
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 

*2x ubytování v Jannově ve *** hotelu,výlet do Portofina 

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-Břeclav-Bratislava-Vídeň 

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

 

                          FIRST  MINUTE 2014                                     

BALEÁRSKÉ OSTROVY NA MSC SINFONIA*** 
                  523 – Janov –Cannes-Cote d Azur– Ibiza – Menorca – Salerno - Janov 

                                       POZNÁVACÍ PLAVBA S DOPRAVOU A DELEGÁTEM 
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                                                 Termíny zájezdu:   14.9. - 23.9.2014 

              7NOCÍ/8 DNŮ S ROZŠÍŘENOU PLNOU PENZÍ 

                                      +2 noci v Janově a výlet do Portofina 
                                                                                                                                                                         

                                                                28.990                                                                                                              

                                                                19.990,-                                                                                                            

                                                                  1.990,-                                                                                                             
                                                                                                                                YPS1 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

  

  

                

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                                     

BALEÁRSKÉ OSTROVY NA MSC SINFONIA*** 
                  508 – Janov –Cannes-Cote d Azur– Ibiza – Menorca – Salerno - Janov 

                                       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: Janov-Itálie  9.00-17.00 

Ráno příjezd do přístavu v Janově. 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: Cannes-Cote d Azur –Francie 8.00 – 16.00 

Překrásné letovisko na francouzské riviéře. A kousek opodál - místo kam míří tisíce turistů. Zejména milovníci filmů dobře znaji 

světový festival filmů v Cannes. 

Den 4: Ibiza – Španělsko 19.00 – 23.59 

 Zažijte noc diskoték na Ibize. Taneční párty se světovými DJ. Anebo výlet s delegátem na místní pevnost a návštěvu městečka, 

nebo koupání na přilehlých plážích. Výběr je jen na Vás. 

Den 5: Ibiza – Španělsko  0:00 – 17.00 

Celá noc a ještě jeden den strávený na Ibize. Pláže, sluníčko, relax.  

Den 6: Mahon, Menorca – Španělsko 8.00 – 14.00 

Návštěva druhého největšího ostrova Baleárského souostroví. Říká se, že je to muzeum pod širým nebem. Den strávený 

procházkou nebo jen lenošením na pláži. Každopádně jedno z nejkrásnějších míst celé plavby. Výlet s delegátem do města je 

příjemnou dopolední procházkou. 

Den 7: Olbia-Sardinie – Itálie 9.00 – 15.30 

Navštívíte největší ostrov z Toskánských ostrovů. Ostrov má bohatou historii a překrásnou přírodu. I když samotné město moc 

historických památek nemá, je právě toto místo vhodné k nákupu suvenýrů či relaxu u kávičky a vinného střiku. 

Den 8: Salerno – Itálie 7.00 – 13.00 

Ráno se probudíme v Italském Salernu. Naše procházka kolem kostela Sv. Lucie povede k nedůležitější památce Dómu z 11. 

století. Bude-li nám přát štěstí, uvidíme nádhernou kryptu. Naše další kroky povedou do kostela Sv. Petra, kde můžete obdivovat 

staré fresky a základy kláštera. Pro milovníky moře i koupání na místní pláži u přístavu. 

Den 9: Janov – Itálie 10.00 

Vylodění se v přístavu Janov a přesun do hotelu,ubytování.Odpoledne volný program ,popř procházka s delegátem do centra 

města 

Den 10:Janov-Portofino: 

V odpoledních hodinách odjezd do Portofina,novodobého italského Saint Tropez,prohlídka,odpoledne návrat do Janova,nocleh 

Den 11: Janov-Odjedz do ČR 

V dopoledních hodinách odjezd  busem 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. 

Tato nabídka je platná jen pro kombinaci plavba+doprava do přístavu 


