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

 

 

24 223  SANTORINI A MYKONOS  NA MSC LIRICA       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKČNÍ CENA                                           31.990 Kč 

Číslo zájezdu  24 223 
Loď MSC CRUISES  LIRICA*** 
Termín odjezdu z ČR  26.7.2024 
Termín návratu do ČR  4.8.2024 
Počet dnů  10 
Cena za dítě do 12 let  10.990 Kč 
Cena junior 12‐17 let  10.990 Kč 
Katalogová cena do  36.990 Kč 
First minute cena od  31.990 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,  Bratislava.  Svozový  transfer  za 
příplatek Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí 
 
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění – Benátky ‐ Itálie  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: 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  opravdu 
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.  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 
 
 
 

                                                             Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   
                                                                                     www.rivieratour.cz                                        

5. den: Řecko – Mykonos  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  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. 
6.den: Řecko ‐ Santorini  07:00‐18:00 
Zcela  jistě  nejkrásnější  destinace  celé  plavby.  Krásné  bílé  domečky  a 
kostelíky v kontrastu  s modrou barvou Vás budou doslova nutit udělat 
spoustu  krásných  fotografií.  Loď  kotví  na  otevřeném  moři  v  kráteru 
sopky. Na pevninu nás přepraví čluny a dále následuje oslí stezka, kterou 
rozhodně doporučujeme pro všechny milovníky adrenalinu, ale  i zábavy 
(cca 9 eur/osoba). Santorini  je opravdu úžasné a  i vy budete obdivovat 
úzké  uličky,  spousty  obchůdků  a  kaváren  a  především  úžasné  výhledy 
lákající k nekonečnému fotografování. 
7.den:  Plavba na moři   
8.den:  Ancona ‐ Itálie 13.00‐20.00 
Ancona je rozhodně velmi zajimavé město. Budeme kotvit vedle loděnic 
v  jednom  z  největších  přístavů  v  Jaderském  moři.  Přes  historické 
centrum vystoupáme až k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na 
celé  město  a  i  přístav  samotný.  Na  zpáteční  cestě  můžete  navštívit 
některý  z  barokních  a  gotických  kostelíků,  jako  například  kostel 
Sv.Dominika  anebo  se  zastavit  na  skvělé  italské  kafíčko  a  lahodnou 
zmrzlinu. Město založili řečtí kolonisté, kteří podle pověsti roku 367 př. 
n.  l. uprchli  ze  Syrakus.  Římané  je poprvé obsadili  roku  178 př. n.  l.  a 
Caesar  je dobyl,  když překročil  řeku  Rubikon. Město  si  však  zachovalo 
značnou autonomii, dále razilo vlastní mince a hovořilo řecky.  
9.den: Benátky   09:00 vylodění  
Vstáváme brzy, protože si nemůžete nechat ujít připlutí lodi do přístavu. 
Ráno  snídaně  a  po  vylodění  v  dopoledních  hodinách  prohlídka  centra 
tohoto krásného města. Pro naše klienty připravujeme fakultativní výlet 
na náměstí Sv. Marka. Z přístavu vyrazíme vaporettem krásnou plavbou 
až na náměstí Sv.Marka. Zde bude individuální program anebo procházka 
s  naším  delegátem  až  k  světově  známému  mostu  Rialto  a  následně 
návrat zpět. V odpoledních hodinách opět návrat vaporettem do přístavu 
a odjezd do ČR. Cena fakultativního výletu je 890 Kč/os. Upozorňujeme, 
že klienti, kteří  se neúčastní  fakultativního výletu, vyčkají na  skupinu v 
buse nebo odbavovací hale. V Benátkách není dovoleno svévolně opustit 
přístav. 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. Brno cca 00.01 hod 

 

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 v destinacích 
*servisní poplatek MSC Cruises  cca 12 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.  Plavba  není  pobyt  na  hotelu  a 
proto  věnujte  pozornost  informacím,  všeobecným  obchodním 
podmínkám  a  podmínkám  účasti  na  plavbě  naleznete  na 
www.rivieratour.cz   
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