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

 

 

                374  PLAVBA NORSKÝMI FJORDY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

KIEL – TALLIN – ST. PETERSBURG – HELSINKY – STOCKHOLM           PADOVA-JANOV-MALTA- SYRACUSE-TARANTO-JANOV-CIVITAVECHIA     KIEL – BERGEN – OLDEN – ALESUND - HAUGESUND  

AKTUÁLNÍ AKČNÍ CENA   26.990 Kč 

First minute cena  
za osobu od 

24.990 Kč        943 € 

Katalogová cena  
za osobu od 

36.990 Kč      1395 € 

Cena dítě 3-11 let 8.990 Kč         340 € 
Cena junior 12-17 let  11.990 Kč         453 € 
Počet dnů 10 
Loď MSC  MSC PREZIOSA***** 
Termín odjezdu 25.6.2022 
Termín příjezdu 4.7.2022 
Číslo plavby 374 
 
 
 
 
 
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 
*kapitánský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zábavné programy na lodi 
*divadla, bazény, vířivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění  
*možnost úhrady servisní taxy  
*kategorii kajut Fantastica,Aurea, kajuty s oknem, balkonové  
*nápojové balíčky a pakety  
*internet. balíčky, photo balíčky…  
*rezervace míst v buse za  příplatek  
 
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-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Velké Meziříčí-Jihlava-Humpolec-Praha-Petrovice 
 
2.den: KIEL-Německo  10:00-19:00    
V  dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s 
delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika 
chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud 
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 
 
3.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 na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můžete 
jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, které je možné zakoupit na lodních barech. Je možné, že Vás kapitán lodi pozve na 
skleničku sektu a užijete si tak společně první kapitánský gala večer i se speciální večeří. 
 
4. den: Bergen-Norsko 08.00-18.00 
Bergen má spoustu přívlastků, mj. jedno z nejdeštivějších míst v Norsku nebo hlavní město fjordů. Stejně jako Řím leží na sedmi pahorcích. Je to město s 
jedinečnou, nezapomenutelnou a pohodovou atmosférou. Ostatní střediska v oblasti - např. Kinsarvik nebo Eidfjord slouží jako výchozí místa pro výlety k 
ledovci Folgefonna nebo do náhorní plošiny Hardangervidda, které si můžete zakoupit u plavební společnosti nebo se vypravit s našim delegátem do 
uliček tohoto města.(vhodný transfer MSC).  
 
5. den: Olden-Norsko  07.00 - 17.00 
Stará vesnička s cca 900 obyvateli vítá všechny návštěvníky výletních plaveb. Právě zde můžete obdivovat pestrou přírodní scenerii v kontrastu s ledovci a 
pěnivými vodopády. Olden je hlavní vstupní branou na největší ledovec na evropské pevnině-Jostedal. Doporučujeme využít fakultativního výlet MSC 
Cruises k nejznámějšímu ledovcovému ramenu Briksal nebo projížďku výletním vláčkem po okolí. Nádherná příroda. 
 
6.den: 07.00-16.00 Alesund-Norsko  07:00-16:00  
Možná jste o něm nikdy neslyšeli, přesto je to nejkrásnější město v Norsku. A taky jedno z nejnavštěvovanějších. Město známé především svou secesní 
architekturou se rozkládá na několika ostrovech západního pobřeží. Městské centrum leží na ostrovech Aspøya a Nørvøya. Kolem se tyčí majestátné 
Sunnmørské Alpy, které nabízejí jedinečný výhled nejen na město, ale i moře a fjordy. Zavítat můžete do Aquarium Atlanterhavsparken -  skvělý nápad 
nejen pro milovníky mořských tvorů. Aquarium je jedno z největších v severní Evropě. Několik vnitřních a venkovních bazénů leží na pobřeží 3 kilometry 
západně od centra Ålesundu. Doporučíme Vám i výlet vyhlídkovým vláčkem, který odjíždí přímo od přístavu. 
 
7.den:  Haugesund, Norsko 09:00-18:00 
Na pobřeží Severního moře na Haugesundském poloostrově je město, které je funkčně spojeno s ostrovem Karmøy a souostrovím Røvær, nicméně větší 
část Haugesundu leží na pevnině. Karmsundská úžina je důležitou dopravní cestou mezi uvedeným ostrovem a souostrovím, zajišťuje totiž 
bezproblémové proplutí lodí. Ulice se podobají těm v Kristiansandu nebo Oslu.Severní moře přechází při pobřeží ve vody Røværfjordu a Sletty, v severní 
části území je pobřeží členité a do pevniny se zanořují četné zálivy, k větším patří Bleivika a velký Viksefjord. Nejvyšším místem je Klauv s 245,8 metry nad 
mořem v severovýchodní části.Hora se tyčí nad vodami jezera Stakkastadvatnet a Vigdarvatnet, které se již z velké části rozprostírá v sousední obci Sveio 
v kraji Vestland. Nádherná příroda a výlety v okolí. Město je významným nákupním střediskem. Haugesund jei hlavním kulturním centrem v regionu a je 
domovem pro několik festivalů, přičemž tím nejznámějším je Mezinárodní jazzový festival 
 
8.den: Plavba na moři 
Užijte si tento den. Dýchejte svěží mořský vzduch, oddávejte se lenošení, odpočinku a relaxování při skleničce skvělého drinku. Můžete sportovat, 
opalovat se, zaplavat si v bazénech nebo si zatančit a pobavit se s animátory na palubě lodi MSC Cruises .  
 
9.den: 07.00  KIEL -   -vylodění  
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda. 
  
10.den: Příjezd do ČR  - Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace Brno cca 01.00 hod, Olomouc 03.00, Ostrava 04.00 
 
 
 

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

                                           Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz  * www.namori.cz * www.okruzne-plavby.sk 
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnos MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 
A SLUŽEB DELEGÁTA 


