
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 

*autobusový výlet do ŘÍMA 

Cena zájezdu nezahrnuje: 

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

*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 

 

                                FIRST MINUTE                                    

PLAVBA DO SVATÉ ZEMĚ NA   MSC FANTASIA***** 
                         520-Janov – Civitavecchia (Řím) – Olympia – Kréta – Athény – Haifa (Izrael) 

                              POZNÁVACÍ PLAVBA S DOPRAVOU A DELEGÁTEM  
a 

 

 

 

  

 

 

 

                                                 Termíny zájezdu:   12.11.-25.11.2014 

              12NOCÍ/13 DNŮ S ROZŠÍŘENOU PLNOU PENZÍ 

                                                                   CELODENNÍM VÝLETEM BUSEM DO ŘÍMA 
                                                                                                                                                                         

                                                                26.990                                                                                                              

                                                                17.990,-                                                                                                            

                                                                     999,-                                                                                                                 
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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 2014                                     

PLAVBA DO SVATÉ ZEMĚ NA   MSC FANTASIA***** 
                         501-Janov – Civitavecchia (Řím) – Olympia – Kréta – Athény – Haifa (Izrael) 

                              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,doprava je na vyžádání 

Den 2: Janov-Itálie  9.00-17.00 

Ráno příjezd do přístavu v Janově. Během 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 3: Den na moři 

Den 4: Katakolon – Řecko 9.00 – 15.00 

Místo, kde se zapalovaly olympijské ohně, byl zde první stadion. Samotná vesnička je velmi příjemná na nákupy suvenýrů a relaxace při kafíčku 

. CK Riviera tour má pro Vás připraven fakultativní výlet do 40km vzdálené Olympie.(390,-Kč/os) 

Den 5: Heraklion – Řecko 8.00 – 18.00 

Návštěva hlavního města Kréty.  Procházka městem plného muzeí, obchůdků, fontán a krásných parků. 

Den 6: Plavba na moři 

Den 7: Haifa – Izrael 8.00 – 23.59 

Město, kvůli němuž spousta mořeplavců vybírá právě tuto plavbu. Město Haifa bylo založeno pravděpodobně ve 14.století př. n.l. Ve 3.století 

n.l. bylo město centrem výroby textilních barev. V průběhu dalších staletí se Haifa dostala pod nadvládu Osmanů, Arabů, Egypťanů, Byzantinců 

i křižáků. Na počátku 12.století byla Haifa pod nadvládou křižáků. Byl zde založen řád Karmelitánů, který nechal postavit na hoře Karmel kostel. 

V roce 1909 se Haifa stala centrem víry Baháj a na hoře Karmel byla postavena hlavní turistická atrakce města - Bahájská svatyně. K 

vyhledávaným turistickým cílům patří karmelitánský klášter Mořská hvězda, Elijášova jeskyně, obnovená Německá kolonie nebo jediné 

izraelské metro Karmelit. Ve městě Haifa se nachází několik významných muzeí a galerií, včetně Přírodovědného muzea nebo Izraelského 

národního muzea vědy, technologií a vesmíru. Haifa je vyhledávaným výchozím bodem pro výlety do drúzských vesnic.  S našim delegátem 

můžete vyrazit na fakultativní celodenní výlet  MSC do Jeruzáléma, kde navštívíte všechny důležité památky včetně „Zdi nářků, Křížové cesty 

nebo hrobu Ježíše Krista“. 

Den 8: Haifa – Izrael 0.00 – 19.00 

Můžete obdivovat krásy přístavního města Haifa, jeho krásných zahrad nebo se vydat s našim delegátem na druhý fakultativní výlet MSC do 

Nazaretu a obdivovat tak místa spojena s životem Ježíše Krista. 

Den 9: Plavba na moři 

Den 10: Athény – Řecko 7.30 – 16.30 

Řecko nás v ranních hodinách uvítá v přístavu. S delegátem se můžete vydat na fakultativní výlet busem (příplatek 490 Kč, dět i 390,-Kč) na 

Akropoli, Olympijský stadion, Prezidentský palác a dle časových dispozic i do Plaky. Ostatní klienti mají individuální program. 

Den 11: Plavba na moři 

Den 12: Civitavecchia – Itálie 9.00 – 19.00 

CK RIVIERA TOUR organizuje pro své klienty výlet busem MSC do ŘÍMA.Za pomocí našeho delegáta máte možnost spatřit  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 přístavu.Výlet je v ceně zájezdu.  

Den 13: Vylodění v přístavu Janov a odjezd 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. 


