
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 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-Humpolec-Ptaha-Ustí 

 

 

                       Poslední volné kajuty                                      

NORSKÉ FJORDY NA MSC ORCHESTRA**** 
    516 –Kiel-Kristiansand- Flaam-Geiranger-Hellesylt-Stavanger-Goteborg 

                                       POZNÁVACÍ PLAVBA S DOPRAVOU A DELEGÁTEM 
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                                                 Termíny zájezdu:   30.5. - 7.6.2014 

              7NOCÍ/8 DNŮ S ROZŠÍŘENOU PLNOU PENZÍ 

                                                        Zažijte úplně jinou dovolenou 
                                                                                                                                                                         

                                                                28.990                                                                                                              

                                                                18.990,-                                                                                                            

                                                              ZDARMA                                                                                                                 
                                                                                                                                OR20140531KELKEL     YQQB 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

  

  

                

Cena za plavbu pro dítě do 18 let na přistýlce 
přistýlce 
 

 

 

Katalogová cena za plavbu pro dospělou osobu 
přistýlce 
 

 

 FIRST MINUTE 



                          FIRST  MINUTE 2014                                     

NORSKÉ FJORDY NA MSC ORCHESTRA**** 
   516 –Kiel-Kristiansand- Flaam-Geiranger-Hellesylt-Stavanger-Goteborg 

                                       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-Olomouc-Vyškov-Brno-Velké Meziříčí-Jihlava-Humpolec-Benešov(D1)-Praha-Ustí 

nad Labem .Doprava do přístavu busem není v ceně plavby a je za příplatek 2.990,-Kč/osoba. 

Den 2: KIEL-NĚMECKO  13.00-17.00 

Ráno příjezd do přístavu v Kielu. 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: KRISTIANSAND-NORSKO  14.00.-20.00 

Kristiansand (dříve Christianssand) je město v Norsku a správní město kraje Vest-Agder. Město Kristiansand je také druhým 

největším přístavem v Norsku. Již ve 13. a 14. století se v místě dnešního Kristiansandu, u ústí řeky Otra, nacházel rušný přístav a 

rybářská osada. V letech 1630 a 1635 místo navštívil dánský král Kristián IV. Ve městě se nachází University of Agder kde  přes 

akademický rok v městě Kristiansand pobývá dalších 6500 studentů.  

Den 4:PLAVBA NA MOŘI 

Kafíčko,drink,lehátko,relax 

Den 5: HELLESYLT-GEIRANGER-NORSKO 08.00-17.30 

Během noci vplujeme úžasného fjordu.příroda kolem je nezapomenutelná.Poplujeme kolem vodopádů.Vodní třít se dostane 

doslova všude.Krásná prohlídka v Geirangeru až do místního muzea.Zbytky sněhu na horských masívech Vás ubezpečí,že zima je 

tu opravdu krutá. 

Den 6: FLAAM-NORSKO  09.00-17.30 

S naším delegátem se můžete vydat na fakultativní výlet nejstrmější železnicí na světě.Čeká Vás úžasná panoramatická vyhlídka a 

soustu technických zajímavostí této zajímavé stavby.Po návratu můžete navštívit museum železnice a nakoupit si mstní suvenýry. 

CK RIVIERA TOUR Vám na vyžádání zajistí jizdenky na vlak. 

Den 7: STAVANGER-NORSKO  9.00-15.00 

Kromě petrolejářského muzea, které musí navštívit každý technicky založený návštěvník se podíváme s našim delegátem do staré 

části města Stavangeru,zajdeme k místní továrně na sardinky a podíváme se do nejstarší katedrály v Norsku. 

Den 8: GOTEBORG-ŠVÉDSKO  09.00-17.00 

Návštěva druhého největšího švédského města stojí rozhodně za to.Studentské město,zelené město,nešvédské město-to jsou jen 

některé přívlastky označující tuto destinaci.Navštívíme Královnino náměstí,hradní příkop Vallgraven nebo kostel Christine kyrka. 

Göteborg se nachází na jihozápadě Švédska a představuje krásnou symbiózu zábavy, kultury a přírody. Procházka po hlavní třídě 

Kungsportsavenyn, přirovnávané k pařížské Champs Elysées, vám dodá pocit velkolepé metropole, a až vás omrzí, schovejte se v 

četných parcích a vychutnávejte vůni květin a přírody. 

Den 9: KIEL 10.00 

Po vylodění 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. 
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