
; 

                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 15 LET ZKUŠENOSTÍ   
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AKČNÍ CENA                                          25.990 Kč 

Číslo zájezdu  24 210 
Loď MSC CRUISES  DIVINA***** 
Termín odjezdu z ČR  8.5.2024 
Termín návratu do ČR  18.5.2024 
Počet dnů  11 
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  25.990 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: Řím ‐ Itálie   10:00‐19:00 
Po  příjezdu  do  Říma  nás  čeká  prohlídka  města.  Během  pěší  prohlídky 
uvidíte  slavné  Koloseum,  Forum  Románum,  Památník  V.E.II,  Fontánu  di 
Trévi,  Pantheon,  Náměstí  Piazza  Navona,  Andělský  hrad  a  Vatikán. 
V podveřer odjezd na hotel, ubytování a večeře. 
3.den: Tuscania ‐ Itálie  10:30‐12:00 
Tuscania  je město v provincii Viterbo v regionu Lazio v  Itálii. Až do konce 
19.  století  bylo  město  známé  jako  Toscanella.  Podle  legendy  založil 
Tuscania  Aeneasův  syn  Ascanius,  kde  našel  dvanáct  štěňat  psů  (odkud 
pochází  etruské  jméno  Tus  ‐  Cana,  přičemž  cana  je obdobou  latinského  
canis  pro  „pes“). Hlavní  atrakcí města  je  kostel  San  Pietro, postavený  v 
lombardsko‐románském slohu, započatý v roce 739 a renovovaný v 11. – 
12. století. Interiér má hlavní  loď a dvě uličky rozdělené nízkými sloupy a 
pilastry  zahrnujícími  poloviční  sloupy  se  starožitnými  a  středověkými 
hlavicemi. Fasáda s rozetovým oknem pochází také z 12. století 
3.den: Příjezd do přístavu a nalodění – Civitavecchia ‐ Itálie  13:00‐17:00 
Po  příjezdu  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. 
4.den: Itálie – Sicílie ‐ Syracuse 14:00‐21:00   
Antické město bylo  založeno v době  řecké archaické kultury kolem  roku 
730  př.  n.  l.  kolonisty  z  Korintu.  Od  té  doby mezi  obyvatelstvo  začali 
pronikat etničtí  Řekové. Díky artézským  studním poskytovalo  toto území 
dostatek vody, dodnes přítomný ve veřejných  studánkách. V Syrakusách 
žili  Archimedés,  Platón,  Xenofón  a  další.  V  roce  2005  bylo  díky  své 
nekropoli zapsáno na seznam dědictví UNESCO. Část města leží na pobřeží 
a  část  na  ostrůvku Ortigia,  obě  části  jsou  spojeny mosty. Ve městě  žije 
přibližně  121  tisíc  obyvatel.  V  Syrakusách  se  nachází  mnoho 
prehistorických a historických památek od antiky až po baroko. Dva hlavní 
soubory jsou v archeologickém parku a na ostrově Ortigia 
5.den: Valletta ‐ Malta 07:00‐18:00 
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 světská 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… 

                                                             Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   
                                                                                     www.rivieratour.cz                                        

7.den: Řecko ‐ Santorini  07:00‐16:00 
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. 
8.den: Řecko – Mykonos 20:30‐14:00 
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 
9.den: Plavba na moři 
10.den: Itálie ‐ Civitavecchia 09:00‐11:00     
Ráno  po  vylodění  zavítáme  na  krátkou  procházku  do  Civitavecchie. 
Projdeme  se  místními  uličkami,  navštívíme  trh  a  následně  se  asi 
dvouhodinovou  jízdou  budeme  kochat  střední  Itálií  po  cestě  do 
Florencie. 
10.den: Itálie ‐ Florencie  16:00‐19:00     
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. Večer odjezd do  České 
republiky.  V  ceně  zpáteční  přepravy  jsou  dvě  teplé  svačinky  na  cestu, 
káva, čaj, cappuccino a čokoláda.   
11.den: Příjezd do ČR   
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace v dopoledních hodinách 

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 
* výlet do Říma 
*ubytování ve *** hotelu s večeří a snídaní 
*výlet do Tuscanie   
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  890 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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