
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 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 

 

Totálně     FIRST  MINUTE PODZIM 2014                                     

 Z BENÁTEK DO JALTY NA UKRAJINU- ORCHESTRA**** 
                                    514-BENÁTKY – OLYMPIA-SPARTA-ISTANBUL-JALTA-ODESSA-CONSTANTA 

                              POZNÁVACÍ PLAVBA S DOPRAVOU A DELEGÁTEM 
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                                                 Termíny zájezdu:   24.10-5.11.2014 

              11NOCÍ/12 DNŮ S ROZŠÍŘENOU PLNOU PENZÍ 

                                                        Zažijte  úplně  jinou  dovolenou 
                                                                                                                                                                         

                                                                29.990                                                                                                              

                                                                21.990,-                                                                                                            

                                                              ZDARMA                                                                                                                 
                                                                                                                                OR20141025VCEVCE      YPPS    
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

  

  

                

Cena za plavbu pro dítě do 18 let na přistýlce 
přistýlce 
 

 

 

Katalogová cena za plavbu pro dospělou osobu 
přistýlce 
 

 

 FIRST MINUTE 



                   FIRST  MINUTE PODZIM 2014                                     

 Z BENÁTEK DO JALTY NA UKRAJINU- ORCHESTRA**** 
                   514- BENÁTKY – OLYMPIA-SPARTA-ISTANBUL-JALTA-ODESSA-CONSTANTA                                              

                                 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: Benátky –Itálie   09.00-17.00 

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: Plavba na moři 

Den 4: Katalokon-Olympia-Řecko  09.00-15.00 

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. 

Den 5: Plavba na moři 

Den 6: Istanbul-Turecko- 08.00-18.00 

Jedna země – obrovský kontrast. Naše návštěva povede dokonce z Asie do Evropy. Celodenní procházka tímto úžasným městem 

ve Vás vyvolá zajímavé pocity skloubení historie i současnosti, islámské kultury a evropských konvencí. 

Den 7: Jalta-Ukrajina- 09.00-16.00 

je město na Krymu na jižní Ukrajině, na severním pobřeží Černého moře. Město se rozkládá na místě staré řecké kolonie. Leží v 

přírodním amfiteátru u mělkého zálivu otevírajícího se k jihu, do Černého moře. Obklopují ho zalesněné Krymské hory. Je zde 

teplé středomořské klima, díky kterému je Jalta nejznámějším letoviskem Krymu. Pro mnohé nostalgické vzpomínky z mládí. 

Den 8: Odessa-Ukrajina 9.00-16.00 

Oděsa je město na jižní Ukrajině, hlavní město Oděské oblasti a významný černomořský přístav, největší v zemi. V Oděse, jež je 

čtvrtým největším městem Ukrajiny, žije přibližně 1 milion obyvatel – Ukrajinců, Rusů i mnoha dalších národností. Již od 19. století 

je oblíbeným turistickým cílem a má pověst kosmopolitního města. 

Den 9: Constanta-Rumunsko  9.00-15.00 

Constanţa byla založena na počest Konstancie, sestry Konstantina Velikého (274 - 337), římského císaře. Ještě v roce 950 byla 

známá jako Constantia a byla obehnána hradbami. Nedaleko města se nachází i známý Trajánův val; dochovalo se ale také mnoho 

starověkých budov přímo ve městě, včetně částí nejdelšího mozaikou zdobeného chodníku na světě. Od 9. století byla součástí 

Bulharska, ve 14. století ji dobyli Turci. Po připojení Dobrudži k Rumunsku v roce 1878 se stala právě Constanţa největším 

přístavem v Rumunsku 

Den 10: Plavba na moři 

Den 11: Sparta-Gythion-Řecko  08.00-14.00 

Starověká Sparta tvoří jedno z nejvýznamnějších řeckých středisek vedle Atén. Tento městský stát vznikl kolem 10. stol.př.n.l. V 

dějinné tradici vynikla brannou tradicí a vojenskou připraveností. Nacházela se v jihovýchodní části Peloponnésu. Původně se 

nazývala Lakedaimón. Celé území bylo pak označováno jako Lakónie. Ustavuje se v souvislosti s příchodem dórského obyvatelstva, 

které navazuje na život a působení starověkých Achajů. Vydat se můžete za historií i za nákupy. 

Den 12: Plavba na moři 

Den 13: Benátky-Itálie  09.00 

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. 
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