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835  PLAVBA DO LISABONU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               JANOV – MALAGA – CADIZ – LISABON – BARCELONA - MARSEILLE 

POSLEDNÍ 2 MÍSTA                     26.990,-

First minute cena  
za osobu od 

23.990,-Kč   922,-€ 

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, Velké Meziříčí, Jihlava, Humpolec, Praha, Beroun, Rokycany, Kladruby, Rozvadov    
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: Cadis-Španělsko 
Toto opravdu krásné město Vás nadchne svým úžasným klidem a pohodou. Projdete se kolem místní katedrály a můžete se líně ploužit úzkými uličkami starobylého 
centra města. Vykoušet musíte samozřejmě Sangrii a nebo nebo něco dobrého na zub? Co třeba španělskou paellu?   Nejvýznamnější památkou Cádizu je bezpochyby 
katedrála s nepřehlédnutelnou zlatou kopulí postavená z části v 18. a z části v 19. století. Historii města připomínají také kostely Santa Cruz a San Felipe Neri a dva 
hrady Castillo de San Sebastián a Castillo de Santa Catalina. První jmenovaný byl vybudován na pláži La Caleta a ochraňoval město ze severní strany. Druhý hrad nechal 
postavit král Filip II. v roce 1598, tedy poté, co byl Cádiz napaden Brity. Dalším významným místem je El Oratorio de la Santa Cueva, tedy Modlitebna svaté jeskyně, v 
níž jsou k vidění malby španělského malíře Goyi. Za prohlídku jistě stojí také vznešená sídla Casa del Almirante a Casa de las Cadenas. 
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- 09:00-12:00 

Ráno po snídani vylodění, vyzvednutí zavazadel. 8.den: Itálie – Genoa – 09:00-12:00 
V dopoledních hodinách po vydatné snídani navštívíme historické centrum Janova, které se vyznačuje typickými uličkami zvanými Caruggi a je jedním z největších 
příkladů zachovalého středověkého města v Evropě. Budete překvapeni množstvím ulic, které se protínají a vytvářejí zamotaný labyrint uliček ve starém přístavu a 
odpočívají kolem katedrály. Ulice „patricijská“ se nachází poblíž Via Aurea a Piazza De Ferrari, které je spojeno s velkou fontánou. Zjistíte, že některé ulice jsou tmavé, 
jiné osvětlené slunečními paprsky, některé jsou široké a některé tak úzké, že je obtížné jimi projít. Všechny mají smíšené vůně, příchutě a různé kultury. Odjezd do 
Padovy 
11.den: Itálie – Padova-  – 17:00-19:00 
Nechceme přece jen sedět v autobuse. Proto se během zpáteční cesty zastavíme v Padově, městě Sv. Antonína. Jako mnoho italských měst je i Padova bohatá na 
stavební a umělecké památky. Patrně nejznámější je poutní bazilika svatého Antonína (místními zvaná Il Santo), jeden z největších chrámů v Itálii, jehož stavba začala 
1238, sedm let po světcově smrti. Padovu navštívil při svém návratu do vlasti také první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk, setkal se tam s italským 
králem Viktorem Emanuelem III. a 16. prosince 1918 tam provedl přehlídku Československé legie v Itálii. V podvečerních hodinách si uděláme pohodovou procházku 
centrem města až k Basilice Sv. Antonína. Po krátkém osobním volnu svačinka v buse a odjezd 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 06:00, Prahy cca 08:00, Ostravy cca 09:00 
 

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 
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                             SPECIÁLNÍ PLAVBA VČETNĚ BEZPEČNÝCH VÝLETŮ V DESTINACÍCH  

. 

Podmínky návštěvy jednotlivých destinací během plavby 
V jednotlivých destinacích při vyhlášení pandemické situace, není možné svévolně opustit loď z důvodu zachování bezpečnostního protokolu. 
K návštěvě destinací je možné využít bezpečné výlety MSC CRUISES a nebo výlety, které organizuje pro své klienty CK RIVIERA TOUR splňující 
podmínky bezpečnostního protokolu. Kvůli předpisům o sociálním distancování bude každému průvodci přidělena malá skupina účastníků. Hosté musí 
nosit roušku ve vnitřních prostorách (restaurace, autobus, památky) a pokaždé, když nebude možné dodržet sociální odstup alespoň 1 metr. Účastníci 
zájezdu přijímají a zavazují se dodržovat pokyny a předpisy, které obdrží od průvodce. V případě ohrožení zdraví a bezpečnosti našich hostů bude moci 
CK přijmout nutná opatření. Berte prosím na vědomí, že klientům, kteří během zájezdu a výletů svévolně opustí skupinu, nebude umožněn přístup 
zpět na palubu 
 
**Nabídka bezpečných výletů MSC CRUISES při vyhlášení pandemické situace s doprovodem a českým výkladem delegáta RIVIERA TOUR.  
V případě vyhlášení pandemické situace je nutné respektovat nařízení návštěvy jednotlivých destinací během plavby pouze dle bezpečnostního   
protokolu - bezpečné výlety MSC. Pokud k takové situaci dojde, což nelze předem predikovat, bude se účastnit delegát CK RIVIERA TOUR níže 
uvedených fakultativních výletů MSC CRUISES v anglickém jazyce s překladem do českého jazyka. Tyto výlety je možné zakoupit v tomto režimu 
pouze u CK RIVIERA TOUR nebo u delegáta na lodi. Klienti si tak mohou vybrat výlet za účasti a služeb delegáta anebo si zakoupit kterýkoliv výlet MSC 
CRUISES na palubě lodi. Na ostatní výlety, než níže uvedené, se služby delegáta nevztahují. Výlety není možné hradit kartou.CK si vyhrazuje právo 
změny. 
 
MARSEILLE   cena 1190 Kč dospělá osoba / 890 Kč dítě 2-12 let 
Výlet vyhlídkový panoramatickým autobusem z přístavu do historického centra města, Uvidíte pevnosti chránící přístav, rybí trhy, starý přístav a 
úzkými uličkami projedete na nádhernou vyhlídku ke katedrále Panny Marie , která je na kopci s převýšením 129 nad mořem. Uvidíte i ostrov Iff, kde v 
příběhu Alexandra Dummase byl uvězněn hrabě Monte Christo. Návrat novou čtvrtí do přístavu. Výlet cca 2-3 hodiny. 
 
BARCELONA  cena 1090 Kč dospělá osoba / 890 Kč dítě 2-12 let 

Tato exkurze vám představí Španělsko s návštěvou slavné vesnice Espanyol, která byla vybudována s cílem zobrazení mnoha španělských 
stavebnických stylů pro Mezinárodní expozici v Barceloně roku 1929. Exkurze začíná cestou autobusem kolem mnoha památek Barcelony, 
jako jsou například Plaza Cataluña nebo bulvár Passeig de Gràcia. Poté pojedete do španělské vesničky Espanyol, kde si uděláte procházku. 
Tato vesnice ukazuje atmosféru spousty rozmanitých míst ve Španělsku, najdete zde více než sto replik budov, řemeslníky se svými 
obchody nebo také muzeum Fran Daurel. Po procházce s průvodcem následuje návrat autobusem zpět do přístavu. 
 
MALAGA  cena 1290 Kč dospělá osoba / 890 Kč dítě 2-12 let 
Město Málaga na jihu Španělska není populární turistickou destinací pouze díky svému slunečnému podnebí a plážím; je také jedním z nejstarších 
měst světa a rodištěm Pabla Picassa. Tato půldenní exkurze začíná procházkou hlavními ulicemi tohoto města s vaším průvodcem – projdete si 
například bulvár Alameda Principal lemovaný stromy. Navštívíte katedrálu z 16. století – jeden z nejdůležitějších příkladů Andaluské renesanční 
architektury, nebo také pevnost Gibraltaro. Exkurze končí návratem na loď. 
 
CADIZ  cena 1490 Kč dospělá osoba / 1190 Kč dítě 2-12 let 
Město bylo založeno na malém kousku půdy vybíhající do zálivu. Město Cadiz má krásné úzké uličky a mnoho historických čtvrti. Tato informativní a 
zábavná prohlídka Vás zavede do města, které je plné kulturních zajímavostí. Pří návště Plazza de España uvidíte místní památník Ústavy z roku 1812, 
který je poblíž přístavu. Prohlídka města pokračuje do starých městských hradeb až do Oratory v San Felipe. Osvěžující procházka po stinných 
cestičkách v Janovském parku, Vás dovede až ke katedrále v Cádizu a k muzeum. Katedrála je směs klasických a barokních architektonických stylů se 
zlatou kopulí, která je orientačním bodem ve městě.  
Upozornění: V případě bohoslužby bude výklad před katedrálou. Doporučujeme vhodné oblečení pro návštěvníky náboženských mist. Prohlídka není 
vhodná pro osoby s pohybovými problémy. 
 
LISABON  cena 1490 Kč dospělá osoba / 1190 Kč dítě 2-12 let 
Po opuštění přístavu se přesunete do čtvrti Belém, kde budete obdivovat dvě stavby v portugalském stylu známém jako Manueline. Jedná se o kostel 
Jeronimo a věž Belém. Navštívite klášterní kostel, ve kterém je hrob Vasco da Gama. Exkurze pokračuje na scénické turné “nového” centra Lisabonu 
postaveného po ničivém zemětřesení z roku 1755. Budete pokračovat kolem parlamentu, domu premiéra, náměstí Liberdade.  Avenue a Rossio 
Square - centrum je považováno za srdce Lisabonu.  
Upozornění: Doporučujeme zvolit vhodné oblečení z důvodu návštěv náboženských míst. 
 
Výlety V JANOVĚ A PADOVĚ v ceně zájezdu. U těchto výletů je možno opustit skupinu a taktéž možnost nákupů a volného času.  

Bezpečnostní protokol Covid 19 během plavby 
 
Cestující je povinen zabezpečit si antigenní test* nebo test dle aktuálních 
platných předpisů, který nesmí být starší 24 hodin před odjezdem a musí být 
negativní a to platí i pro děti od 2 let věku.  
Cestující musí mít uzavřené cestovní pojištění, které plně pokrývá rizika a 
náklady v rámci nemoci  Covid. V případě pozitivity klienta při nalodění, 
nebude umožněno nalodění skupině klientů na společné kajutě anebo těm, 
kteří přišli do bezprostředního kontaktu s nakaženým a plavba jim bude 
přesunuta na jiný vhodný termín. V případě zjištění pozitivity klienta během 
plavby bude pozitivní klient a osoby s ním v těsném kontaktu umístěny do 
karantény. (Povinné pojištění, které plně pokrývá rizika a náklady v rámci 
nemoci  Covid). Restrikce a nařízení Covid 19: Nařízení a pravidla v rámci 
nemoci Covid 19 se neustále mění a proto CK nemůže nijak předpovídat 
nařízení a restrikce, které budou v době konání zájezdu platit a není za tyto 
změny nijak právně ani finančně odpovědná. Každopádně se budeme 
maximálně snažit, abychom vám co nejlépe zájezd připravili a případné 
změny co nejvíce zmírnili a  vy měli příjemný zážitek z dovolené. 
Před odjezdem na plavbu – den před odjezdem odpoledne musíte jít na 
antigenní test. Doporučujeme se předem objednat na daný termín. Antigenní 
testy jsou u nás zdarma. Potvrzení o testu si nechejte vystavit v angličtině. 
Test musí být negativní. Potvrzení o testu si 3x zkopírujte. Následně po 
provedení testu doporučujeme vyhnout se dalším kontaktům. 
Odjezd na plavbu - budeme se snažit nástupní místa připravit tak, abyste 
nemuseli téměř nikam cestovat. Před nástupem do busu musíte předložit 
antigenní test a bude vám změřena teplota, která nesmí přesáhnout 37 
stupňů celsia. Před nástupem do busu bude provedeno testování. V buse 
budete mít přiřazena místa, která se nesmí měnit a dodržovat rozestupy. 
Během cesty budete mít zdarma veškerý servis, včetně večeře a snídaně, 
nápojů v buse apod. 
Při příjezdu do přístavu Vám bude změřena teplota, bude Vám proveden PCR 
(test neplatíte). 
 Během plavby - roušky na lodi se musí nosit ve společných prostorách. V 
baru, v restauraci anebo na lehátku roušku mít nemusíte. Každý den budete 
mít připravenu novou roušku, kterou si můžete vyzvednout na určeném 
místě. Každý den při vstupu na snídani a večeři vám změří teplotu. Je to spíš 
legrace, než že by vás to obtěžovalo. Pochopitelně na lodi jsou aktivity 
divadel a i animátorů plně v provozu. Pro vaši lepší informovanost klikněte na 
www.rivieratour.cz, kde máme reportáž z plavby MSC GRANDIOSA,MSC 
SEASIDE 
Výlety v destinacích – asi největší zásah do programu plavby. V jednotlivých 
destinacích aktuálně není možné svévolně opustit loď z důvodu zachování 
bezpečnostního protokolu. Snažili jsme se Vám maximálně vyjít vstříc, a proto 
jsme, ve spolupráci s MSC CRUISES, připravili speciální výlety MSC CRUISES 
pro naši skupinu RIVIERA TOUR. Více informací „Návštěva destinací a nabídka 
výletů. 
Vylodění – před vyloděním vám bude proveden antigenní test na covid a 
obdržíte písemné potvrzení výsledku testu. Je to velmi dobré zejména pro 
příjezd do ČR. Tento test je zdarma.  Po vylodění následuje cesta busem dle 
programu. Během cesty bude pro Vás opět připraveno občerstvení a 
svačinky.  
 Restrikce a nařízení – jsou věci, které opravdu ovlivnit nemůžeme a sami se s 
tím potkáváme na každém kroku. Proto opravdu nemůžeme nijak 
předpovídat, jaká situace aktuálně bude a jaké nařízení a restrikce budou v 
danou dobu existovat. Každopádně se budeme maximálně snažit, abychom 
vám co nejlépe zájezd připravili a vy měli příjemný zážitek z dovolené. 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. CK si tímto vyhrazuje právo změny. 
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