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

 

 

              124  PLAVBA SEVERNÍM MOŘEM                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AKČNÍ CENA                       24.990 Kč 

Číslo zájezdu 124 
Loď MSC CRUISES FANTASIA***** 
Termín odjezdu z ČR 12.8.2023 
Termín návratu do ČR 21.8.2023 
Počet dnů 10 
Cena za dítě do 12 let 12.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 14.990 Kč 
Katalogová cena do 39.990 Kč 
First minute cena od 24.990 Kč 
 

1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. 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, Ústí nad Labem 
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění – Kiel- Německo  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 09.00-18.00 
Návštěva tohoto města je vskutku impozantní. Zavítáme k malé mořské 
víle, uděláme 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 vyzkoušet 
můžete třeba i horskou dráhu. Socha Malé mořské víly (Den Lille Havfrue)  
je patrně nejfotografovanějším objektem z celé Kodaně. Je symbolem 
města i krásnou ikonou působivého nábřeží Nyhavn, kam by každý 
návštěvník Kodaně měl určitě zavítat. Ta pravá je sice jen jedna, v Kodani 
ovšem můžete spatřit i její mladší kolegyně. Nábřeží Nyhavn je velmi 
pěkné místo, které láká k posezení v některém z mnoha místních podniků 
a k pozorování okolního dění i jasně barevných městských domů se 
sedlovou střechou. Účelem stavby kanálu Nyhavn bylo spojit Kongens 
Nytorv s přístavem a v minulosti přitahoval kanál nejen námořníky, ale pro 
svou neopakovatelnou atmosféru také spisovatele a umělce. Nutný 
transfer MSC Cruises 
4.den: 12.00-18.00 Švédsko-Helsinki  
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. Rozkládají se na poloostrově a 
více než 300 malých ostrůvcích na severní straně Finského zálivu v 
Baltském moři. Většina návštěvníků začne prohlídku Helsinek v námořní 
pevnosti Suomenlinna (česky Finský hrad). Ta se sice nenachází v centru, 
ale rozhodně stojí za návštěvu. Oblast Suomenlinny je osídlena, žije zde 
cca 800 lidí a dalších 400 lidí zde pracuje. Ostrovy, které ročně navštíví 
téměř milion lidí a patří tak k nejnavštěvovanějším místům ve Finsku, jsou 
od roku 1991 zapsány na Seznamu světového kulturního dědictví 
UNESCO.Zveme Vás na prohlídku tohoto krásného města.(nutný transfer 
MSC). 
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. Můžeme se koupat, opalovat, využít 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: Estonsko-Tallinn  12:00-20:00 
Tallinn patří k turisticky nejnavštěvovanějším evropským městům. Hlavním 
turistickým cílem je Staré Město s hradním vrchem Toompea.  

                                                             Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   
                                                                                 www.rivieratour.cz                                        
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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 podobě Talyna. S našim delegátem se máte 
možnost projít po památkách tohoto úžasného města, které ve Vás 
zanechá neskutečné vzpomínky: Procházka z přístavu do města je velmi 
působivá a místní kavárničky a restaurace ve vás zanechají 
nezapomenutelný dojem z této destinace Spousta klientů od destinace 
Tallinn nic nečeká a jsou velmi mile překvapeni tímto úžasným místem. 
7.den: Stockholm-Švédsko 09:00-17:00 
Benátky severu“, jak je hlavní metropole nazývána, má skutečně co 
nabídnout. Město je sídlem švédského krále Karla XVI. Gustava, vlády a 
parlamentu. Město se rozkládá na 14 ostrovech a díky tomu získala 
metropole svůj jedinečný šarm a vzhled. Důvodem k návštěvě 
Stockholmu může být jeho skvělá kuchyně, nejstarší skanzen na světě, 
netradiční muzeum alkoholu, plavba lodí po ostrovech nebo tajemná 
historie. Největším a nejznámějším obyvatelem je asi Alfred Nobel, 
objevitel dynamitu, díky kterému proslul po celém světě. Ve Stockholmu, 
proto navštivte Nobelovo muzeum. Jmění, které nashromáždil za celý 
svůj život, odkázal stockholmskému fondu, ze kterého jsou každoročně 
vypláceni nositelé Nobelových cen. Stockholmské metro- tak to je pecka- 
jsou to nejen tři trasy a sedm linek městské hromadné dopravy, ale 
především překrásná výzdoba, která se každoročně řadí mezi 
nejkrásnější interiéry stanic metra na světě. Polovina celé délky sítě (přes 
100 stanic) vede pod povrchem země a druhá polovina je nadzemní. To 
musíte vidět. 
8.den  Plavba na moři  
A je to tu zase. Uděláme si 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 jen tak lenošíme, relaxujeme. Zasloužíte si to. 
9.den: Kiel- Německo  09:00 vylodění  
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. Během zpáteční 
přepravy máme pro vás připraveny dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, 
cappuccino a čokoláda a povídání o lodích a nových destinacích. Příjezd 
do  Prahy cca 21:00, Brno cca 23:30 
10.den: Příjezd do ČR   
Příjezd do Olomouce 01:00, Ostrava 02:00 
 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC 

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 
*tématické večery dle programu plavby 
*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 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/osoba/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino, cirkus…) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*speciální cestovní a zdravotní pojištění určené na plavby na moři  
*možnost úhrady servisní taxy předem 
*kvalitnější kategorii kajut Fantastica, Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové, family plan, Yacht club   
*nápojové balíčky a pakety v předprodeji se slevou 
*internet. balíčky v předprodeji se slevou 
*svozový transfer Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí 990 Kč 
*rezervace míst v buse za  příplatek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pořadatelem plavby je plavební společnost MSC Crociere S.A. ,Avenue 
Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko. Veškeré informace, všeobecné 
obchodní podmínky, podmínky účasti na plavbě naleznete na 
www.rivieratour.cz   
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