
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 

 

                          PRÁZDNINY NA MOŘI                                    

   PRÁZDNINY VE STŘEDOMOŘÍ NA MSC SPLENDIDA 
                               518 – Janov – Neapol – Messina – La Goullete – Barcelona - Marseille 

                                    POZNÁVACÍ PLAVBA S DOPRAVOU A DELEGÁTEM 
a 

 

 

 

  

 

 

 

                                                 Termíny zájezdu:   16.8.- 24.8.2014 

               7 NOCÍ/8 DNŮ S ROZŠÍŘENOU PLNOU PENZÍ 

                                                        Zažijte úplně jinou dovolenou 
                                                                                                                                                                         

                                                                27.990                                                                                                              

                                                                19.990,-                                                                                                            

                                                                2.990,-                                                                                                                 
                                                                                                                               YPIY 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

  

  

                

Cena za plavbu pro dítě do 18 let na přistýlce 
přistýlce 
 

 

 

Katalogová cena za plavbu pro dospělou osobu 
přistýlce 
 

 

 FIRST MINUTE 



                          FIRST  MINUTE 2014                                     

  PERLY ZÁPADNÍHO STŘEDOMOŘÍ NA MSC SPLENDIDA 
                               506 – Janov – Neapol – Messina – La Goullete – Barcelona - Marseille 

                                    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: Neapol – Itálie 11.30 – 19.30 

 Procházka tímto historickým městem. Uvidíme přístavní pevnost, katedrálu, možnost krásného výhledu z lanovky nebo návštěvy 

krásného historického centra. Kde se upekla první pizza? Jak je to s Vesuvem a Pompejemi, které můžete fakultativně navštívit,   

to se dozvíte od našeho delegáta. A víte, že tam mají i kavárnu Gambrinus?  

Den 4: Messina - Itálie  8.00-16.00 

Objevte krásy Sicílie. Procházka uličkami tohoto malebného sicilského města i samotného mesinského průlivu zakončíme v místní 

katedrále.  Odtud je možná fakultativní prohlídka města vláčkem po celém městě. 

Den 5: La Goullete – Tunisko 8.00 – 17.00 

Město v severní části Tuniska. Poznejte místní život, projděte si přístavní městečko nebo se vydejte na výlet do blízkého Kartága. 

S naším delegátem máte možnost vyzkoušet to pravé Tunisko. Výlet pro Vás bude opravdovým zážitkem včetně návštěvy místních 

rybích trhů a tržnice. 

Den 6: Plavba na moři 

Den 7: Barcelona – Španělsko 8.00 – 18.00 

Od sochy Kryštofa Kolumba procházka turistickou La Rambla kolem Gaudího architektury až k Sagrada Familia a zpět gotickou 

čtvrtí. Nádherná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. 

Den 8: Marseille – Francie 8.00 – 19.00 

 V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, kde můžete fakultativně i 

navštívit tento ostrov. Ostrov, kde byl vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně výšlap ke 

katedrále Panny Marie s naším delegátem je nezapomenutelný zážitek. Marseille máte jako na dlani. 

Den 9: Janov – Itálie 8.00 

Vylodění se v přístavu Janov a odjezd autobusem 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. 

 

 


