
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  620,-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-Praha 

Svozový transfer k busu za příplatek 690,-Kč:  Humpolec-Benešov-Praha 

 

                   PO POSLEDNÍ KAJUTA                                    

PLAVBA KOLEM EVROPY NA MSC ORCHESTRA**** 
 509 –Kiel-Kodaň-Southamton-Vigo-Lisabon-Mallorca-Malta-Dubrovník-Benátky  

                               POZNÁVACÍ PLAVBA S DOPRAVOU A DELEGÁTEM 
a 

 

 

 

  

 

 

 

                                                 Termíny zájezdu:   5.9.-19.9.2014 

              13NOCÍ/14 DNŮ S ROZŠÍŘENOU PLNOU PENZÍ 

                                                        Zažijte  úplně  jinou  dovolenou 
                                                                                                                                                                         

                                                                28.990,-                                                                                                              
                                        POSLEDNÍ  VOLNÁ  MÍSTA 

                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                OR20140906KELVCE   YPPQ 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

  

  

                

Cena za plavbu pro dítě do 18 let na přistýlce   1990,-KČ 
přistýlce 
 

 

 

Katalogová cena za plavbu pro dospělou osobu 
přistýlce 
 

 

 



                   FIRST  MINUTE PODZIM 2014                                     

PLAVBA KOLEM EVROPY NA MSC ORCHESTRA**** 
 509 –Kiel-Kodaň-Southamton-Vigo-Lisabon-Mallorca-Malta-Dubrovník-Benátky  

                               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-Hranice n M.-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 

Zpáteční cesta busu jen do Prahy. 

Den 2: Kiel-Německo 13.00-18.00 

Ráno příjezd do přístavu v Kielu. Během odpoledne 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: Kodaň-Dánsko 08.00-18.00 

Dopoledne vyrazíme do hlavního města.Najdeme malou mořskou vílu,navštívíme exteriéry královského paláce a vyfotíme si hradní stráž 

v jejich legendárních čepicích,projdeme historickou část města a ti jenž jsou odvážní si můžou vyzkoušet horskou dráhu. 

Den 4: Plavba na moři 

V čem je tato plavba jedinečná,vždy po dlouhé přestávce přijde den relaxuj na lodi.Zkrátka a jasně pohoda  

Den 5: Southampton-Anglie 10.00-18.00 

Jak to vlastně bylo s lodí Titanic?Na to nám možná odpoví návštěva muzea Titaniku. Projdeme se starou částí města a zabloudíme do 

největšího nákupního střediska v centru města v Anglii. A víte o tom,že Titanic vyplouval právě z tohoto přístavu? 

Den 6: Plavba na moři 

A opět relaxujem,čteme knižky,opalujeme se… 

Den 7: Vigo-Španělsko 10.00-18.00 

Že Vám název toho přístavního města nic neříká.Možná důvod proč vyrazit na pevninu,prozkoumat okolí a rozšířit si znalosti s naším 

delegátem.Španělsko má neopakovatelnou atmosféru. 

Den 8: Lisabon-Fatima-Portugalsko 10.00-18.00 

Nezapomenutelné tramvaje v Lisabonu nebo přístavní námořní muzeum.To Vás čeká v Lisabonu.Mužete však využít i fakultativního výletu do 

Fatimy,poutního místa,kam míří tisíce turistů. 

Den 9: Plavba na moři 

Kafíčko,drink,lehátko,relax 

Den 10: Palma de Mallorca-Španělsko 11.00-23.50 

Procházka kolem královského paláce a katedrály Panny Marie až na náměstí Plazza d Mayor,kde si dáme pravou Sangrii.Během cesty uvidíme 

místní radnici a olivovník,který je tady prý již 2000 let 

Den 11: Plavba na moři 

Valíme se na lehátku a čekáme kdy z moře vyskočí delfíni,pohoda a relax. 

Den 12: La Valletta-Malta 08.00-18.00 

Ospalá a líná ale krásná.Jedna z nejkrásnějších zastávek celé plavby.Projdeme se historickou částí města,podíváme se na staré divalo,basiliku 

sv.Pavla,místní pevnost,parlament,soud,knihovnu a pozor,někde vedle nás spím maltští rytíři.Více už s našim delegátem. 

Den 13: Plavba na moří 

Pohoda,klídek tabáček a párty u bazénů na palubě lodi. 

Den 14:Dubrovník-Chorvatsko 08.00-16.00 

Chorvatsko znají snad všichni.V Dubrovníku byl snad každý.A kdo ne ,jedinečná příležitost navštívit toto město s bohatou historii,kde obrovský 

vliv na současnou tvář města měla benátská kultura. Vyrazte s našim delegátem na místní hradby. 

Den 15:Benátky 09.00 

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. 

 

 


