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                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 15 LET ZKUŠENOSTÍ   

 

 

376  ZÁPADNÍ STŘEDOMOŘÍ PŘES VERONU                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

First minute  cena za osobu od 14.990 Kč  577 € 
Katalogová cena za osobu do 29.990 Kč   1153 € 

Cena dítě 3-11 let 7.990 Kč       308 € 
Cena junior 12-17 let 7.990 Kč       308 € 

Počet dnů 10 
Loď MSC MSC FANTASIA***** 

Termín odjezdu 15.1.2022 
Termín příjezdu 24.1.2022 

Číslo plavby 376 
 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*animační a zábavné programy na lodi, divadla, estrády 
*pojištění proti úpadku CK 
*divadla, bazény, vířivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi a v destinacích 
*výlet v Janově a do Verony 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti nad rámec programu 
*servisní taxa MSC Cruises 10 Eur/os/noc (povin. poplatek) 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*povinné pojištění na rizika Covid 19 od 690 Kč/os 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění na plavby SLAVIA od 590 Kč/os 
*zdravotní pojištění COVID EUROP ASSISTANCE od 690 Kč/os 
*možnost úhrady servisní taxy  
*kategorii kajut Fantastica, Aurea …+kajuty s oknem, balkonové  
*nápojové balíčky a pakety  
*rezervace míst v busu 
*svozový transfer z Prahy 
* fakultativní výlet do Pisy 
 
Dovolujeme si vás upozornit, že tato nabídka je platná k aktuálnímu 
datu. V pandemické situaci může dojít ke změně zájezdu, programu 
zájezdu anebo jiným okolnostem, dle vládních nařízení jednotlivých 
zemí anebo dodržení bezpečnostního protokolu. Tyto situace není 
cestovní kancelář schopna ovlivnit a nepovažují se za vadu zájezdu. V 
takovém případě se cestovní kancelář vždy bude snažit najít co 
nejvhodnější řešení dané situace. Upozorňujeme, že cena neobsahuje 
procedury a testy Covid 19 v rámci dodatečných změn. Pořadatelem 
plavby je plavební společnost MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene 
Pittard 40,Geneva, Švýcarsko. Děkujeme za pochopení. 

 
1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu dle nástupních míst. Během cesty do přístavu Vás náš delegát seznámí s životem na palubě 
lodí MSC Cruises, organizačními pokyny a programem zájezdu. Během cesty do přístavu pro Vás máme připravenu studenou večeři, teplou 
snídani a občerstvení. Nástupní místa: Vsetín, Rožnov p. Rad, Frýdek-Místek, Ostrava, Hranice, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno. Transfer za 
příplatek 690 Kč: Velké Meziříčí, Jihlava, Humpolec, Praha    
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění - Genoa   9:00-18:00 
Po příjezdu do přístavu následuje registrace a odbavení na loď. V odpoledních hodinách seznamovací prohlídka s lodí, ubytování a 
bezpečnostní nácvik před vyplutím. Rozhodně si nenechte ujít první vyplutí z přístavu. Je to nezapomenutelný zážitek. Také u první 
servírované večeře nesmíte chybět a užít si tak skvělou italskou gastronomii. Večer zavítáme do lodního divadla a finále večera zakončíme 
skleničkou na baru. 
3.den:La Spezia -Itálie 07.00-17.00  
Po vylodění máte možnost se účastnit fakultativního výletu do italské Pisy. Šikmou věž v Pise zná snad každý a vy se budete mít možnost 
dostat do její úplné blízkosti anebo dokonce vystoupat po schodech až na vrchol věže (vstup na věž není v ceně výletu) Obdivovat můžete i 
zdejší chrámy, hřbitov a nakoupit si spousty suvenýrů. Výlet je za přípatek 1090,-Kč/osoba a nelze jej koupit na lodi. Zájemci o historii a 
umění mohou využít fakultativních výletů plavební společnosti MSC CRUISES do italské Florencie, perly italských měst. Během prohlídky 
známého mostu na řece Arno směrem ke katedrále budete obdivovat díla Leonarda Da Vinci a jiných umělců. 
4. den : Neapol - Itálie 13.00-19.30 
Dopoledne vyrazíme na prohlídku tohoto úžasného města. Neapolská metropole Vám nabídne procházku historického centra, možnost 
nákupů aktuální módy, nebo pro opravdové cestovatele návštěvu španělské čtvrti. Zavítat můžete i k sídlu plavební společnosti MSC Cruises 
nebo využít fakultativních výletů na Vesuv nebo Pompeje. A uvidíme i sídlo plavební společnosti MSC Cruises. 
5.den: Plavba na moři 
Plavba není jen o poznávání nových destinací. Plavba je i o tom, že by si měl každý udělat čas sám na sebe a na své přátele. Využijme proto 
volného dne na moři a navštivme AUREA SPA, Fitness a další zážitkové služby. Nebo můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se, užívat 
si skvělé drinky, které je možné zakoupit na lodních barech 
6.den: Palma de Malorca - Mallorca -Španělsko  10.00-20.30 
Baleárské ostrovy-ráj na zemi. Procházka centrem Palmy zejména ve večerních hodinách je nezapomenutelným zážitkem. Uvidíme katedrálu 
světla, starou radnici, královský palác nebo olivovník starý přes 2000 let. Závěru pochopitelně korunuje návštěva venkovní kavárny na Plaza D 
Mayor, kde si vychutnáte skvělou pravou sangrii. Ale pozor, hlavně se včas vrátit na loď. (nutný transfer MSC) 
7.den:  Barcelona – Španělsko 08.00-18.00 
Od sochy Kryštofa Kolumba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. 
Příjemná procházka ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při 
návštěvě tohoto krásného města. Před návštěvou Barcelony doporučujeme nastudovat život a dílo Antonia Gaudího anebo se zájmem 
poslouchat výklad našeho delegáta. Transfer MSC přístav-centrum-přístav Vám rozhodně doporučíme. 
8.den: Francie-Marseille   09:00-18:00 
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. 
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. Uvidíte ostrov Iff, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav s jeho 
pevností a další zajímavosti. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je opravdu nutný.  
9.den: Itálie- Janov-  09:00-11:30  Verona 15:00-17:00   
Vstáváme brzy, protože si nemůžete nechat ujít připlutí lodi do přístavu. Ráno snídaně a po vylodění v dopoledních hodinách prohlídka centra 
tohoto krásného města. Po prohlídce budeme přejíždět do Verony. To je druhé největší město v Benátsku, hned po Benátkách, historické 
město ze tří stran obtéká řeka Adige. Pro svoji krásu a bohatství památek je Verona vyhledávána turisty. Anglický dramatik William 
Shakespeare do ní zasadil děj své slavné tragédie Romeo a Julie. Projdeme se středem historického města podlouhlým tržištěm Piazza delle 
Erbe (Zelný trh) na místě římského fóra, s měšťanskými domy a paláci ze 13.-17. století. Uprostřed náměstí uvidíme Capitello, pavilon na 
čtyřech sloupech ze 16. století, směrem k SZ je fontána s římskou sochou Madona da Verona a ještě dál sloup s benátským lvem. Na severu 
náměstí uzavírá renesanční Palazzo Maffei se středověkou věží a podivuhodným točitým schodištěm uvnitř. Centrum města zhruba zachovalo 
plán římského města s křížem ulic a tak orientace pro nás bude celkem jednoduchá. Večer  odjezd do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě 
teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda. 
10.den: Příjezd do ČR  

Dle dopravní situace příjezd do Brna cca 05:00 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  FANTASIA*****                           EVROPSKÉ PLAVBY 

                                                                              Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz   
                                                     RIVIERA TOUR – AUTORIZOVANÝ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES PRO ČESKOU REPUBLIKU A SLOVENSKO   
                                                                                                 Tel: +420 577 330 030, 577 330 200, 571 424 588   Email: info@rivieratour.cz   

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY  
A SLUŽEB DELEGÁTA V DESTINACÍCH 

              JANOV-LA SPEZIA (PISA)- NEAPOL-MALLORCA-BARCELONA-MARSEILLE… 

AKTUÁLNÍ AKČNÍ CENA     13.990 Kč 
DÁREK PRO VÁS   200€ LODNÍ KREDIT NA KAJUTU 


