
; 

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

 

 

  392   PODZIMNÍ PLAVBA KOLEM EVROPY II                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUÁLNÍ AKČNÍ CENA     26.990 Kč 

Akční cena za osobu  25.990 Kč    1019€ 
Katalogová cena za osobu  39.990 Kč     1568€ 
Cena dítě 3-11 let 10.990 Kč   430€ 
Cena junior 12-17 let  11.990 Kč   471€ 
Počet dnů 16 
Loď MSC  MSC POESIA**** 
Termín odjezdu 21.9.2022 
Termín příjezdu 6.10.2022 

Číslo plavby 392 
 
 
 
 
 
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, animační a zábavné programy na lodi 
*pojištění proti úpadku CK 
*divadla, bazény, vířivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět 
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi a v destinacích 
*balíček výletů Janov+Padova 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti nad rámec programu 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc (povin. poplatek) 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*povinné pojištění na rizika Covid 19 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění na plavby SLAVIA již od 990 Kč 
*možnost úhrady servisní taxy předem  
*kategorii kajut Fantastica, Aurea …+kajuty s oknem, balkonové  
*nápojové balíčky a pakety  
 
 
Dovolujeme si vás upozornit, že tato nabídka je platná k aktuálnímu 
datu. V pandemické situaci může dojít ke změně zájezdu, programu 
zájezdu anebo jiným okolnostem, dle vládních nařízení jednotlivých 
zemí anebo dodržení bezpečnostního protokolu. Tyto situace není 
cestovní kancelář schopna ovlivnit a nepovažují se za vadu zájezdu a 
to ani včetně dodatečných změn, povinnosti testování, aplikace 
roušek a pod. Věnujte prosím pozornost VOP a podmínkám účasti na 
plavbě.  V takovém případě se cestovní kancelář vždy bude snažit 
najít co nejvhodnější řešení dané situace. Děkujeme za pochopení. 

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, Velké 
Meziříčí, Humpolec, Praha, Ústí nad Labem-Petrovice  
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění – Wardemunde- Německo   10:30-17:00 
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, Fitness a další zážitkové služby. Nebo můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se, užívat 
si skvělé drinky, které je možné zakoupit na lodních barech 
4.den: Zeebrugge-Belgie 12.00-18.00 
Přivítá nás přístav, který zaměstnává přes 11000 zaměstnanců a je největším přístavem pro dovoz a vývoz nových vozidel. Obdivovat můžeme 
Palace Hotel, impozantní budovu, která byla postavena v průběhu přelomu století, námořní zábavný park s muzeem o historii přístavu, nebo 
západně od Zeebrugge krásné duny, které jsou chráněny jako park. Shlédnout můžete maják Heist, který námořníkům usnadňuje plavbu v 
severním moři. Přístav byl místem vylodění dne 23. dubna 1918, kdy britské královské námořnictvo dočasně vyřadilo německou 
vnitrozemskou námořní základnu v Bruggách z provozu. Admirál Roger Keyes naplánoval a vedl nálet, který zaútočil na německé baterie a 
potopil tři staré válečné lodě u vchodu do kanálu vedoucího do vnitrozemského přístavu. Tato akce byla částečným úspěchem, protože 
blokovala přístup, ale Němci vykopali nový kanál kolem lodí. Více už na místě samém. 
5.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 foťáky, kamery, poznámkové bloky na další výlet v novém dnu. 
6.den: Ferrol-Španělsko 10:30-18:30 

Ferrol je přístavní město v jednom z mnoha zálivů severního pobřeží Galicie, autonomního společenství v rámci Španělského království. Zdejší hospodářství je založeno 

především na vojenských i civilních loděnicích a přístavu, logistice, na rybolovu, okrajově na turistickém ruchu. Končí zde širokorozchodná železnice z A Coruñi a 

úzkorozchodná dráha do Asturie, Kantábrie a Baskicka, využívanější je však autobusová doprava. Narodil se zde  Pablo Iglesias, Gonzalo Torrente Ballester nebo 

Francisco Franco španělský diktátor. 

6.den: Leixoes-Portugalsko 10:00-18:00 

Přístav Leixões je jedním z hlavních přístavů v Portugalsku, který se nachází 4 km severně od ústí řeky Douro v obci Matosinhos poblíž města 

Porto. V této destinaci je nutný transfer do nedalekého Porta, což je druhé největší portugalské město. Porto je moderní kosmopolitní město 

nedaleko břehu Atlantského oceánu. Oblast kolem města je jednou z nejvíce průmyslových oblastí Portugalska. Spolu s Lisabonem a oblastí 

Algarve patří mezi turisticky nejnavštěvovanější oblasti země. Porto je známé také svým celosvětovým vývozním artiklem – portským vínem, 

které bylo původně vyváženo jen z tohoto města (odtud název). Sváželo se a dodnes se sváží po řece Douro, jejíž hluboké údolí utváří kolorit 

města. Jižní břeh řeky již náleží obci Vila Nova de Gaia, součásti portské aglomerace. Historické centrum Porta – Ribeira bylo přidáno na 

seznam světových památek UNESCO v roce 1996. Mezi nejzajímavější památky patří Katedrála Sé, původně románská stavba z 12. století, 

počátky výstavby se datují okolo roku 1110, v průběhu 13. století byla katedrála dokončena a Věž a kostel Igréja e Torre dos Clérigos, barokní 

kostel z let 1732–1748 se 76 m vysokou věží vystavěnou v letech 1754–1763 (nejvyšší kostelní věž v Portugalsku) 

8.den: Lisabon-Portugalsko 09:00-23:59 

Je považován za jedno z nejkrásnějších měst na světě. Přes řeku Tejo se klene most Vasco de Gama. Tento most je nejdelší v Evropě. Most je 
dlouhý 17,5 km. Vzhledem k možnostem návštěvy Lisabonu doporučujeme výlet MSC Cruises do Fatimy. Portugalská Fátima je pro většinu 
Čechů zcela neznámým místem, přesto je už přes devadesát let považována za nejvýznamnější katolické poutní místo na světě. Od doby, kdy 
se tady třem dětem zjevila Panna Marie, přicházejí do Fátimy ročně milióny lidí prosit na kolenou o zázrak. Máme připravený krásný výlet po 
městě místními TUC-TUC (za příplatek cca 25€ na místě) 
9.den: Lisabon-Portugalsko 00:01-17:00 
V Lisabonu zůstáváme ještě jeden den a my vám doporučujeme fakultativní výlet plavební společnosti MSC Cruises do nedaleké Fátimy.  
Zjevení Panny Marie ve Fatimě začalo v roce 1916 trojím zjevením anděla desetileté Lucii Santosové, devítiletému Františkovi a sedmileté Jacintě 
Martovým 

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

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

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY  
A SLUŽEB DELEGÁTA V DESTINACÍCH 

                          WARDEMUNDE – ZEEBRUGGE – FERROL – LEIXOES  - LISABON-CADIZ 


