
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 noc, 3,5 eur junior a noc 

*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-Břeclav-Bratislava-Vídeň 

Svozový transfer k busu za příplatek 690,-Kč:  Pardubice-Hradec Králové -Praha-Benešov-Humpolec-Jihlava-Velké Meziříčí 

 

                   FIRST  MINUTE PODZIM 2014                                     

Z BENÁTEK DO TURECKA  MSC PREZIOSA***** 
                               505 – Benátky – Bari – Izmir – Istanbul – Olympia - Dubrovnik 

                                 POZNÁVACÍ PLAVBA S DOPRAVOU A DELEGÁTEM 
a 

 

 

 

  

 

 

 

                                                 Termíny zájezdu:   31.10.-8.11.2014 

              7NOCÍ/8 DNŮ S ROZŠÍŘENOU PLNOU PENZÍ 

                                                        Zažijte úplně jinou dovolenou 
                                                                                                                                                                         

                                                                24.990                                                                                                              

                                                                19.990,-                                                                                                            

                                                              ZDARMA                                                                                                                 
                                                                                                                                PR20141025VCEVCE    yp31 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

  

  

                

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 TURECKA  MSC PREZIOSA***** 
                               505 – Benátky – Bari – Izmir – Istanbul – Olympia - Dubrovnik 

                                 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-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  9.00-18.00 

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: Bari – Itálie 10.00 – 15.30 

Delegát se s vámi bude brouzdat místními úzkými uličkami historické části Bari. Bari má krásné historické centrum s úžasnou 

katedrálou a pohlídka této části města rozhodně stojí za pohodovou procházku. 

  

Den 4: Katakolon – Řecko 8.00 – 13.00 

Zapalovaly se zde olympijské ohně, byl zde první stadion, opravdový kus historie. Delegát CK Riviera Tour má pro Vás za příplatek 

připraven transfer z přístavu do 40 km vzdálené Olympie. Pojeďte se s námi toulat historií. Pokud Vás historie neláká, návštěva 

přístavní vesničky Katakolon je velice příjemná. 

 

Den 5: Izmir – Turecko 8.30 – 15.00 

Moderní město s bohatou infrastrukturou. Procházka bude směřovat k městským hodinám, bude lemována přístavem a 

kavárničkami. 

 

Den 6: Istanbul – Turecko 7.30 – 17.00 

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: Den na moři 

Po náročné procházce Istanbulem volno určitě přijde vhod. 

 

Den 8: Dubrovník – Chorvatsko 11.30 – 17.00 

 

Den 9: Janov – Benátky 8.00 

Vylodění se v přístavu v Benátkách a návrat autobusem do ČR. V ceně dopravy svačinka na cestu zpět. 

 

 


