
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  v Itálii 

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 

 

                                 SUPER CENA                                   

MALTA-ŘÍM-SICILIE NA MSC LIRICA*** 
           524-ŘÍM-LA SPEZIA-MARSEILLE-TUNIS-MALTA-TRAPANI-CIVITAVECCHIA 

                                       POZNÁVACÍ PLAVBA S DOPRAVOU A DELEGÁTEM   
a 

 

 

 

  

 

 

 

                                                 Termíny zájezdu:   7.5. - 17.5.2014 

              7NOCÍ/8 DNŮ S ROZŠÍŘENOU PLNOU PENZÍ 

                                                            +výlet do Říma +1 noc v Itálii 
                                                                                                                                                                         

                                                                23.990                                                                                                              

                                                                13.990,-                                                                                                            

                                                                  1.290,-                                                                                                                 
                                                                                                                                YQM8   LI20140509CVVCVV 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

  

  

                

Cena za plavbu pro dítě do 18 let na přistýlce 
přistýlce 
 

 

 

Katalogová cena za plavbu pro dospělou osobu 
přistýlce 
 

 

 FIRST MINUTE 

NEW 



                          FIRST  MINUTE 2014                                     

                    MALTA-ŘÍM-SICILIE NA MSC LIRICA*** 
                 524-ŘÍM-LA SPEZIA-MARSEILLE-TUNIS-MALTA-TRAPANI-CIVITAVECCHIA 

                                     POZNÁVACÍ PLAVBA S DOPRAVOU A DELEGÁTEM 

 

PROGRAM ZÁJEZDU: 

 

Den 1: Odjezd z ČR 

Odjezd busem z ČR. 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 a je na vyžádání. 

Den 2: ŘÍM  9.00-17.00 

Ráno příjezd do Říma. Prohlídka Říma,Vatikán,Andělský hrad,Ponte San Angelo,Piazza Navona,Panthenon, 

Fontana Di Trevi.památník Viktora Emanuela II,Kapitol,Koloseum (vše exterierově),odjezd do hotelu,ubytování,volný čas 

Den 3: Civitavecchia-Itálie  09.00-19.00 

V dopoledních hodinách příjezd do přístavu v Civitavecchii,nalodění na lod,prohlídka lodi,bezpečnostní cvičení,osobní volno,večeře a návštěva 

divadla. 

Den 4: La Spezia-Itálie  08.00-17.00 

je italské město v oblasti Ligurie, hlavní město stejnojmenné provincie. Významný přístav válečného námořnictva La Spezia je moderní 

průmyslové město s překrásným okolím a bujnou subtropickou vegetací. La Spezia je hlavním městem stejnojmenné provincie, která leží v 

italském regionu Ligurie. Nachází se na nejvýchodnější části ligurského pobřeží. La Spezia je jedno z nejdůležitějších měst severoitalského 

regionu Liguria a nachází se nedaleko hranic s Toskánskem na pobřeží Ligurského moře 

Den 5: Marseille-Francie  09.00-17.00 

Navštívíme krásný starý přístav s obrovskou historií.Víte,že se zde kdysi vyráběla námořní lana?Víte,že můžete navštívit ostrov IFF,na němž byl 

dle románu Alexandra Dumase uvězněn hrabě Monte Christo? S námi můžete taktéž zavítat do katedrál Panny Marie ,která je nejvyšším 

bodem v Marseille a jsou zde nádherné výhledy na celé město. 

Den 6: La Goullette-Tunisko   08.00-15.00 

Kdo by nechtěl navštívit místa,kde se natáčela slavná Angelika,kdo by nechtěl navštívit historické Kartágo nebo Medinu. A nebo chcete poznat 

opravdový život v Tunisku? Odevzdejte se tedy do rukou našeho delegáta s nezapomenutelnou procházkou po La Goullette. 

Den 7: Valletta-Malta  08.00-16.00 

Pomalu,potichu. Malští rytíři sice spí věčným spánkem,ale…  Valletta,toto krásné,klidné a pohodové město ve vás zanechá asi ty nejkrásnější 

vzpomínky  z celé plavby.Pohoda a doslova línost tohoto města zve k poklidné procházce kolem starých pevností,kostelů,chrámů a divadel 

zakončenu kafíčkem v nespočtu kaváren a restaurací nebo nákupu suvenýrů. 

Den 8:Trapani-Sicílie-Itálie 08.00-15.00 

Letovisko Trapani je návštěvníky města vyhledávané celoročně. Můžete zde najít pláže opuštěné i plné lidí, blízko centra města i od centra 

vzdálené, pláže placené i veřejné.  Kvůli pozvolnému přístupu do vody, je letovisko vyhledávané rodinami s dětmi. Trapani je jedním z italských 

měst, ve kterém se setkáte s absurdními italskými zákony. Ve městě Trapani je zakázáno lízat zmrzlinu na veřejnosti.Ale více už od našeho 

delegáta. 

Den 9: Civitavecchia-Itálie  08.00 

Vylodění se v přístavu Janov a odjezd autobusem zpět 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. 

 

TATO PLAVBA JE MOŽNÁ V KALKULOVANÉ CENĚ POUZE S DOPRAVOU 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ligurie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Provincie_La_Spezia

