
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 

Cena zájezdu nezahrnuje: 

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

*cestovní pojištění (na vyžádání zajistíme za příplatek 390,-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 
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ŘECKÉ OSTROVY NA MSC FANTASIA***** 
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                                                 Termíny zájezdu:   27.9.- 6.10.2014 

              7NOCÍ/DNŮ S ROZŠÍŘENOU PLNOU PENZÍ 

                                                        Zažijte úplně jinou dovolenou 
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                                                                22.990,-                                                                                                            
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Cena za plavbu pro dítě do 18 let na přistýlce 
přistýlce 
 

 

 

Katalogová cena za plavbu pro dospělou osobu 
přistýlce 
 

 

 FIRST MINUTE 
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ŘECKÉ OSTROVY NA MSC FANTASIA***** 
    512 – Benátky – Dubrovník – Corfu – Olympia – Athény – Santorini - Bari 

                                    POZNÁVACÍ PLAVBA S DOPRAVOU A DELEGÁTEM 

                                    

PROGRAM ZÁJEZDU: 

Den 1: Odjezd z ČR 

Odjezd busem do přístavu. V ceně dopravy studená večeře, teplá snídaně. 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: Benátky-Itálie  9.00-17.00 

Ráno příjezd do přístavu v Benátkách. Během dopoledne nalodění na loď MSC. Prohlídka lodi, osobní volno, bezpečnostní cvičení, 

vyplutí lodi z přístavu, první slavnostní večeře, večerní estrádní program a animační programy. 

Den 3: Bari – Itálie 7.00 – 13.00 

Vítejte ve střední Itálii. Náš delegát se s Vámi bude brouzdat místními úzkými uličkami historické části Bari, navštívíme místní 

katedrálu a kostely, zastavíme se na pravou italskou zmrzlinu a vychutnáme místní skvělé kafíčko. 

Den 4: Katakolon – Řecko 8.00 – 14.00 

Zde se zapalovaly olympijské ohně, zde byl první stadion, opravdový kus historie. CK RIVIERA TOUR má pro Vás za příplatek 

připraven transfer z přístavu do 40 km vzdálené Olympie. Po návratu nákupy v klasickém řeckém přístavním městečku. 

Den 5: Santorini – Řecko 8.00 – 18.00 

Nejkrásnější destinace východního středomoří. Tendrem z lodi a pak oslí stezkou až do Firy. Krásný den, luxusní fotografie a 

úžasná pohoda. A cesta na oslících - neskutečný adrenalin. 

Den 6: Athény  - Řecko 9.00 – 18.00 

Řecko nás v ranních hodinách uvítá v přístavu. S delegátem se můžete vydat na fakultativní výlet busem (za poplatek) na Akropoli, 

Olympijský stadion, Prezidentský palác a dle časových dispozic i do Plaky. Celodenní výlet nás zavede do dávné historie tohoto 

města, ale i současnosti dnešního Řecka. 

Den 4: Korfu – Řecko 

Krásné a pohodové Korfu poznáte při procházce k historické pevnosti. Projdeme se nákupním centrem města, zabloudíme 

malinko do historie až k císařovně Sisi, která tato místa doslova milovala.le i současnosti dnešního Řecka. 

Den 3: Dubrovník – Chorvatsko 12.00 – 18.00 

Krásné město, úžasná prohlídka po hradbách starého Dubrovníku. Vydejte se s naším delegátem do historie tohoto úchvatného 

města. Vždyť Chorvatsko je nám tak blízké. 

Den 9: Benátky – Itálie 9.00 

Vylodění a návrat autobusem do ČR. V ceně dopravy svačinka na cestu zpět. 

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. 

 

 

 


