které ji řadí mezi nejlepší světová místa Formule 1. 
Navštívíte VIP věž pro nejlepí výhled na trať  okruhu i na mediální centrum, kdysi největší na světě. A pokud se okruh nepoužívá pro nějakou událost, dostanete se dokonce na velínu F1 - 
místo, kde se během závodu dělají klíčová rozhodnutí. Krok zpět v čase pak následuje v Bahrajnu Fort, Bahrajská pevnost, která je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO. 
Vykopávky zde prováděné od 50. let 20. Století, odhalily zřetelné vrstvy patřící do různých období sahajících až do roku kolem  2300 př. n.l.. Po tradičním Bahrajnském  obědu v místní 
restauraci se přesunete do devíti výstavních hal Bahrajnského národního muzea, které obsahuje dokonce přemístěný hřbitov z roku kolem roku 2800 př. n.l. Poslední zastávkou, než se 
vrátíte na loď, je návštěva Velké mešity Al-Fateh, jedné z největších na světě s kapacitou více než 7 000 věřících. Impozantní budova, postavená v různých středo-východních 
architektonických stylech, je korunována největší kupolí ze skleněných vláken na světě. Návrat na loď. 
UPOZORNĚNÍ pro vstup do mešity - ženy musí být kompletně zahaleny a šátky na hlavě, aby nešly vidět vlasy. Dlouhé kalhoty, nebo sukni. Rukávy po zápěstí, nic průhledného. Pánové 
dlouhé kalhoty a trička, ne tílka. 

3490 

KHASAB KHS 02-PLAVBA NA FJORDY -  Objevte krásy fjordů Musandamu známé taky jako „Norská Arábie“, spolu s krásnými rybářskými vesničkami a ostrov Telegraph na tradičním arabském 
plavidle vyrobeného z dřeva – dhow. Poplujete přes krásné, klidné, tyrkysové moře obklopené čistými bílými útesy. Je možnost zahlédnout delfíny, pokud se tak nestane, tak vždycky je 
nádherný výhled na okolní hory. 

2490 
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VÝLETY S DELEGÁTEM CK RIVIERA TOUR 

PLAVBY V KARIBIKU 

DESTINACE PROGRAM FAKULTATIVNÍHO VÝLETU S DOPRAVOU A DELEGÁTEM RIVIERA TOUR 
Výlet je nutno objednat při podpisu cestovní smlouvy. Výlet není možno zakoupit na palubě lodi. 

Cena za 
osobu v Kč 

JAMAJKA 
OCHO RIOS 

v přístavu bude zajištěn mikrobus, který bude po celou dobu s námi, který nás doveze na Dunn´s River Fall neboli vodopády na řece Dunn jsou jedna z nejznámějších turistických 
atrakcích na Jamajce. Jde o přírodní park s bohatou faunou, flórou a kaskádovitými vodopády. Dunn's River Falls tvoří pomyslné schodiště vápencových útvarů, které se svažují na pláž, 
přičemž po něm stéká osvěžující voda. Rozkládá se na více než 183 metrech. Je tu několik oddělených kaskád, Výchozy skály mezi kaskádami jsou pokryty hustými porosty stromů a listí, 
palmy, bambusy, a kapradiny reprezentují okolní prales. Pod stromy září z podrostu divoké květy - begonie, bromélie, a orchideje. Tyto barevné orgie doplňují ptáci a jiné pestře barevné 
druhy poletují v korunách stromů. Vodopády vypadají nejlépe v období dešťů od listopadu do března, ale krásné jsou v každém čase. Zde budeme cca 1,5 hodiny, pro zájemce o lezení po 
vodopádech doporučuji vzít boty do vody, nebo je možné je také zakoupit za 10 USD na místě. Jsou  v barvách jamajské vlajky, zůstanou Vám jako suvenýr. Na místě je možné si 
pronajmout skříňku na oblečení a osobní věci. Plavky a ručníky nezapomeňte s sebou. Delegát V8s bude následovat s plošin, ze kterých Váš zážitek bude fotografovat. Zážitek je pro 
všechny věkové kategorie, doporučujeme konzultaci s delegátem, pokud máte obavy, ale i samotný zážitek být na místě je jedinečný. Poté nás autobus poveze na vyhlídku nad město, 
zde máme foto zastávku s nádherným panorama na přístav. V rámci výletu je  i nákupní zóna, kde je zajištěna ochutnávka rumu, kávy a likérů, delegát Vám bude celou dobu překládat 
ceny a budeme pokračovat na pláž, kde vyzkoušíte místní specialitu RumPunch, kterou Vám po domácku připraví průvodkyně. Dostanete pásky na ruku pro vstup, na pláži je bar, wc, 
převlékárny, suvenýry. Poté nás autobus přiveze zpátky na loď. Upozornění: delegát a průvodce mohou pozměnit pořadí trasy dle jejich zvážení. 
V ceně nejsou zahrnuty boty do vody-cca 10 USD 

1990 

KOLUMBIE 
CARTAGENA 

Po vylodění odjezd autobusem ikonické pevnosti Sv. Filipa De Barajas, kde budete mít krátkou fotografickou zastávku a můžete se vyfotit s místními ženami s typických krojích. Dále se 
zastavíme na starém tržisti, kde si můžete nakoupit různé suvenýry a kávu. Dále se přesuneme do historického centra Cartageny  plné historických domů místní architektury, navštívíme 
kostel Sv. Dominika,katedrála de Santa Catalina de Alejandria, na Plaza de Bolívar budeme obdivovat místní umělce, zavítáme do kostel San Pedro Claver a od Torre Del Reloj se budeme 
vracet do přístavu, kde nás budou čekat nádherní barevní papoušci a malá mini zoo. Návrat na loď již individuální. Výlet není náročný na chůzi, cca 5 hodin  

1490 

PANAMA 
COLON 

CRI 04 výlet Panama. Na zemi je jen jedno místo, kde cestou od Karibského moře jedete pouze hodinu k Tichému oceánu – PANAMA. Toto město je příjemnou směsí moderní a 
koloniální architektury spojenou se zajímavou historií. Z Panamy města zahájil Francisco Pizarro dva neúspěšné pokusy o dobytí říše Inků v Peru. Toto město bylo prvně osídleno na 
pacifické straně Amerického kontinentu v roce 1519. Vyjedeme busem z přístavu a naše cesta městem pokračuje do Casco Antiguo, které je plné historických budov, které zahrnují 
katedrálu, národní divadlo, a chodník Las Bóvedas. Velmi zajímavá místa „pravého Karibiku“. Po prohlídce následuje odjezd busem na návštěvu Gatun Locks, abyste zjistili, jak funguje 
Panamský průplav. Uvidíte systém jednotlivých zdvyhů a velkolepost tohoto díla a budete seznámeni se sestavou Panamského průplavu a jeho zajímavostmi. Následuje návrat 
autobusem na loď. ( cca 1 ,5 hod) 

3190 

KOSTARIKA 
PUERTO 
LIMON 

PLI02 – THE TORTUGUERO CANAL , cca 4,5 hodiny. Po vylodění cesta autobusem přes Puerto Limon ke kanálu Tortuguero. Tak po drobném občerstvení nasedneme do člunů, se kterými 
budeme plout místní divočinou. Můžeme za výkladů průvodců sledovat místní faunu a floru a především pokud budeme míst štěstí místní divokou zvěř včetně  opic. Cca 25 min jízdy lodí 
kanálem lemovaným džunglí. Okolní příroda vás přímo nadchne. Budete se nacházet v oblastí zvané Kostarika Amazon – bohatý deštný prales s hojností živočichů a rostlin. Orchideje, 
lekníny, opice, lenochodi, tukani, krokodýli. Zdarma obdržíte nealko nápoje pivo a tropické ovoce.Na cestu doporučujeme lehké oblečení, sluneční brýle, klobouk, opalovací krém, 
pohodlnou obuv a repelent a pláštěnku. 

1990 

ST. THOMAS ST- 016 Všechno, co byste chtěli a měli zažít v St. Thomas, vše pohodlně zabalené do jednoho výletu - hojnost pláží, velkolepý výhled na ostrov, historické lokality a dokonalé nákupní 
zážitky zahrnující nejlepší místa na Panenských ostrovech. “ Tato prohlídka poskytuje všechny prvky pro dokonalý den v ráji. Začněte vyhlídkovou jízdou podél Skyline Drive, odkud se 
budete moci kochat úchvatným výhledem na přístav Charlotte Amalie, Karibské moře, Britské Panenské ostrovy a Magen's Bay. Mnoho turistických časopisů jí označuje jako jedna z 
deseti nejlepších pláží na světě. Dostanete se na vrchol hory, nejvyšší vrchol Svatého Tomáše, kde se můžete kochat velkolepým výhledem na atlantický pobřežní ostrov s malými ostrovy 
s výhledem na Magen's Bay ve tvaru srdce, stejně jako na vzdálené britské Panenské ostrovy. Pak pojedete malebnou tepnou sv. Tomáše s nádhernými panoramatickými výhledy, které 
pokračují dolů k bílým pískům a krystalickým vodám v Magen's Bay kde stráváme dvě hodiny slunce, koupání a zábavy. Pokračujte do historického centra, které se nachází v srdci čtvrti 
Kongens, a vraťte se do věku námořního obchodu v dánském západoindickém přístavním městě Charlotte Amalie. Představte si minulé obchodníky ostrova, karibské piráty, dopady 
otroctví a život v pulzujícím přístavním městě při procházce mezi historickými domy z konce 16. století. Návrat na loď je individuální. 

1990 

SAN JUAN SJU 06- Vyhlídková jízda klimatizovaným autobusem začíná prohlídkou města Catano a Casa Bacardi, kde se dozvíte o časem prověřeném a vyznamenaném procesu výroby místního 
rumu. Zjistíte také spoustu informací o historii rodiny Bacardi. Během této exkurze taky tento lahodný rum ochutnáte. Poté budete pokračovat autobusem k okresu známému jako New 
San Juan, projedete moderní oblast s luxusními hotely a kasíny a dostanete se do Old San Juan. V Old San Juan se nachází starobylé pevnosti a obrovské kamenné zdi, které zde postavili 
španělští dobyvatelé v 16. století. Z pevnosti San Cristobal je krásný výhled a bude zde zastávka na fotografování. Autobus Vás zaveze zpět do přístavu. 
Doporučujeme poté procházku po městě, malé a velice krásné městečko, kde je určitě co objevovat. Délka výletu 4-5 hod. Upozornění:Doporučujeme pohodlné vycházkové boty. 
Lihovar Bacardi je oblíbeným turistickým místem, proto se může stát, že zde bude větší množství lidí. V ceně je zahrnuto vstupné, pamětní pohár Bacardi a welcome drink. Hosté, kteří 
budou konzumovat alkohol, musí být straší 18let. Je možné si prodloužit pobyt ve výrobně Bacardi, jen se klienti musí dostat na loď na své náklady.  

2290 

DOMINIKA 
PUERTO 
PLATA 

POP 03- Autobus Vás vyzvedne a vezme na příjemnou prohlídku přes město Puerto Plata. Vydáte se na návštěvu historického centra, které  bylo prohlášeno za světové dědictví UNESCO, 
poté bude následovat fotografická zastávka v Plaza Independencia. Další zastávkou je Cabarete, což je krásná pláž, kde se bude podávat oběd s výhledem na moře. Pláž Cabarete patří k 
nejlepším místům pro windsurfing. Možnost koupání 
Upozornění: Doporučuje se, aby si klienti vzali plavky, ručník, opalovací krém a klobouk. Plážové křesla jsou v ceně. 
 

1990 

ST.MARTEN SMT 65 Jeden malý ostrov, dva velké národy, nedotčenou krajina, nádherné pláže, malebná letoviska! Toto je karibský ostrov Saint Martin a rezidentními zeměmi jsou Francie na severu 
a Nizozemsko na jihu. Vaše prohlídka začíná v Philipsburgu, hlavním městě nizozemské poloviny, pojedeme autobusem a můžete si užít krásný výhled na vyhlídku Paradise. Další je 
Marigot, hlavní město francouzského Saint-Martin, při jízdě Grand Case, původně rybářská vesnice Fisherman's Village. V Marigotu budete mít čas jít nakupovat, navštívit trh pod širým 
nebem nebo posedět ve venkovní kavárně. Vaše prohlídka dále povede na slavnou pláž Maho, kde můžete sledovat letadla létající nad hlavou, jak se připravují na přistání na nedalekém 
letišti. Je to z toho důvodu, že přistávací dráha mezinárodního letiště princezny Juliany je velmi krátká a končí přímo tam, kde pláž začíná. Pokud budete mít štěstí a zachytíte start, nebo 
přistání letadla, je to opravdu nezapomenutelný zážitek. Pak se ochlaďte v jedinečném místním obchodě se zmrzlinou. Na zpáteční cestě do Philipsburgu bude foto - zastávka na 
vyhlídce. Poté návrat do přístavu. 

1590 

USA - MIAMI 
EVERGLADES 

SAFARI 

MIA 10 Národní park EVERGLADES SAFARI PARK-Naše cesta začíná transferem z Miami Beach do největšího safari bažinového parku na světě. Během cesty můžete pozorovat okolní 
přírodu a venkov v okolí Miami. Po příjezdu zažijete vzrušující pocit jízdou na vznášedlech po hladině bažin. Budeme pozorovat faunu a floru této panenské přírody. Zcela jistě 
zahlédnete místní ptactvo a živočichy žijící v bažinách a to včetně aligátorů. Po ukončení prohlídky program v parku s výkladem o aligátorech. Následuje návrat na hotel v Miami Beach. 
Výlet je v angličtině. 

1890 

ROATAN 
HONDURAS 

První zastávka bude na panoramatické vyhlídce, odkud si můžete udělat několik snímků z úchvatného výhledu na pobřeží, hory a oceán. Dále pokračujete k The Iguana Hideaway, kde 
uvidíte nespočet volně žijícíh obrovských leguánů a budete mít možnost je nakrmit,  nebo navštívit malé akvarium. Další zastávka bude v Dixon Cove  v oblasti Las Palmas. Zde poplujete 
20 minut výletní lodí podél pobřeží a uvidíte tropické mangrové stromy a také druhý největší ponořený vrak ponorky na ostrově. Během výletu je i hudební show, kterou provádí 
Garifunas – přímí potomci karibských a afrických otroků. Ukážou Vám nejdůležitější tance, z nichž jeden se nazývá Punta. V ceně je bezplatné občerstvení. Poté budete mít přibližně 1 
hodinu volného času na krásné pláži, kde můžete využít lehátka, které jsou v ceně.Cena při podpisu smlouvy 1990  Kč. Cena při dodatečném objednání 2690  Kč 
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VÝLETY S DELEGÁTEM CK RIVIERA TOUR 

ARGENTINA-BRAZÍLIE 

DESTINACE PROGRAM FAKULTATIVNÍHO VÝLETU S DOPRAVOU A DELEGÁTEM RIVIERA TOUR 
Výlet je nutno objednat při podpisu cestovní smlouvy. Výlet není možno zakoupit na palubě lodi. 

Cena za 
osobu v Kč 

ILHABELA ILA 18 V této kombinované exkurzi navštívíte pláž a uvidíte to nejlepší, co ostrov nabízí. Klimatizované dodávky nebo minibusy vás vezmou k návštěvě vily a centra. Exkurze zahrnuje 
fotografickou zastávku na vyhlídce Barreiro, kde je krásný výhled na loď. Poté budete pokračovat ke kostelu Nossa Senhora D´Ajuda z roku 1806. Po prohlídce si budete moci užít hodinu 
a půl koupání a relaxaci na pláži Curral Beach. UPOZORNĚNÍ: Omezený počet sedadel. Exkurze nebude rušena kvůli dešti. Exkurze není vhodná pro hosty s alergií na hmyz. Na pláži jsou 
přijímány kreditní karty. 

1390 

RIO DE 

JANIERO 

RIO 06T-Tato exkurze vám nabízí to nejlepší z města Rio de Janeiro. Vyjedeme z přístavu směrem k národnímu parku Tijuca, kde nastoupíme do slavného turistického vlaku, který vás 

zaveze k slavné soše Krista Spasitele, která je považována za největší sochu Art Deco na světě. Socha měří 39,6m a široká je 30m. Váží 635tun a nachází se na vrcholu hory Corcovado v 

nadmořské výšce 700metrů nad mořem. Socha se stala symbolem křesťanství a stala se ikonou Ria a Brazílie. Je vyrobena ze želozo-betonu a byla postavena v letech 1922 až 1931. 

Jakmile se dostanete na vrchol kopce, budete mít nádherný výlet na celé město. Po této vyhlídce proběhne panoramatická prohlídka nejkrásnějších pláží světa, jako jsou Ipanema, 

Copacabana. Exkurze pokračuje k Sugar Loaf. Lanovkou se dostanete na vrchol kopce a navštívíte obě hory s dalším výhledem na záliv Guanabara a Niteroi. Je to bezpochyby nejlepší 

exkurze po Brazílii. Upozornění: Tato exkurze bude za každého počasí, trasa se může během doby karnevalu změnit. Vstupenky jsou zahrnuty v ceně exkurze. Upozorňujeme na možné 

fronty u vlaku. Fronty mohou ovlivnit dobu, kterou strávíme na místech, ale v každém cíli budeme minimálně 30 minut. Klienti dostanou obědovou krabičku. 

3990 

ILHEUS ILE 52 Pláž Pé de Serra je novou destinací pro milovníky přírody na jižním břehu Bahie. Cestou prvním latinskoamerickým parkem pojedete přibližně 60 minut a při příjezdu pochopíte, 
proč je toto místo na všech pohlednicích. Pláž je místo, kde si hosté mohou užít atmosféru neobývaného a nedotčeného prostředí. Pláž je nejen místo s krásným pískem, ale i ideální 
výchozí bod na túru. Poté co si dostatečně pláž vychutnáte, budete pokračovat ke krásnému vodopádu Tijuipe, kde se v krásně průzračné vodě můžete okoupat. U vodopádu se nachází i 
restaurace. Doporučujeme si jídlo objednat ihned po příjezdu, jeho příprava může trvat déle. Upozornění: Exkurze nebude zrušena za nepříznivého počasí. Je vhodné vzít si batoh s 
ručníkem, plavky, opalovací krém a sluneční brýle. Doporučujeme pohodlné boty a oblečení. Hotovost a kreditní karty jsou akceptovány. Během pobytu ve vodě dodržujte pravidla. 

1790 

SALVADOR SAL 05 Město se nachází u zálivu Todos os Santos a rozvíjelo se právě kolem něj. Z přístavu se dostanete do regionu Bonfim, kde navštívíte slavný kostel Nosso Senhor do Bonfim. Poté 
budete pokračovat panoramatickou jízdou kolem centra města a historického trhu Campo Grande a přejedeme do Cidade Alta a Ondina Circuit, kde se koná slavný karneval v Salvadoru. 
Fotografická pauza bude na místě Farol da Barra s výhledem na město Salvador. Před návratem do přístavu bude volný čas na Mercado Modelo, což je nejznámější řemeslnický trh. 
Upozornění: Kostel Bonfim není bezbariérový. Během karnevalu se itinerář může měnit. V neděli Mercado Modelo zavírá v 13:00.  
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                                           Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz  * www.namori.cz * www.okruzne-plavby.sk 
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnos MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 
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