
Cena zahrnuje:                                 

*poznávací plavbu ve vybraném termínu a  vnitřní kajutě  na lodích MSC Cruises  (za příplatek možno venkovní nebo balkonové kajuty)                                                               

*plnou penzi (snídaně, obědy, svačinky, odpolední café break, luxusní servírované večeře a půlnoční rauty nebo svačinky  

   doplněné o nápoje z nápojových automatů v době výdeje stravy (mimo servírované večeře),2x speciální galavečeře, kapitánský večírek 

*zábavné a animační programy, divadla, estrády, fitcentrum, sportovní aktivity na lodi, dětský klub, junior klub…         

*veškeré portýrské služby při nalodění a vylodění, 2x denně úklid kajuty, servis na kajutu, přístavní poplatky a taxy 

*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi i v destinacích, pojištění CK proti úpadku 

*výlet do ŘÍMA,ubytování ve *** hotelu u přístavu,večeři  u hotelu 

Cena zájezdu nezahrnuje: 

*servisní poplatek plavební společnosti 7 eur/osoba den 3,5 eur junior a den 

*cestovní pojištění (na vyžádání zajistíme za příplatek 590,-Kč včetně storna) 

*dopravu do přístavu a zpět ( nabízíme za příplatek 2.990,-Kč osobu-viz níže)     

                                                                                                                           

 

Cena za plavbu pro dospělou osobu ve vnitřní kajutě 

Doprava do přístavu busem- cena   2.990,-Kč/osoba 

V ceně dopravy studená večeře, teplá snídaně, svačinka na cestu zpět. Káva, čaj, čokoláda, cappuccino zdarma 

Nástupní místa: Vsetín-Frýdek-Místek-Ostrava-Nový Jičín-Hranice n M.-Olomouc-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava-Vídeň 

Svozový transfer k busu za příplatek 690,-Kč:  Pardubice-Hradec Králové -Praha-Benešov-Humpolec-Jihlava-Velké Meziříčí 

 

                        fFIRST  FIRST MINUTE                                 

MADEIRA A CASABLANCA NA  MSC FANTASIA***** 
         521 - Janov – Barcelona – Malaga – Madeira – Kanárské ostrovy – Casablanca - Řím 

                              POZNÁVACÍ PLAVBA S DOPRAVOU A DELEGÁTEM 
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                                                 Termíny zájezdu:   21.11.-6.12.2014 

             13NOCÍ/14 DNŮ S ROZŠÍŘENOU PLNOU PENZÍ 

                                   + výlet do Říma+1 noc v Civitavecchia 
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Cena za plavbu pro dítě do 18 let na přistýlce 
přistýlce 
 

 

 

Katalogová cena za plavbu pro dospělou osobu 
přistýlce 
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                           FIRST  MINUTE 2014                                     

MADEIRA A CASABLANCA NA  MSC FANTASIA***** 
           502 - Janov – Barcelona – Malaga – Madeira – Kanárské ostrovy – Casablanca - Řím 

                              POZNÁVACÍ PLAVBA S DOPRAVOU A DELEGÁTEM 

 

PROGRAM ZÁJEZDU: 

Den 1: Odjezd z ČR 

Odjezd busem do přístavu . V ceně dopravy studená večeře, teplá snídaně, svačinka na cestu zpět. Káva, čaj, čokoláda, cappuccino zdarma. 

Nástupní místa: Vsetín-Frýdek-Místek-Ostrava-Nový Jičín-Hranice n M.-Olomouc-Vyškov-Brno-Břeclav-Bratislava-Vídeň Svozový transfer k busu 

za příplatek 690,-Kč:  Pardubice-Hradec Králové -Praha-Benešov-Humpolec-Jihlava-Velké Meziříčí. Doprava do přístavu busem není v ceně 

plavby a je za příplatek 2.990,-Kč/osoba 

Den 2: ŘÍM-Itálie  9.00-17.00 

Ráno příjezd do Říma. CK RIVIERA TOUR organizuje pro své klienty  výlet busem MSC do ŘÍMA . Za pomocí našeho delegáta uvidíte Vatikán, 

Andělský hrad, Piazzale Navona, Pantheon, Fontánu Di Trevi, Kapitol, Forum Románum a u Kolosea na nás bude čekat autobus, který nás ve 

večerních hodinách dopraví do Civitavecchie k ubytování,večeře,nocleh 

Den 3: Civitavecchia – Itálie 7.00 – 19.00 

 Vaše zavazadla přepraví bus k lodi.Po snídani krátká návštěva Civitavecchie a nalodění na Lod MSC FANTASIA.Dopoledne nalodění na loď MSC 

Fantasia*****.Prohlídka lodi, osobní volno, bezpečnostní cvičení, vyplutí lodi z přístavu , první slavnostní večeře, večerní estrádní program a 

animační programy 

Den 4: Janov – Itálie 8.00-16.00 

Návštěva města Kryštofa Kolobma,staré historické centrum a pro zájemce možnost návštěvy mořského akvária. 

Den 5: Barcelona – Španělsko 13.00 – 18.00 

Projdeme se po světoznámé La Rambla, budeme obdivovat architekturu Antonia Gaudího, zastavíme se u Sagragy Familia a zpáteční  cestou 

projdeme gotickou čtvrtí.  

Den 6: Den na moři 

Den 7: Casablanca – Marokko 8.00 – 22.00 

Kdo tu nebyl - neuvěří. Navštívíme druhou největší mešitu na světě po Mece a pro opravdové cestovatele návštěva místní mediny ve Vás 

zanechá neopakovatelný zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. 

Den 8: Den na moři 

Den 9: Teneriffe  - Španělsko 8.00 – 17.00 

Návštěva největšího ostrova z Kanárských ostrovů. Tenerife má činnou sopku Pico de Teide, ostrov bohatý na krásnou faunu i flóru. Procházka 

městem je pohodová a příjemná.  

Den 10: Funchal – Portugalsko 9.00 – 17.00 

Hlavní město ostrova Madeira. Hned u přístavu Vás zde zaujme pevnost z 16.století, dále si pak projdeme město a jeho části procházkou, kde 

se zastavíme na ochutnávku vína a navštívíme místní trhy. Pro milovníky adrenalinu sjezd na saních. 

Den 11: Den na moři 

Den 12: Malaga – Španělsko 7.00 – 14.00 

 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 příbřežní kolonádě za vůně pomerančovníků. Tři opravdové pecky 

rozhodně stojí za shlédnutí - staré divadlo, nádherná katedrála a místo kde působil opravdu světoznámý malíř. Více již od našeho delegáta 

Den 13: Den na moři 

Den 14: Civitavecchia – Itálie 9.00 – 19.00 

Vylodění v přístavu a návrat autobusem zpět do ČR. 

Služby delegáte CK RIVIERA TOUR: 

Delegát je Vaším pomocníkem již při cestě z ČR.V autobuse Vás seznámí se všemi procedurami na lodi,je Vám nápomocen při odbavení na 

lod,provede a seznámí Vás s lodí a životem na lodi.Každý den má informační schůzky za účelem informací o dění na lodi ale i v destinacích.Vždy 

doprovodí zájemce hromadně do destinace,kde ji doporučí,která místa v destinaci navštívit a jaké jsou v destinaci zajímavosti.Delegát není 

průvodcem v destinacích s odborným výkladem. 

 

 


