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AKTUÁLNÍ AKČNÍ CENA     20.990 Kč 

Akční cena za osobu  20.990 Kč   823 € 
Katalogová cena za osobu  35.990 Kč  1476€ 
Cena dítě 3-11 let           9.990 Kč    391 € 
Cena junior 12-17 let             9.990 Kč   391 € 
Počet dnů 14 
Loď MSC  MSC MAGNIFICA***** 
Termín odjezdu 18.10.2022 
Termín příjezdu 31.10.2022 

Číslo plavby 366 
 
 
 
 
 
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, animační a zábavné programy na lodi 
*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 do Janova a Padovy 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti nad rámec programu 
*servisní poplatek 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 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění na plavby SLAVIA 
*možnost úhrady servisní taxy předem  
*kategorii kajut Fantastica, Aurea …+kajuty s oknem, balkonové  
*nápojové balíčky a pakety  
 
 
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 a 
to ani včetně dodatečných změn, povinnosti testování, aplikace 
roušek a pod. Věnujte prosím pozornost VOP a podmínkám účasti na 
plavbě.  V takovém případě se cestovní kancelář vždy bude snažit 
najít co nejvhodnější řešení dané situace. 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 890 Kč: Velké Meziříčí, Jihlava, Humpolec, Praha 
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění -Janov 10:00-16:00 
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: Barcelona – Španělsko 13.00-18.00 
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. 
4.-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: Funchal- Madeira-Portugalsko  08.00-17.00 
Hlavní město ostrova Madeira. Bohatnoucí město lákalo piráty, proti kterým nebylo dostatečně chráněno. Proto byly postupně vybudovány 4 pevnosti. Hned u 
přístavu vás zde zaujme pevnost z 16. století, dále si pak projdeme město a jeho části procházkou, kde se zastavíme na ochutnávku vína a navštívíme místní trhy. Pro 
milovníky adrenalinu a krásných výhledů doporučíme další procházku a výlet lanovkou a sjezd na místních saních, což je opravdová místní turistická atrakce. Karel I., 
císař rakouský a král český, který zde zemřel a je pochován v kapli kostela Panny Marie na Monte, tam je též jeho socha. 
7.den: Arrecife de Lanzarote – španělsko 11:00-20:00 
Hlavní město Lanzarote, Arrecife, má asi 30 tisíc obyvatel a pyšní se například největší rybářskou flotilu z celých Kanárských ostrovů. Na březích Atlantiku najdete také 
hned dvě výjimečné pevnosti (castillo). V arrecifské pevnosti San Gabriel můžete vidět archeologickou sbírku, zejména vzácné vykopávky keramických nádob. 
V pevnosti San José nechal slavný lanzarotský umělec César Manrique zřídit muzeum moderního umění. Součástí pevnosti je i Manriquem navržená restaurace s 
velmi příjemným posezením.Centrum města je plné restaurací, barů a obchůdků. Za procházku stojí hlavně pobřežní promenáda Avenida Cesar Manrique kolem 
laguny Charco de San Ginés. 
8.den: Plavba na moři 
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 
9.den: Tangier-Maroco 10:00-20:00 
je po Casablance druhý nejvýznamnější přístav v Maroku. Tanger je významný přístav spojující Afriku s Evropou. Pro svou polohu v Gibraltarské úžině bylo území 
samozřejmě osídleno již v dávných dobách. Vystřídalo se zde mnoho národů, které zde zanechaly své kulturní otisky. Pobývali zde 1200 let před letopočtem Féničané, 
byla zde kolonie Kartága, byli zde Berbeři, Římané, Vandalové, zhruba 100 oblast patřila Byzantské říši, po roce 700 bylo město hlavní základnou Arabům při pronikání 
do Španělska. Při příjezdu lodí upoutají zbytky opevnění přístavu, na které navazuje nová zástavba. Hlavní pevností je však kasbah, kde se nachází bývalý sultánův 
palác Dar el Makhzen. Uličky v centru jsou skutečně úzké, tvořené starými domy. 
10. den: Malaga-Španělsko 07:00-17:00 
Pokud hodláte poznat krásy Španělska, Malaga je to pravé ořechové. Pohodová procházka kolem arény nebo výšlap na hrad s krásným výhledem na celý přístav 
rozhodně stojí za to. Nebo jen procházka v příbřežní kolonádě za vůně pomerančovníků. Tři opravdové pecky rozhodně stojí za zhlédnutí – Staré divadlo, nádherná 
katedrála a místo, kde působil opravdu světoznámý malíř. Rodiště malíře Picassa, atraktivní a kosmopolitní město Malaga se nachází v nádherné zátoce v provincii 
Andaluzie. Obdařena sluncem a úžasným světlem je Malaga městem širokých bulvárů, ve větru se pohupujících palem, temperamentního nočního života, kvalitních 
muzeí a vynikajících restaurací s mořskými specialitami. 
11.den: Plavba na moři 
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 
12.den: Marseille - Francie 09:00-17:00 
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. Večer po divadelním představení si připravíme zavazadla k vylodění, zaplatíme účty a necháme se unášet na vlnách k poslednímu 
přístavu naší plavby. Nutný transfer MSC. 
13.den: Vylodění- Genoa- Itálie 9:00-12:00 
Ráno po snídani se vylodíme z lodi. V dopoledních hodinách navštívíme historické centrum Janova, které se vyznačuje typickými uličkami zvanými Caruggi a je jedním 
z největších příkladů zachovalého středověkého města v Evropě. Budete překvapeni množstvím ulic, které se protínají a vytvářejí zamotaný labyrint uliček ve starém 
přístavu a odpočívají kolem katedrály. Ulice „patricijská“ se nachází poblíž Via Aurea a Piazza De Ferrari, které je spojeno s velkou fontánou. Zjistíte, že některé ulice 
jsou tmavé, jiné osvětlené slunečními paprsky, některé jsou široké a některé tak úzké, že je obtížné jimi projít. Všechny mají smíšené vůně, příchutě a různé kultury 
13.den: Itálie – Padova- – 17:00-19:00 
Nechceme přece jen sedět v autobuse. Proto se během zpáteční cesty zastavíme v Padově, městě Sv. Antonína. Jako mnoho italských měst je i Padova bohatá na 
stavební a umělecké památky V podvečerních hodinách si uděláme pohodovou procházku centrem města až k Basilice Sv. Antonína. Následuje odjez zpět do České 
republiky. Během cesty máme pro vás připravenu 2 x teplou svačinku, drobné občerstvení a kávu zdarma. Během cesty budete mít možnost dokoupit poslední 
suvenýrya dárky pro Vaše blízké v dálničních shopech. Váš delegát Vás taktéž bude informovat o zajímavostech z života na lodích, technických zajímavostech lodí 
apod. 
14.den: Příjezd do ČR- dle dopravní situace příjezd do Brna cca 10:00, Prahy cca 13:00, Ostravy cca 14:00 

                                                                              Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz   
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnost MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY  
A SLUŽEB DELEGÁTA V DESTINACÍCH 

             JANOV-MARSEILLE-BARCELONA-MALAGA-TANGIER-MADEIRA-KANÁRSKÉ O…  
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                 JANOV- ŘÍM- PALERMO- IBIZA- MARSEILLE- PARMA- BRESCIA- PADOVA 

AKTUÁLNÍ AKČNÍ CENA     30.990 Kč 

Akční cena za osobu  26.990  Kč  1059  € 
Katalogová cena za osobu  39.990 Kč   1598 € 
Cena dítě 3-11 let          16.990 Kč  667 € 
Cena junior 12-17 let           16.990 Kč   667 € 
Počet dnů 15 
Loď MSC  MSC LIRICA***+ 
Termín odjezdu 2.11.2022 
Termín příjezdu 16.11.2022 

Číslo plavby 398 
 
 
 
 
 
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, animační a zábavné programy na lodi 
*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 
*1 x nocleh v hotelu 3* se snídaní  
*1 x večeře 
*balíček výletů:  Jeruzalém, Řím, Tuscania, Florencie    
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti nad rámec programu 
*servisní poplatek 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 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění na plavby SLAVIA 
*možnost úhrady servisní taxy předem  
*kategorii kajut Fantastica, Aurea …+kajuty s oknem, balkonové  
*nápojové balíčky a pakety  
 
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 a 
to ani včetně dodatečných změn, povinnosti testování, aplikace 
roušek a pod. Věnujte prosím pozornost VOP a podmínkám účasti na 
plavbě.  V takovém případě se cestovní kancelář vždy bude snažit 
najít co nejvhodnější řešení dané situace. Děkujeme za pochopení. 

 
Pokud máme hodnotit plavby, které by vás opravdu mohly chytnout za srdce a zanechat neskutečné vzpomínky, tak tato 
plavba je opravdu to pravé ořechové. Není to jen zážitek navštívených destinací, ale je to doslova pohlazení na duši. 
Rozmanitost destinací Vás doslova nadchne nejen různými kulturami, ale především i náboženstvím. Plavba je na 12 dnů 
a je také dostatek času na Váš zasloužený odpočinek a relax na palubě lodi. Už nyní Vám můžeme slíbit, že během plavby 
Vaše hlava vypne. A to úplně. Zcela jiný svět, jiné zážitky. To je opravdu úplně jiná dovolená…    
 
 
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 890 Kč: Velké Meziříčí, 
Jihlava, Humpolec, Praha 
2.den: Řím 9:00-17:00 
Ráno snídaně v buse. Po příjezdu do Říma vás čeká pěší procházka, která zahrnuje vnější prohlídku, Cirkus Massimus, Konstantinova oblouku a u 
Kolosea bude krátká fotografická procházka. Dále uvidíte Forum Románum, Kapitol, Památník Viktora Emanuela II, Fontánu di Trévi, nejkrásnější římské 
náměstí Piazza Navona, podíváme se na obrazy od Paula  Rubense, projdeme se po Ponte San Angelo, uvidíme Andělský hrad a naši  procházku 
zakončíme pohledem na Vatikán. V pozdních odpoledních hodinách ubytování na hotelu, volný čas a večeře. 
3.den Příjezd do přístavu a nalodění - Civitavecchia  10:30-19:00 
Ráno po snídani odjezd 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. 
4.den: Messina – Sicílie - Itálie  12.00-18.00 
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. Zažijete i průplav Messinskou úžinou a uvidíte i sopku Etnu. Doporučujeme Vám výlet 
MSC CRUISES do nedaleké Taorminy nebo na Etnu 
5.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 . Večer po divadelním představení si připravíme 
foťáky, kamery, poznámkové bloky na další výlet v novém dnu. 
6.den – Řecko -  Rhodos   09.00-16.00 
Opět jsme v Řecku. Tentokráte na ostrově Rhodos. Jižní část ostrova vhodná pro surfování, západní chladnější s ostrými větry a východní krásně 
proteplená nás pozve na pláže nebo se můžete vydat s našim delegátem na návštěvu starobylého města s jednou z mála historických památek ostrova 
místní pevností. Velmi příjemná je i návštěva centra města s obchůdky, kavárničkami, skvělými tavernami.  
7.den: Limassol-Kypr 9.00-18.00 
Na úplném jihu kyperského ostrova se nachází jeho nejvýznamnější přístav a oblíbené prázdninové středisko Limassol. Řecky zvaný Lemesos je druhým 
největším městem Kypru, disponující univerzitou, archeologickým nalezištěm, velkou obchodní zónou, rozsáhlou jachetní marinou i nákladním 
přístavem. Je obklopen vinohrady a rozlehlými citrusovými plantážemi. Oblíbili si ho především milovníci lenošení na plážích a koupání, sportu, zábavy i 
veselé společnosti. 
8.den: 07:00-21:00   Izrael-Haifa- Jeruzalém-Zeď nářků- Křížová cesta- Hrob Ježíše Krista 
Čekají nás opět další místa naší cesty za vírou a po stopách Ježíše Krista. Brzy ráno vyrazíme autobusem do Jeruzaléma. Během asi dvou hodin jízdy si 
budeme povídat o životě Ježíše Krista a významu Evangelia. Dopoledne přijedeme do Jeruzaléma, jednoho z nejinspirativnějších měst na světě a 
proslulého svým historickým významem, duchovní symbolikou a vizuální nádherou. Vaše prohlídka začne zastávkou na Olivové Hoře, kde vás 
seznámíme s událostí večera před ukřižováním Ježíše. Oceníte dech beroucí výhled na celý Jeruzalém. Naše návštěva pokračuje pěší procházkou po 
starém městě Jeruzalém. Projdeme západní branou ke Zdi nářků - pozůstatky druhého chrámu zničeného Římany v roce 70 nl a nejposvátnější 
židovskou svatyní v Jeruzalémě. Projdete se po části „Via Dolorosa“- Křížová cesta , kterou křesťané považují za nejposvátnější cestu na světě, cestu, po 
které byl Ježíš veden k smrti a budeme si povídat o významu jednotlivých zastavení. Po jednotlivých zastaveních dojdeme až Božímu hrobu. Odpoledne 
opustíme starý Jeruzalém a vychutnáme si skvělý oběd. Po obědě bude následovat výlet do obchodu se suvenýry v Jeruzalémě, odkud pojedeme zpět 
do přístavu Haifa. Nutný oděv odpovídající návštěvě poutního místa. 
9.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 
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                                                                              Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz   
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnost MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 

                                                  CIVITAVECHIA  - JANOV- FLORENCIE 

. 
 

10.den: Heraklion-Kréta-Řecko   
Největší město Kréty Heraklion bývá právem označováno za nejkrásnější město celého ostrova. Při procházkách nás oblažuje vůně 
rostoucích jasmínů i rozkvetlých popínavých lián bougainvilleí. Samotné město pak uchvacuje působivou, převážně benátskou 
architekturou. Zdejší přístav se jmenuje Benátský a disponuje pohodlnou promenádou, doslova obsypanou tavernami a kavárničkami, a 
téměř odevšad je krásný výhled na zdejší dominantu místní starý přístav s trhy a maják 
11.den: Plavba na moři 
A je to tu opět znovu, takže si uděláme čas na své nové přátele z lodi a využijme volného dne na moři. Navštívíme  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 
12. den: Plavba na moři 
Odpočíváme, opalujeme se, relaxujeme, bavíme se s animátory a nebo si užíváme masáže, sauny a vířivky v AUREA SPA. 
13.den: Itálie- Genoa 09:00-18:00 
Ráno po snídani navštívíme historické centrum Janova, které se vyznačuje typickými uličkami zvanými Caruggi a je jedním z největších 
příkladů zachovalého středověkého města v Evropě. Budete překvapeni množstvím ulic, které se protínají a vytvářejí zamotaný labyrint 
uliček ve starém přístavu a odpočívají kolem katedrály. Ulice „patricijská“ se nachází poblíž Via Aurea a Piazza De Ferrari, které je spojeno s 
velkou fontánou. Zjistíte, že některé ulice jsou tmavé, jiné osvětlené slunečními paprsky, některé jsou široké a některé tak úzké, že je 
obtížné jimi projít. Všechny mají smíšené vůně, příchutě a různé kultury. Carugi, po kterém můžete jít pouze pěšky nebo na kole, poskytuje 
jedinečné výhledy a nikdy nevíte, co se skrývá za další zatáčkou: zvonice, malé náměstí nebo schodiště. Při prohlídce historického centra 
Janova si nemůže nechat ujít dědictví UNESCO, Strada Nuova a systém Palazzi dei Rolli v historickém centru Janova z konce 16. a počátku 
17. století, kdy byla Janovská republika v rozkvětu. Součástí areálu je soubor renesančních a barokních paláců podél tzv. Nové ulice (Strada 
Nuova).  Poté návrat na loď 
14.den: 08:00-12:00  Vylodění – Civitavecchia-Tuscania 
Ráno po snídani vylodění, vyzvednutí zavazadel a naložení do busu. Následně odjezd na italskéhý venkov do městečka Tuscania. Tuscania 
je město v provincii Viterbo v regionu Lazio v Itálii. Až do konce 19. století bylo město známé jako Toscanella. Podle legendy založil 
Tuscania Aeneasův syn Ascanius, kde našel dvanáct štěňat psů (odkud pochází etruské jméno Tus - Cana , přičemž cana je obdobou 
latinského  canis pro „pes“). Hlavní atrakcí města je kostel San Pietro, postavený v lombardsko-románském slohu, započatý v roce 739 a 
renovovaný v 11. – 12. Století. Interiér má hlavní loď a dvě uličky rozdělené nízkými sloupy a pilastry zahrnujícími poloviční sloupy se 
starožitnými a středověkými hlavicemi. Fasáda s rozetovým oknem pochází také z 12. Století 
14.den:  Itálie – Florencie 15:00-18:30 
Florencie-hlavní město Toskánska bývá označováno také jako „město renesance“, „kolébka renesance“ nebo „hlavní město umění v 
Evropě“. Leží na úpatí Apenin a jeho středem protéká řeka Arno. Nejznámějšími památkami, které během naší prohlídky uvidíte, jsou dóm, 
zvonice a baptisterium, které stojí na náměstí Piazza del Duomo. Opodál, na Piazza della Signoria, můžete obdivovat zvonici na Palazzo 
Vecchio. Rozhodně si nenecháme ujít kopii slavné Michelangelovy sochy Davida s dalšími známými sochami od Donatella a Bandinelliho. 
Večer odjezd do České republiky. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.  
15.den: Příjezd do ČR  
V dopoledních hodinách příjezd do ČR  
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          VYPRODÁNO 

Akční cena za osobu  39.990  Kč   1568 € 
Katalogová cena za osobu  49.990   Kč  1960€ 
Cena dítě 3-11 let 32.990 Kč     1294 € 
Cena junior 12-17 let   32.990 Kč     1294 € 
Počet dnů 9+2 (USA) 
Loď MSC  MSC SEASHORE***** 
Termín odjezdu 4.11.2022 
Termín příjezdu 14.11.2022 

Číslo plavby  
Cena zájezdu zahrnuje: 
* leteckou linkovou dopravu ve třídě economy** s přestupem 
*letištní taxy a palivové příplatky 
*transfery Miami: letiště-hotel-přístav-letiště 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC  
*ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*přístavní taxy, portýrské služby při nalodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer, gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK, delegáta CK 
*animační a zábavné programy na lodi  
*divadla, bazény, vířivky, pool servis 
 
U RIVIERA TOUR v ceně na víc: 
*autobusový výlet v Miami 
*2x ubytování v *** hotelu na Miami Beach se snídaní 
*návštěva Dolphin Mall (dle časových dispozic v den vylodění) 
 
Cena zájezdu neobsahuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 13 USD/os/noc      
* transfery plavební společnosti v přístavech 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby     
*vstupní vízum do USA za příplatek 780,-Kč 
Za příplatek nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění  
*nápojové balíčky a pakety  
* kajuty venkovní, balkonové 
Upozornění: 
**letecká společnost se bude snažit umístit klienty dle ubytování v 
kajutách, nic méně třída economy tuto službu nezaručuje. V případě, 
že požadujete sezení vedle sebe, je nutné zvolit vyšší knihovací třídu 
za příplatek. Upozorňujeme, že přeprava je zajišťována linkovým 
letem. Není proto možné změnit jméno osoby anebo zájezd zrušit.  
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 a 
to ani včetně dodatečných změn, povinnosti testování, aplikace 
roušek a pod. Věnujte prosím pozornost VOP a podmínkám účasti na 
plavbě.  V takovém případě se cestovní kancelář vždy bude snažit 
najít co nejvhodnější řešení dané situace. Děkujeme za pochopení. 

Nejen plavbu Karibikem. S námi poznáte i život ve městě celoroční prázdninové pohody, Miami. V ceně našeho zájezdu máte totiž 
ubytování pouze 100m od Miami Beach a také autobusový výlet s našim průvodcem po Miami, kde uvidíte panorama miamských 
mrakodrapů, zavítáte na kávu do kubánské čtvrti, dáte si oběd v Hard Rock kafé**, zjistíte  kde mají letní sídlo světové celebrity, 
mrknete na styl art deco a ve finále si dáte skvělý drink** na hlavní třídě v Miami. Pokud bude dostatek času, tak na konci naší plavby 
zavítáme i na nákupy do nákupního centra Dolphin Mall v Miami. Tato lákavá nabídka je tu právě pro vás. 
1. den – Odlet  
Svoz transferem RIVIERA TOUR (za příplatek 1090,-Kč) na trase Frýdek Místek – Ostrava – Olomouc – Vyškov - Brno a na letiště. Ráno na 
letišti sraz celé skupiny, odbavení a odlet do Miami. V podvečer přílet do Miami, imigrační řízení a transfer do *** hotelu, nocleh. Delegát 
odlétá se skupinou. Cestujeme leteckou linkovou přepravou. Večer dle časových dispozic procházka s delegátem po centru Miami, 
individuální večeře. 
2.den- Miami 
V dopoledních hodinách po snídani, která je součástí ceny zájezdu, vyrazíme na prohlídku Miami vyhlídkovým busem, kde uvidíme Miami 
Beach, čtvrt s mrakodrapy, Kubánskou čtvrt a okolí přístavu. Výlet cca 3 hodiny. Odpoledne volný program na Miami určený k relaxaci a 
poznávání. Nocleh. Bez stravy. Ubytování v koloniálním hotelu v Miami Beach, cca 100 m od pláže a 500 m od Španělské čtvrti.  
3. den – Miami 09:00-17:00 
Snídaně, transfer do přístavu v Miami, nalodění a pozdní oběd. Prohlídka lodi s delegátem. Ubytování a osobní volno. V podvečer 
bezpečnostní cvičení, slavnostní večeře a vyplutí z Miami. Návštěva večerních estrádních programů v divadle, volná zábava 
4. den: Ocean Cay MSC Marine Reserve - Bahamy  7.00-16.00 
V bahamském hlavním městě Nassau podepsal v roce 2015 bahamský premiér Perry Christie a MSC Cruises výkonný předseda Pierfrancesco 
Vago smlouvu na 100 let, která umožňuje společnosti MSC Cruises obsadit a využívat ostrov s názvem Ocean Cay MSC Marine Reserve. 
Ostrov nabízí naprosto autentickou dovolenou s nejlepšími plážemi na světě uprostřed Karibského moře. Na ostrově je k dispozici půjčovna 
jízdních kol a jiných dopravních prostředků, specializované pláže jako je třeba rodinná pláž s restaurací, dětským hřištěm a ostatní vybavení 
pro děti. Okouzlující laguna ve vnitrozemí nebo velký slavnostní altán pro oslavy a svatby. Pro více náročné klienty jsou na ostrově 
soukromé bungalovy s masážemi a exkluzivní lázeňské a wellness centrum. 
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 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 
6. den: Ocho Rios – Jamajka 8.00-16.00 
JAMAJKA-NO PROBLEM. Tak tento slogan znají asi všichni, kdo navštívili Jamajku. Krásný ostrov plný zeleně, neskutečně pohodoví 
Jamajčané a neuvěřitelně krásné Jamajčanky. To vše můžete zažít na Jamajce. Přístav Ocho Rios je výborným výchozím bodem pro 
uskutečnění výletů za poznáním Jamajky. Zažijete tu pravou Jamajku mezi prodejci prodávající suvenýry, pečivo… 
7.den:   Kajmanské ostrovy – George Town 07:00-15:00 
V destinaci George Town se nekotví v přístavu, ale na širém moři. Je potřeba využít záchranných loděk, tzv. tendru. Lístky na tender jsou 
zdarma a vydávají se na určitý čas. George Town se nalézá na největším ostrově Grand Cayman. Jde nejen o hlavní město Kajmanských 
ostrovů, ale také o důležitý přístav a centrum obchodu, kdy zde sídlí zhruba 500 bank. Kajmany jsou rájem opalování, koupání se v moři a 
potápění. Asi nejlepší podmínky naleznete na pláži s názvem Seven Miles, kde Vás odveze taxi z přístavu. 
Doprava v přístavu:  Je potřeba využít záchranných loděk, tzv.tendru. Další možnosti: Motýlí farma, Želví farma, Plavání s rejnoky, 
fakultativní výlety MSC 
8.den:   Mexiko – Cozumel  10:00-18:00 
Cozumel v překladu znamená Ostrov vlaštovek. Na první pohled vás zaujme specifický ráz jeho přírodních krás. Rozhodně stojí za to spatřit 
Mezo americký korálový útes, jenž je turisty vyhledáván zejména pro své možnosti koupání a potápění. Zájemci o koupání se mohou vydat 
trajektem na pevninu na jednu z nejznámějších pláží Playa Del Carmen. Pro milovníky historie, doporučujeme navštívit Mayské ruiny. 
Můžete využít fakultativního výletu společnosti MSC nebo taxi služby. Je možnost využít taxi nebo místního autobusu a udělat si okružní 
jízdu po městě nebo i po celém ostrově, zabere to cca 3. hodiny. Jako suvenýr doporučujeme zakoupit pravou mexickou Tequilu. Doprava v 
přístavu:  Kotví se nedaleko od centra města a lze jít pěší chůzí 
9.den: Plavba na moři 
10. den: Miami 6.00 
Ráno připlujeme do Miami. Po snídani následuje vylodění, imigrační kontrola. Dle časových dispozic zavítáme do nákupního střediska 
Dolphin Mall, kde můžete uskutečnit poslední nákupy anebo se občerstvit před odletem z USA. Následuje transfer na letiště a odlet domů 
s přestupem. 
11.den: Přílet a odjezd do vašich domovů 
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POSLEDNÍ 2 MÍSTA                 49.990 Kč 

Akční cena za osobu  48.990  Kč   1884 € 
Katalogová cena za osobu  65.990   Kč  2538€ 
Cena dítě 3-11 let 32.990 Kč     1294 € 
Cena junior 12-17 let   32.990 Kč     1294 € 
Počet dnů 12+2 (USA) 
Loď MSC  MSC DIVINA***** 
Termín odjezdu 16.11.2022 
Termín příjezdu 29.11.2022 

Číslo plavby 3505 
Cena zájezdu zahrnuje: 
* leteckou linkovou dopravu ve třídě economy** s přestupem 
*letištní taxy a palivové příplatky 
*transfery Miami: letiště-hotel-přístav-letiště 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC  
*ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*přístavní taxy, portýrské služby při nalodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer, gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK, delegáta CK 
*animační a zábavné programy na lodi  
*divadla, bazény, vířivky, pool servis 
 
U RIVIERA TOUR v ceně na víc: 
*autobusový výlet v Miami 
*2x ubytování v *** hotelu na Miami Beach se snídaní 
*návštěva Dolphin Mall (dle časových dispozic v den vylodění) 
 
Cena zájezdu neobsahuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 13 USD/os/noc      
* transfery plavební společnosti v přístavech 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby     
*vstupní vízum do USA za příplatek 780,-Kč 
Za příplatek nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění  
*nápojové balíčky a pakety  
* kajuty venkovní, balkonové 
Upozornění: 
**letecká společnost se bude snažit umístit klienty dle ubytování v 
kajutách, nic méně třída economy tuto službu nezaručuje. V případě, 
že požadujete sezení vedle sebe, je nutné zvolit vyšší knihovací třídu 
za příplatek. Upozorňujeme, že přeprava je zajišťována linkovým 
letem. Není proto možné změnit jméno osoby anebo zájezd zrušit.  
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 a 
to ani včetně dodatečných změn, povinnosti testování, aplikace 
roušek a pod. Věnujte prosím pozornost VOP a podmínkám účasti na 
plavbě.  V takovém případě se cestovní kancelář vždy bude snažit 
najít co nejvhodnější řešení dané situace. Děkujeme za pochopení. 

Nejen plavbu Karibikem. S námi poznáte i život ve městě celoroční prázdninové pohody, Miami. V ceně našeho zájezdu máte totiž ubytování pouze 
100m od Miami Beach a také autobusový výlet s našim průvodcem po Miami, kde uvidíte panorama miamských mrakodrapů, zavítáte na kávu do 
kubánské čtvrti, zjistíte kde mají letní sídlo světové celebrity, mrknete na styl art deco a ve finále si dáte skvělý drink** na hlavní třídě v Miami. 
Pokud bude dostatek času, tak na konci naší plavby zavítáme i na nákupy do nákupního centra Dolphin Mall v Miami. Tato lákavá  nabídka je tu 
právě pro vás. 
1. den – Odlet 
Svoz transferem RIVIERA TOUR (za příplatek 1090,-Kč) na trase Frýdek Místek – Ostrava – Olomouc – Vyškov - Brno na letiště Praha. Ráno na letišti sraz 
celé skupiny, odbavení a odlet do Miami. V podvečer přílet do Miami, imigrační řízení a transfer do *** hotelu, nocleh. Delegát odlétá se skupinou z 
Prahy. Cestujeme leteckou linkovou přepravou. Večer dle časových dispozic procházka s delegátem po centru Miami, individuální večeře. 
2.den- Miami 
V dopoledních hodinách po snídani, která je součástí ceny zájezdu, vyrazíme na prohlídku Miami vyhlídkovým busem, kde uvidíme Miami Beach, čtvrt s 
mrakodrapy, Kubánskou čtvrt a okolí přístavu. Výlet cca 2-3 hodiny. Odpoledne volný program na Miami určený k relaxaci a poznávání. Nocleh. Bez 
stravy. Ubytování v koloniálním hotelu v Miami Beach, cca 100 m od pláže a 500 m od Španělské čtvrti. Před hotelem je obchod a dostupné spojení 
busem po Miami. 
3. den – Miami 09:00-19:00 
Snídaně, transfer do přístavu v Miami, nalodění a pozdní oběd. Prohlídka lodi s delegátem. Ubytování a osobní volno. V podvečer bezpečnostní cvičení, 
slavnostní večeře a vyplutí z Miami. Návštěva večerních estrádních programů v divadle, volná zábava  
4. den: Den na moři 
5. den: Ocho Rios – Jamajka 10.00-18.00 
JAMAJKA-NO PROBLEM. Tak tento slogan znají asi všichni, kdo navštívili Jamajku. Krásný ostrov plný zeleně, neskutečně pohodoví Jamajčané a 
neuvěřitelně krásné Jamajčanky. To vše můžete zažít na Jamajce. Přístav Ocho Rios je výborným výchozím bodem pro uskutečnění výletů za poznáním 
Jamajky. Zažijete tu pravou Jamajku mezi prodejci prodávající suvenýry, pečivo, kokosové peněženky a všudy přítomné DRED-kulichy. Večer na 
diskotéce je Jamajčanem snad každý. 
6. den: Den 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. 
7. den: Cartagena – Columbia 7.00-17.00 
Cartagena leží na severním pobřeží Kolumbie u Karibského moře. Žije zde přibližně milion obyvatel. Město bylo založeno v roce 1533 Pedro de 
Herediou a bylo pojmenováno podle přístavu Cartagena. Bylo původní hlavní sídlo osidlování Ameriky Španělskem. Dnes je ekonomicky vyspělé a je i 
turistickou destinací. Stojí zde hrad (Castle of San Felipe). Kolem Starého města vede také mohutná zeď. Ve Starém městě se nachází Palác  inkvizice, 
katedrála, Konvent svaté Kláry (nyní hotel) a Jezuitská kolej. Historické centrum města je od roku 1984 zapsáno na seznamu světového dědictví 
UNESCO. Na jihu je Bahía de Cartagena (Cartageňský záliv). Zavítáme proto za poznáním tohoto zajímavého místa, nebo si vybereme z nespočetného 
množství fakultativních výletů MSC Cruises. Večer po návratu na loď opět návštěvy divadel, diskoték, tanečních kurzů či kasína.  
8. den: Cristobal – Panama 9.00-18.00 
Panama je malý stát na pomezí Jižní a Střední Ameriky kontrolující strategický průplav. Kolumbus se objevil u jejích břehů již roku 1502, což byl začátek 
jejího začlenění do španělských kolonií, kde setrvala přes 300 let. Jako strategické nejužší místo v Americe mezi Pacifikem a Atlantikem se stala Panama 
rychle místem čilého obchodního a tranzitního ruchu. Panamský průplav (španělsky Canal del Panamá, anglicky Panam a Canal) je námořní průplav ve 
Střední Americe. Vede skrz Panamskou šíji a spojuje Atlantský oceán a Tichý oceán (konkrétněji Karibské moře a Záliv Panama). Delegát se bude 
účastnit fakultativního výletu s MSC CRUISES. Upozorňujeme, že fakultativní výlet je nutné objednat při sepsání cestovní smlouvy-není možné dokoupit 
na lodi. 
9. den: Puerto Limon – Costa Rica 8.00-14.00 
Puerto Limón, obyčejně známý jako Limón je hlavním městem a hlavním centrem provincie Limón, hrabství z Limón v Kostarice. Město bylo oficiálně 
založeno v roce 1854 Philippem Valentini pod vládním dohledem. Přístav Limon byl v roce 1991 zasažen velkým zemětřesením, což ovlivnilo krajinu 
města a pobřeží. Z historického hlediska nás rozhodně zaujmou legendy o pirátech zejména z období roku 1866. A pochopitelně nesmíme zapomenout 
na Kryštofa Kolumba, poprvé zakotvil v Kostarice v roce 1502 na Isla Uvita, jen kousek od pobřeží Limón. Jinak se nacházíme na ostrově, který je 
významným dodavatelem kávy do celého světa. Opět důvod toto místo navštívit. Delegát se bude účastnit fakultativního výletu s MSC CRUISES. 
Upozorňujeme, že fakultativní výlet je nutno objednat při sepsání cestovní smlouvy-není možno dokoupit na lodi. 
10. den: Den na moři 
11. den: Plavba na moři 
12. den: Ocean Cay MSC Marine Reserve - Bahamy 9.00-18.00 
V bahamském hlavním městě Nassau podepsal v roce 2015 bahamský premiér Perry Christie a MSC Cruises výkonný předseda Pierfrancesco Vago 
smlouvu na 100 let, která umožňuje společnosti MSC Cruises obsadit a využívat ostrov s názvem Ocean Cay MSC Marine Reserve. Ostrov nabízí 
naprosto autentickou dovolenou s nejlepšími plážemi na světě uprostřed Karibského moře. Na ostrově je k dispozici půjčovna jízdních kol a jiných 
dopravních prostředků, specializované pláže jako je třeba rodinná pláž s restaurací, dětským hřištěm a ostatní vybavení pro děti. Okouzlující laguna ve 
vnitrozemí nebo velký slavnostní altán pro oslavy a svatby. Pro více náročné klienty jsou na ostrově soukromé bungalovy s masážemi a exkluzivní 
lázeňské a wellness 
centrum. 
13. den: Miami 6.00 
Ráno připlujeme do Miami. Po snídani následuje vylodění, imigrační kontrola. Dle časových dispozic zavítáme do nákupního střediska Dolphin Mall, kde 
můžete uskutečnit poslední nákupy anebo se občerstvit před odletem z USA. Následuje transfer na letiště a odlet domů s přestupem. 
14.den: Přílet a odjezd do vašich domovů 

Aktuální 

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

                                                                              Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz   
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnost MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 

                      MIAMI – JAMAJKA – KOLUMBIE – PANAMA – KOSTARIKA - BAHAMY  
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 AKČNÍ CENA                        34.990 Kč 

Číslo zájezdu 100 
Loď MSC CRUISES W EUROPA***** 
Termín odjezdu z ČR 13.1.2023 
Termín návratu do ČR 21.1.2023 
Počet dnů 9 
Cena za dítě do 12 let 21.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 21.990 Kč 
Katalogová cena do 46.990 Kč 
First minute cena od 34.990 Kč 
 

Zažijte s RIVIERA TOUR opravdový zážitek. Do Dubaje přiletíme kolem 
půl noci. Po odbavení a vyzvednutí zavazadel nastoupíme do 
přistaveného autobusu, který nás proveze krásnou vyhlídkovou trasou 
nočním městem Dubaj. Po cca hodince krásné projížďky zamíříme mimo 
město přímo do pouště mezi Beduíny, kde Vás čeká zajímavé přivítání, 
program, povídání a očekávání východu slunce v poušti. Opravdu 
nezapomenutelný zážitek. Po východu slunce následuje beduínská 
snídaně plná čerstvé zeleniny, zdraví prospěšného panenského 
olivového oleje, sladkého ovoce a pro dochucení bylinky a koření. 
Vyzkoušet můžete i Mansaf, jenž se skládá z lahodně připravené a 
okořeněné rýže, na které jsou kousky jehněčího masa, připraveného ve 
fermentovaném jogurtu. Po snídani odjezd do přístavu a nalodění.  
1.den: Odjezd  do Dubaje 
Setkání na letišti v Praze a odlet do Dubaje. Doba letu cca 6 hodin. Časový 
posun 2 hodiny. Přímý let do Dubaje bez přestupů. Svoz transferem 
RIVIERA TOUR (za příplatek 1190,-Kč) na trase Frýdek Místek- Ostrava- 
Olomouc- Vyškov- Brno a na letiště.  
2.den: Dubai-SAE     00.00- 23.00 
Brzy ráno přílet do Dubaje, speciální výlet nočním městem do pouště mezi 
Beduíny, východ slunce, beduínská snídaně, přesun autokarem do 
přístavu. Následuje 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. Dubaj-lze do českého jazyka přeložit jako 
„místo srazu“ je jeden z emirátů ve Spojených arabských emirátech (SAE) v 
Perském zálivu. Je nejlidnatějším a druhým největším emirátem Spojených 
arabských emirátů, hned po emirátu Abú Dhabí. Emirát Dubaj leží na 
Arabském poloostrově v Perském zálivu a je svými 4 114 km² a 2,262 mil. 
obyvateli (sčítání z roku 2008) po Abú Dhabí druhý největší. Vládce Dubaje 
je šejch Mohammed bin Rašíd Al Maktoum, který je viceprezidentem a 
premiérem SAE (Hlavou státu je emír Abú Dhabí). Hlavním centrem 
emirátu je město Dubaj. Největší část emirátu zabírá poušť. Emirát se 
nečlení na žádné nižší správní celky, avšak od roku 1954 působí v rámci 
emirátu instituce „Obec Dubaj“ (anglicky Dubai Municipality), jež má na 
starosti běžné záležitosti emirátu, jako jsou zdraví, životní prostředí či 
územní plánování.  
3.den: Abu Dhabi-SAE  07.00-21.00 
je hlavní město Spojených arabských emirátů a metropole 
stejnojmenného emirátu. Město má 1 500 000 obyvatel. Město má za 
sebou pestrou minulost zahrnující období, kdy bylo útočištěm pirátů. Od 
60. let 20. století prošlo město závratnou přeměnou do moderního 
střediska se širokými bulváry a vysokými budovami. Ze starého města do 
dnešních dnů zůstalo jen pramálo, výjimku tvoří Starý palác, který 
reprezentuje jednu z nejstarších budov postavenou nad pramenem. Byly 
zde pořádány mezinárodní soutěže v letecké akrobacii Red Bull Air Race. 
Velká mešita šejka Zayeda - její architektura byla odvozena z marocké 
mešity v Casablance, patří k největším v islámském světě. Zaujímá plochu 
22.412 metrů čtverečních a pojme 41 tisíc věřících, ženám je vstup 
povolen pouze v dlouhém oděvu zakrývajícím hlavu (vlasy), paže i nohy. 
4.den:  Sir Bani Yas Is. – SAE 8.00-17.00 
Zakotvíme na přírodním ostrově cca 170 km od Abu Dhabi. Ostrov je 
největší přírodní rezervací a původně domovem Arábie. Díky památkové 
péči a ekologickým investicím se stal domovem tisíců volně se 
pohybujících zvířat a několika milionů rostlin a stromů. Rezervace byla 
založena v roce 1977 šejkem Zayed Bin Sultan Al Nahyan. Návštěva toho 
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místa bude úžasným zážitkem především pro milovníky přírody, fauny a 
flory 
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 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 
6.den: Dammam-Saúdská Arábie  07:00-18:00 

Saúdská Arábie byla až do nedávna jen tajuplným místem na mapě. 
Vstup na její území byl povolen pouze muslimským poutníkům do 
Mekky nebo zahraničním pracovníkům. Země, která zabírá značnou část 
Arabského poloostrova, se běžným cestovatelům otevřela teprve v září 
2019, kdy zřídila vízový režim pro 49 zemí, mezi něž patří i Česko. 
Saúdská Arábie je absolutistická monarchie ovládaná výhradně 
potomky prvního krále Abd al-Azíze ibn Saúda, který se moci chopil v 
roce 1932. Saúdská Arábie je zemí kontrastů. Na jedné straně zde 
najdete ty nejmodernější výdobytky, které si země od sedmdesátých let 
minulého století díky ropě může dovolit, na straně druhé se zdejší 
společnost zmítá v těžkém středověku.  
7.den: Katar – Doha – SAE 07:00-16:00 
Dauhá, tento moderní přístav, kulturní a obchodní centrum, je zároveň i 
hlavním městem maličkého arabského státu Katar. Díky letišti a 
vyspělým telekomunikacím má tato metropole i perfektní spojení s 
okolním světem. Město bylo založeno v roce 1825 pod jménem Al-Bídá, 
samotné jméno Dauhá je odvozeno z arabského ad-dawha, což 
znamená „velký strom“. Hlavním městem britského protektorátu bylo 
Dauhá jmenováno v roce 1916. Dauhá ale může nabídnout také řadu 
míst, kde si od ruchu města odpočinete – ať už je to přímořská 
promenáda The Corniche nebo park Aspire.Milovníky nákupů okouzlí 
tradiční trh Souq Waqif, stejně jako moderní nákupní centra, kde pořídí 
všechno, na co si jen vzpomenou: od oblečení přes umělecké a 
řemeslné výrobky až po exotické koření a výtečné místní speciality. 
Dominantou města jsou proslulé muslimské mešity. V samotném centru 
Dauhá naleznete pevnost Al-Kout, postavenou v roce 1880. V roce 1978 
pevnost prošla kompletní rekonstrukcí a v současnosti slouží jako 
výstavní místo tradičních řemesel. Dalším zajímavým muzeem je také 
muzeum islámského umění. 
8. den:  Dubaj – SAE 9.00-23.59 
Volný den k poznávání tohoto úžasného města. Můžete využít spousty 
fakultativních výletů společnosti MSC Cruises.  Výlety vám zašleme v 
odbavovacích pokynech. Delegát se tento den bude účastnit 
fakultativního výletu s MSC CRUISES 
9. den:  Dubaj – SAE 00.01 
Snídaně, vylodění a transfer na letiště, odlet do Prahy.   
*Upozorňujeme, že delegát nesmí provázet skupinu v jednotlivých 
emirátech. K tomu jsou určeny fakultativní výlet MSC Cruises 
s odborným licencovaným průvodcem. Delegát bude zajištovat Váš 
servis výhradně na lodi. V každé destinaci se delegát účastní jednoho 
výletu plavební společnosti MSC Cruises, kde Vám může být velmi 
nápomocen, ale není překladatelem.  Informace o výletech a cenách 
naleznete v katalogu. 
 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC 

Cena zájezdu zahrnuje: 
* leteckou linkovou dopravu ve  třídě  economy**  
* letištní taxy a palivové příplatky 
* transfery Dubaj: letiště-přístav-letiště 
* poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC  
* ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
* plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
* přístavní taxy, portýrské služby při nalodění 
* každodenní úklid kajuty 
* kapitánský gala večer, gala cocktail 
* pojištění proti úpadku CK, delegáta CK 
* animační a zábavné programy na lodi  
* divadla, bazény, vířivky, pool servis 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/osoba/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino, cirkus…) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*speciální cestovní a zdravotní pojištění určené na plavby na moři  
*možnost úhrady servisní taxy předem 
*kvalitnější kategorii kajut Fantastica, Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové, family plan, Yacht club   
*nápojové balíčky a pakety v předprodeji se slevou 
*internet. balíčky v předprodeji se slevou 
*fakultativní výlety s delegátem ve všech destinacích 
*transfer na letiště a zpět za příplatek 1190 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pořadatelem plavby je plavební společnost MSC Crociere S.A. ,Avenue 
Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko. Veškeré informace, všeobecné 
obchodní podmínky, podmínky účasti na plavbě naleznete na 
www.rivieratour.cz   
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101 PLAVBA KARIBIKEM NA MSC SEASCAPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AKČNÍ CENA                        42.990 Kč 

Číslo zájezdu 101 
Loď MSC CRUISES SEASCAPE***** 
Termín odjezdu z ČR 27.1.2023 
Termín návratu do ČR 6.2.2023 
Počet dnů 9+2 
Cena za dítě do 12 let 32.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 32.990 Kč 
Katalogová cena do 64.990 Kč 
First minute cena od 44.990 Kč 
 

Nejen plavbu Karibikem. S námi poznáte i život ve městě celoroční 
prázdninové pohody, Miami. V ceně našeho zájezdu máte totiž 
ubytování pouze 100m od Miami Beach a také autobusový výlet 
s našim průvodcem po Miami, kde uvidíte panorama miamských 
mrakodrapů, zavítáte na kávu do kubánské čtvrti, dáte si oběd 
v Hard Rock kafé**, zjistíte,  kde mají letní sídlo světové celebrity, 
mrknete na styl art deco a nakonec si dáte skvělý drink** na hlavní 
třídě v Miami. Pokud bude dostatek času, tak na konci naší plavby 
zavítáme i na nákupy do nákupního centra Dolphin Mall v Miami. 
Tato lákavá nabídka je tu právě pro vás. 
 
1. den – Odlet  
Svoz transferem RIVIERA TOUR (za příplatek 1090,-Kč) na trase 
Frýdek Místek – Ostrava – Olomouc – Vyškov - Brno a na letiště. 
Ráno na letišti sraz celé skupiny, odbavení a odlet do Miami. V 
podvečer přílet do Miami, imigrační řízení a transfer do *** hotelu, 
nocleh. Delegát odlétá se skupinou. Cestujeme leteckou linkovou 
přepravou. Večer dle časových dispozic procházka s delegátem po 
centru Miami, individuální večeře. 
2.den- Miami 
V dopoledních hodinách po snídani, která je součástí ceny zájezdu, 
vyrazíme na prohlídku Miami vyhlídkovým busem, kde uvidíme 
Miami Beach, čtvrt s mrakodrapy, Kubánskou čtvrt a okolí přístavu. 
Výlet cca 3 hodiny. Odpoledne volný program na Miami určený 
k relaxaci a poznávání. Nocleh. Bez stravy. Ubytování v koloniálním 
hotelu v Miami Beach, cca 100 m od pláže a 500 m od Španělské 
čtvrti.  
3. den – Miami 09:00-17:00 
Snídaně, transfer do přístavu v Miami, nalodění a pozdní oběd. 
Prohlídka lodi s delegátem. Ubytování a osobní volno. V podvečer 
bezpečnostní cvičení, slavnostní večeře a vyplutí z Miami. Návštěva 
večerních estrádních programů v divadle, volná zábava 
4. den: Ocean Cay MSC Marine Reserve - Bahamy  7.00-22.00 
V bahamském hlavním městě Nassau podepsal v roce 2015 
bahamský premiér Perry Christie a MSC Cruises výkonný předseda 
Pierfrancesco Vago smlouvu na 100 let, která umožňuje společnosti 
MSC Cruises obsadit a využívat ostrov s názvem Ocean Cay MSC 
Marine Reserve. Ostrov nabízí naprosto autentickou dovolenou s 
nejlepšími plážemi na světě uprostřed Karibského moře. Na ostrově 
je k dispozici půjčovna jízdních kol a jiných dopravních prostředků, 
specializované pláže jako je třeba rodinná pláž s restaurací, dětským 
hřištěm a ostatní vybavení pro děti. Okouzlující laguna ve vnitrozemí 
nebo velký slavnostní altán pro oslavy a svatby. Pro více náročné 
klienty jsou na ostrově soukromé bungalovy s masážemi a exkluzivní 
lázeňské a wellness centrum. 
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 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. 

                                                               Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   
                                                                                    www.rivieratour.cz                                        

MIAMI – JAMAJKA – KAJMANSKÉ OSTROVY – MEXIKO - BAHAMY 

6.den:   Mexiko – Cozumel  7:00-16:00 
Cozumel v překladu znamená Ostrov vlaštovek. Na první pohled 
vás zaujme specifický ráz jeho přírodních krás. Rozhodně stojí za 
to spatřit Mezo americký korálový útes, jenž je turisty vyhledáván 
zejména pro své možnosti koupání a potápění. Zájemci o koupání 
se mohou vydat trajektem na pevninu na jednu z nejznámějších 
pláží Playa Del Carmen. Pro milovníky historie, doporučujeme 
navštívit Mayské ruiny. Můžete využít fakultativního výletu 
společnosti MSC nebo taxi služby. Je možnost využít taxi nebo 
místního autobusu a udělat si okružní jízdu po městě nebo i po 
celém ostrově, zabere to cca 3. hodiny. Jako suvenýr 
doporučujeme zakoupit pravou mexickou Tequilu. Doprava v 
přístavu:  Kotví se nedaleko od centra města a lze jít pěší chůzí 
7.den:   Kajmanské ostrovy – George Town 10:00-18:00 
V destinaci George Town se nekotví v přístavu, ale na širém moři. 
Je potřeba využít záchranných loděk, tzv. tendru. Lístky na tender 
jsou zdarma a vydávají se na určitý čas. George Town se nalézá na 
největším ostrově Grand Cayman. Jde nejen o hlavní město 
Kajmanských ostrovů, ale také o důležitý přístav a centrum 
obchodu, kdy zde sídlí zhruba 500 bank. Kajmany jsou rájem 
opalování, koupání se v moři a potápění. Asi nejlepší podmínky 
naleznete na pláži s názvem Seven Miles, kde Vás odveze taxi z 
přístavu. 
Doprava v přístavu:  Je potřeba využít záchranných loděk, 
tzv.tendru. Další možnosti: Motýlí farma, Želví farma, Plavání s 
rejnoky, fakultativní výlety MSC 
8. den: Ocho Rios – Jamajka 9.00-16.00 
JAMAJKA-NO PROBLEM. Tak tento slogan znají asi všichni, kdo 
navštívili Jamajku. Krásný ostrov plný zeleně, neskutečně 
pohodoví Jamajčané a neuvěřitelně krásné Jamajčanky. To vše 
můžete zažít na Jamajce. Přístav Ocho Rios je výborným výchozím 
bodem pro uskutečnění výletů za poznáním Jamajky. Zažijete tu 
pravou Jamajku mezi prodejci prodávající suvenýry, pečivo, 
kokosové peněženky a všudy přítomné DRED-kulichy. 
9.den: Plavba na moři 
10. den: Miami 8.00 
Ráno připlujeme do Miami. Po snídani následuje vylodění, 
imigrační kontrola. Dle časových dispozic zavítáme do nákupního 
střediska Dolphin Mall, kde můžete uskutečnit poslední nákupy 
anebo se občerstvit před odletem z USA. Následuje transfer na 
letiště a odlet domů s přestupem. 
11.den: Přílet a odjezd do vašich domovů 
 
 
 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC 

Cena zájezdu zahrnuje: 
* leteckou linkovou dopravu ve třídě economy** s přestupem 
*letištní taxy a palivové příplatky 
*transfery Miami: letiště-hotel-přístav-letiště 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC  
*ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*přístavní taxy, portýrské služby při nalodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer, gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK, delegáta CK 
*animační a zábavné programy na lodi  
*divadla, bazény, vířivky, pool servis 
U RIVIERA TOUR v ceně na víc: 
*autobusový výlet v Miami 
*2x ubytování v *** hotelu na Miami Beach se snídaní 
*návštěva Dolphin Mall (dle časových dispozic v den vylodění) 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 13 Eur/osoba/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino, cirkus…) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*vstupní vízum do USA  
Za příplatek Vám nabízíme: 
*speciální cestovní a zdravotní pojištění určené na plavby na moři  
*možnost úhrady servisní taxy předem 
*kvalitnější kategorii kajut Fantastica, Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové, family plan, Yacht club   
*nápojové balíčky a pakety v předprodeji se slevou 
*internet. balíčky v předprodeji se slevou 
*vstupní vízum do USA- ESTA  –příplatek 990 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pořadatelem plavby je plavební společnost MSC Crociere S.A. ,Avenue 
Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko. Veškeré informace, všeobecné 
obchodní podmínky, podmínky účasti na plavbě naleznete na 
www.rivieratour.cz   
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  103 PLAVBA JIŽNÍM KARIBIKEM PŘES PANAMU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        VYPRODÁNO  

Číslo zájezdu 103 
Loď MSC CRUISES DIVINA***** 
Termín odjezdu z ČR 22.2.2023 
Termín návratu do ČR 7.3.2023 
Počet dnů 12+2 
Cena za dítě do 12 let 32.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 32.990 Kč 
Katalogová cena do 65.990 Kč 
First minute cena od 48.990 Kč 
 

Nejen plavbu Karibikem. S námi poznáte i život ve městě celoroční 
prázdninové pohody, Miami. V ceně našeho zájezdu máte totiž 
ubytování pouze 100m od Miami Beach a také autobusový výlet s našim 
průvodcem po Miami, kde uvidíte panorama miamských mrakodrapů, 
zavítáte na kávu do kubánské čtvrti, zjistíte,  kde mají letní sídlo světové 
celebrity, mrknete na styl art deco a nakonec si dáte skvělý drink** na 
hlavní třídě v Miami. Pokud bude dostatek času, tak na konci naší plavby 
zavítáme i na nákupy do nákupního centra Dolphin Mall v Miami. Tato 
lákavá nabídka je tu právě pro vás. 
 
1. den – Odlet 
Svoz transferem RIVIERA TOUR (za příplatek 1090,-Kč) na trase Frýdek 
Místek – Ostrava – Olomouc – Vyškov - Brno  na letiště.  Ráno na letišti 
sraz celé skupiny, odbavení a odlet do Miami. V podvečer přílet do Miami, 
imigrační řízení a transfer do *** hotelu, nocleh. Delegát odlétá se 
skupinou z Prahy. Cestujeme leteckou linkovou přepravou. Večer dle 
časových dispozic procházka s delegátem po centru Miami, individuální 
večeře. 
2.den- Miami 
V dopoledních hodinách po snídani, která je součástí ceny zájezdu, 
vyrazíme na prohlídku Miami vyhlídkovým busem, kde uvidíme Miami 
Beach, čtvrt s mrakodrapy, Kubánskou čtvrt a okolí přístavu. Výlet cca 2-3 
hodiny. Odpoledne volný program na Miami určený k relaxaci a poznávání. 
Nocleh. Bez stravy. Ubytování v koloniálním hotelu v Miami Beach, cca 
100 m od pláže a 500 m od Španělské čtvrti. Před hotelem je obchod a 
dostupné spojení busem po Miami. 
3. den – Miami 09:00-19:00 
Snídaně, transfer do přístavu v Miami, nalodění a pozdní oběd. Prohlídka 
lodi s delegátem. Ubytování a osobní volno. V podvečer bezpečnostní 
cvičení, slavnostní večeře a vyplutí z Miami. Návštěva večerních estrádních 
programů v divadle, volná zábava 
4. den: Den na moři 
5. den: Ocho Rios – Jamajka 10.00-18.00 
JAMAJKA-NO PROBLEM. Tak tento slogan znají asi všichni, kdo navštívili 
Jamajku. Krásný ostrov plný zeleně, neskutečně pohodoví Jamajčané a 
neuvěřitelně krásné Jamajčanky. To vše můžete zažít na Jamajce. Přístav 
Ocho Rios je výborným výchozím bodem pro uskutečnění výletů za 
poznáním Jamajky. Zažijete tu pravou Jamajku mezi prodejci prodávající 
suvenýry, pečivo, kokosové peněženky a všudy přítomné DRED-kulichy. 
Večer na diskotéce je Jamajčanem snad každý.  
6. den: Den 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.  
7. den: Cartagena – Columbia 7.00-17.00 
Cartagena leží na severním pobřeží Kolumbie u Karibského moře. Žije zde 
přibližně milion obyvatel. Město bylo založeno v roce 1533 Pedro de 
Herediou a bylo pojmenováno podle přístavu Cartagena. Bylo původní 
hlavní sídlo osidlování Ameriky Španělskem. Dnes je ekonomicky vyspělé a 
je i turistickou destinací. Stojí zde hrad (Castle of San Felipe). Kolem 
Starého města vede také mohutná zeď. Ve Starém městě se nachází Palác 
inkvizice, katedrála, Konvent svaté Kláry (nyní hotel) a Jezuitská kolej. 
Historické centrum města je od roku 1984 zapsáno na seznamu světového 
dědictví UNESCO. Na jihu je Bahía de Cartagena (Cartageňský záliv). 
Zavítáme proto za poznáním tohoto zajímavého místa, nebo si vybereme z 
nespočetného množství fakultativních výletů MSC Cruises. Večer po 
návratu na loď opět návštěvy divadel, diskoték, tanečních kurzů či kasína. 
 

                                                                 Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   
                                                                                    www.rivieratour.cz                                        

                          MIAMI – JAMAJKA – KOLUMBIE- PANAMA- KOSTARIKA- BAHAMY 

8. den: Colon– Panama 9.00-19.00 
Panama je malý stát na pomezí Jižní a Střední Ameriky kontrolující 
strategický průplav. Kolumbus se objevil u jejích břehů již roku 1502, 
což byl začátek jejího začlenění do španělských kolonií, kde setrvala 
přes 300 let. Jako strategické nejužší místo v Americe mezi Pacifikem a 
Atlantikem se stala Panama rychle místem čilého obchodního a 
tranzitního ruchu. Panamský průplav (španělsky Canal del Panamá, 
anglicky Panam a Canal) je námořní průplav ve Střední Americe. Vede 
skrz Panamskou šíji a spojuje Atlantský oceán a Tichý oceán 
(konkrétněji Karibské moře a Záliv Panama). Delegát se bude účastnit 
fakultativního výletu s MSC CRUISES. Upozorňujeme, že fakultativní 
výlet je nutné objednat při sepsání cestovní smlouvy-není možné 
dokoupit na lodi. 
9. den: Puerto Limon – Costa Rica 7.00-16.00 
Puerto Limón, obyčejně známý jako Limón je hlavním městem a 
hlavním centrem provincie Limón, hrabství z Limón v Kostarice. Město 
bylo oficiálně založeno v roce 1854 Philippem Valentini pod vládním 
dohledem. Přístav Limon byl v roce 1991 zasažen velkým 
zemětřesením, což ovlivnilo krajinu města a pobřeží. Z historického 
hlediska nás rozhodně zaujmou legendy o pirátech zejména z období 
roku 1866. A pochopitelně nesmíme zapomenout na Kryštofa Kolumba, 
poprvé zakotvil v Kostarice v roce 1502 na Isla Uvita, jen kousek od 
pobřeží Limón. Jinak se nacházíme na ostrově, který je významným 
dodavatelem kávy do celého světa. Opět důvod toto místo navštívit. 
Delegát se bude účastnit fakultativního výletu s MSC CRUISES. 
Upozorňujeme, že fakultativní výlet je nutné objednat při sepsání 
cestovní smlouvy-není možné dokoupit na lodi. 
10. den: Plavba na moři 
11. den: Plavba na moři 
12. den: Ocean Cay MSC Marine Reserve - Bahamy  9.00-22.00 
V bahamském hlavním městě Nassau podepsal v roce 2015 bahamský 
premiér Perry Christie a MSC Cruises výkonný předseda Pierfrancesco 
Vago smlouvu na 100 let, která umožňuje společnosti MSC Cruises 
obsadit a využívat ostrov s názvem Ocean Cay MSC Marine Reserve. 
Ostrov nabízí naprosto autentickou dovolenou s nejlepšími plážemi na 
světě uprostřed Karibského moře. Na ostrově je k dispozici půjčovna 
jízdních kol a jiných dopravních prostředků, specializované pláže jako je 
třeba rodinná pláž s restaurací, dětským hřištěm a ostatní vybavení pro 
děti. Okouzlující laguna ve vnitrozemí nebo velký slavnostní altán pro 
oslavy a svatby. Pro více náročné klienty jsou na ostrově soukromé 
bungalovy s masážemi a exkluzivní lázeňské a wellness centrum. 
13. den: Miami 7.00 
Ráno připlujeme do Miami. Po snídani následuje vylodění, imigrační 
kontrola. Dle časových dispozic zavítáme do nákupního střediska 
Dolphin Mall, kde můžete uskutečnit poslední nákupy anebo se 
občerstvit před odletem z USA. Následuje transfer na letiště a odlet 
domů s přestupem. 
14.den: Přílet a odjezd do vašich domovů 

 
 
 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC 

Cena zájezdu zahrnuje: 
* leteckou linkovou dopravu ve třídě economy** s přestupem 
*letištní taxy a palivové příplatky 
*transfery Miami: letiště-hotel-přístav-letiště 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC  
*ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*přístavní taxy, portýrské služby při nalodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer, gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK, delegáta CK 
*animační a zábavné programy na lodi  
*divadla, bazény, vířivky, pool servis 
U RIVIERA TOUR v ceně na víc: 
*autobusový výlet v Miami 
*2x ubytování v *** hotelu na Miami Beach se snídaní 
*návštěva Dolphin Mall (dle časových dispozic v den vylodění) 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 13 Eur/osoba/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino, cirkus…) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*vstupní vízum do USA 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*speciální cestovní a zdravotní pojištění určené na plavby na moři  
*možnost úhrady servisní taxy předem 
*kvalitnější kategorii kajut Fantastica, Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové, family plan, Yacht club   
*nápojové balíčky a pakety v předprodeji se slevou 
*internet. balíčky v předprodeji se slevou 
*rezervace míst v buse za  příplatek 
*vstupní vízum do USA- ESTA příplatek 990 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pořadatelem plavby je plavební společnost MSC Crociere S.A. ,Avenue 
Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko. Veškeré informace, všeobecné 
obchodní podmínky, podmínky účasti na plavbě naleznete na 
www.rivieratour.cz   
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  110  ZÁPADNÍM STŘEDOMOŘÍM DO MAROKA                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AKČNÍ CENA                        19.990 Kč 

Číslo zájezdu 110 
Loď MSC CRUISES LIRICA*** 
Termín odjezdu z ČR 8.3.2023 
Termín návratu do ČR 20.3.2023 
Počet dnů 13 
Cena za dítě do 12 let 9.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 12.990 Kč 
Katalogová cena do 33.990 Kč 
First minute cena od 19.990 Kč 
 

1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. 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, Bratislava. Svozový transfer za 
příplatek Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí 
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění – Janov- Itálie  10:00-19:00 
Po příjezdu do přístavu si prohlédneme toto úžasné starobylé město 
slavné zejména za doby Janovské republiky, které je i spjato s místem 
narození Kryštofa Kolumba. Po prohlídce 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. 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: Marseille-Francie -08:00-18.00 
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. 
4. den: Barcelona- Španěšlsko 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 
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. Můžeme se koupat, opalovat, využít 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 
6.den: Tangier- Maroco 08:00-18:00 
je po Casablance druhý nejvýznamnější přístav v Maroku. Tangier je 
významný přístav spojující Afriku s Evropou. Pro svou polohu v 
Gibraltarské úžině bylo území samozřejmě osídleno již v dávných dobách. 
Vystřídalo se zde mnoho národů, které zde zanechaly své kulturní otisky. 
Pobývali zde 1200 let před letopočtem Féničané, byla zde kolonie Kartága, 
byli zde Berbeři, Římané, Vandalové, zhruba 100 oblast patřila Byzantské 
říši, po roce 700 bylo město hlavní základnou Arabům při pronikání do 
Španělska. Při příjezdu lodí upoutají zbytky opevnění přístavu, na které 
navazuje nová zástavba. Hlavní pevností je však kasbah, kde se nachází 
bývalý sultánův palác Dar el Makhzen. Uličky v centru jsou skutečně úzké, 
tvořené starými domy. 

                                                                Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   
                                                                                 www.rivieratour.cz                                        

                   JANOV-MARSEILLE-BARCELONA-CASABLANCA-CEUTA-MALAGA-ALICANTE 

7.den: Casablanca- Maroco 07:00-19:00 
je největší město a přístav v Maroku. Nachází se na pobřeží 
Atlantského oceánu v západní části Maroka a je hlavním městem 
regionu Velká Casablanca. V Casablance sídlí Královský oceánografický 
institut. Zároveň je nejdůležitější základnou Královského námořnictva 
Maroka. V této destinaci si nesmíte nechat ujít prohlídku mešity 
Hassana II. – mešita tyčící se nad mořem na skalnaté plošině je 
dominantou města. Stavba byla započata roku 1980 podle návrhů 
francouzského architekta Michela Pinseaua a slavnostní otevření se 
konalo 30. 8. 1993. Minaret vysoký 200 metrů je nejvyšší stavbou v 
zemi. Mešita dokáže pojmout až 25 000 věřících a dalších 80 000 se 
vejde na nádvoří. Podle statistiků by se do této mešity mohl umístit 
Chrám sv. Petra v Římě. (Vstupné cca 13€)  Velmi zajímavým 
kontrastem je i místní Medina, která rozhodně stojí za prozkoumání. 
8. den: Ceuta-Španělsko 09:00-18:00 
Ceuta je spolu s městem Melilla jednou ze dvou španělských exkláv na 
pobřeží severní Afriky, ležící na nejsevernějším cípu Maghrebu poblíž 
Gibraltarského průlivu. Dominantní je hora Monte Hacho, na jejímž 
vrcholu je španělská vojenská základna. Podle řecké mytologie byla 
Monte Hacho jižním z tzv. Herkulových sloupů (podle jiných to byla 
marocká hora Džebel Músá západně od Ceuty). Ceuta leží na výběžku 
sedmi vrchů, samotné město se nachází na konci úzkého mysu. 
Podobně jako Melilla má i Ceuta výborný přirozený přístav, kolem 
něhož vznikla. Strategické umístění Ceuty z ní vytvořilo rozhodující bod 
pro mnoho kulturních obchodních a vojenských událostí 
9.den: Malaga-Španěšlsko 07:00-18:00 
Pokud hodláte poznat krásy Španělska, Malaga je to pravé ořechové. 
Pohodová procházka kolem arény nebo výšlap na hrad s krásným 
výhledem na celý přístav rozhodně stojí za to. Nebo jen procházka v 
příbřežní kolonádě za vůně pomerančovníků. Tři opravdové pecky 
rozhodně stojí za zhlédnutí – Staré divadlo, nádherná katedrála a 
místo, kde působil opravdu světoznámý malíř. Rodiště malíře Picassa, 
atraktivní a kosmopolitní město Malaga se nachází v nádherné zátoce v 
provincii Andaluzie. Obdařena sluncem a úžasným světlem je Malaga 
městem širokých bulvárů, ve větru se pohupujících palem, 
temperamentního nočního života, kvalitních muzeí a vynikajících 
restaurací s mořskými specialitami. 
10.den: Alicante-Španělsko 11:00-21:00 
Dominantou města je hrad svaté Barbory tyčící se na kopci nad 
městem, odkud je překrásný výhled na město a okolí. Pod hradem se 
rozprostírá historické centrum, v němž se nachází také budova místní 
radnice. Pobřeží Alicante je lemováno krásnými plážemi s průzračnou 
vodou, vhodnou jak ke koupání, tak i k surfování. Z přístavu pravidelně 
odplouvají lodě na nedalekou Tabarcu. Pokud dáváte přednost výletům 
po pevnině, můžete se vydat na průzkum vinic v okolí, které 
samozřejmě nabízí i ochutnávky vín, oliv a olivových olejů, nebo do 
jeskynního komplexu či do vesničky posazené vysoko v horách. 
11.den  Plavba na moři  
A je to tu zase. Uděláme si čas na své nové přátele z lodi a využijme 
volného dne na moři. Navštívíme AUREA SPA na přídi lodi, kde za 
poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a 
dalších služeb. Nebo jen tak lenošíme, relaxujeme. Zasloužíte si to. 
12.den: Itálie-Janov 09:00 vylodění  
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. Během zpáteční 
přepravy máme pro vás připraveny dvě teplé svačinky na cestu, káva, 
čaj, cappuccino a čokoláda a povídání o lodích a nových destinacích.  
13.den: Příjezd do ČR   
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace. Brno cca 00.01 hod, 
Olomouc 01.30, Ostrava 03.00 
 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC 

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 
*tématické večery dle programu plavby 
*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 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/osoba/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino, cirkus…) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*speciální cestovní a zdravotní pojištění určené na plavby na moři  
*možnost úhrady servisní taxy předem 
*kvalitnější kategorii kajut Fantastica, Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové, family plan, Yacht club   
*nápojové balíčky a pakety v předprodeji se slevou 
*internet. balíčky v předprodeji se slevou 
*rezervace míst v buse za  příplatek 
*svozový transfer Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí 990 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pořadatelem plavby je plavební společnost MSC Crociere S.A. ,Avenue 
Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko. Veškeré informace, všeobecné 
obchodní podmínky, podmínky účasti na plavbě naleznete na 
www.rivieratour.cz   
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111  PLAVBA STŘEDOMOŘÍM+PISA A FLORENCIE                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AKČNÍ CENA                        19.990 Kč 

Číslo zájezdu 111 
Loď MSC CRUISES VIRTUOSA***** 
Termín odjezdu z ČR 26.3.2023 
Termín návratu do ČR 3.4.2023 
Počet dnů 10 
Cena za dítě do 12 let 7.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 9.990 Kč 
Katalogová cena do 29.990 Kč 
First minute cena od 19.990 Kč 
 

1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. 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, Bratislava. Svozový transfer za 
příplatek Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí 
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění – Janov- Itálie  10:00-19:00 
Po příjezdu do přístavu si prohlédneme toto úžasné starobylé město 
slavné zejména za doby Janovské republiky, které je i spjato s místem 
narození Kryštofa Kolumba. Po prohlídce 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. 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: Neapol – Itálie 13:00-19:30  
Odpoledne 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. 
4.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. Můžeme se koupat, opalovat, využít 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 
5.den: Palma de Mallorca- Španělsko  10:00-20:00 
Baleárské ostrovy-ráj na zemi. Procházka centrem Palmy zejména ve 
večerních hodinách je nezapomenutelným zážitkem. Procházka kolem 
katedrály světla, staré radnice, královského paláce nebo olivovníku 
starého přes 2000 let je opravdu kouzelná. Závěr 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) 
6.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. 
7.den: Marseille-Francie 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. Večer po divadelním představení se 
necháme se unášet na vlnách Středomoří. Nutný transfer MSC. 
 

                                                               Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   
                                                                                www.rivieratour.cz                                        

               PISA–LA SPEZIA-NEAPOL-MALLORCA-BARCELONA-MARSEILLE-JANOV-FLORENCIE 

8.den: La Spezia 
V dopoledních máte možnost se účastnit výletu do centra tohoto 
krásného města. Ve stejnojmenném hlavním městě žije kolem 100 000 
obyvatel. La Spezia nemá zase tolik památek, jak bývá obvyklé. Hrad 
Castello San Giorgio na vrcholu kopce byl sice založený už v roce 1262, 
ale mnohokrát obnovovaný, dnes v něm sídlí archeologické muzeum. 
Nejzachovalejší stavbou je kostel Santa Maria Assunta z 15. století, 
nejvýznačnější asi muzeum Amedeo Lia s vzácnou sbírkou umění, 
včetně děl Tintoretta a Tiziana, či námořní zbrojnice. Najdeme tu i 
moderní architekturu, například obrovskou katedrálu Cristo Re od 
architekta Adalberta Libery (vejde se do ní až 2 500 věřících) a další 
zajímavé budovy v podobném duchu. Je na co se těšit. 
9.den: Janov  -08:00 vylodění –Pisa 11:00-13:00 
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do Pisy. Během  zpáteční 
přepravy máme pro vás připraveny dvě teplé svačinky na cestu, káva, 
čaj, cappuccino a čokoláda a povídání o lodích a nových destinacích. 
Pisa je známá po celém světě svou Šikmou věží (Torre Pendente) a 
dalšími románskými budovami v komplexu místní katedrály na náměstí 
Piazza dei Miracoli („Náměstí zázraků“). Pisa byla založena na ústí řeky 
Arno pravděpodobně Řeky. Podle latinských spisovatelů vznikla ve 13. 
století př. n. l., 550 let před založením Říma. Dočasně patřila Etruskům, 
v roce 1991 během archeologických vykopávek na území Garibaldiho 
arény byla zdokumentována zdejší etruská nekropole. Za starověkého 
Říma byla Pisa jedním z center vlády nad Středozemním mořem. V 
středověku byla fakticky nezávislá Pisánská republika důležitým 
obchodním přístavem a jednou z námořních republik 
9.den: Florencie 15:00-17:30 
Florencie-hlavní město Toskánska bývá označováno také jako „město 
renesance“, „kolébka renesance“ nebo „hlavní město umění v Evropě“. 
Leží na úpatí Apenin a jeho středem protéká řeka Arno. Nejznámějšími 
památkami, které během naší prohlídky uvidíte, jsou dóm, zvonice a 
baptisterium, které stojí na náměstí Piazza del Duomo. Opodál, na 
Piazza della Signoria, můžete obdivovat zvonici na Palazzo Vecchio. 
Rozhodně si nenecháme ujít kopii slavné Michelangelovy sochy Davida 
s dalšími známými sochami od Donatella a Bandinelliho. V podvečer 
odjezd do ČR. Během  zpáteční přepravy máme pro vás připravena 
teplá svačinka na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda a povídání o 
lodích a nových destinacích. 
10.den: Příjezd do ČR   

Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace. Brno cca 00.01 hod, 

Olomouc 01.30, Ostrava 03.00 

 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC 

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 
*tématické večery dle programu plavby 
*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 
*výlet do PISY A FLORENCIE 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/osoba/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino, cirkus…) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*speciální cestovní a zdravotní pojištění určené na plavby na moři  
*možnost úhrady servisní taxy předem 
*kvalitnější kategorii kajut Fantastica, Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové, family plan, Yacht club   
*nápojové balíčky a pakety v předprodeji se slevou 
*internet. balíčky v předprodeji se slevou 
*rezervace míst v buse za  příplatek 
*svozový transfer Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí 990 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pořadatelem plavby je plavební společnost MSC Crociere S.A. ,Avenue 
Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko. Veškeré informace, všeobecné 
obchodní podmínky, podmínky účasti na plavbě naleznete na 
www.rivieratour.cz   
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     112   PLAVBA NA SANTORNINI A MYKONOS                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AKČNÍ CENA                        20.990 Kč 

Číslo zájezdu 112 
Loď MSC CRUISES ARMONIA*** 
Termín odjezdu z ČR 14.4.2023 
Termín návratu do ČR 23.4.2023 
Počet dnů 10 
Cena za dítě do 12 let 7.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 9.990 Kč 
Katalogová cena do 33.990 Kč 
First minute cena od 20.990 Kč 
 

1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. 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, Bratislava. Svozový transfer za 
příplatek Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí 
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění – Benátky- Itálie  10:00-19:00 
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. 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 Kotor-Černá Hora 14:00-20:00 
Po Santorini asi nejkrásnější destinace Vás zaujme už vplouváním do 
Kotoru Bokou Kotorskou. Proplujete největším jihoevropským fjordem do 
krásného historického městečka, kde Vám rozhodně doporučíme výšlap 
na místní hradby, odkud jsou neskutečně krásné výhledy nejen na město 
Kotor, ale i na celý Fjord. Už samotné proplutí fjordem je opravdu 
neskutečným zážitkem. Jen si to představte, sedíte na palubě lodi, v ruce 
svůj oblíbený drink a užíváte si okolní přírodu, kterou máte nadosah. 
Vážně úžasná destinace. 
4.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. Můžeme se koupat, opalovat, využít 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 
5.den: Mykonos-Řecko 09:00-02:00 
V řecké mytologii byl Mykonos dějištěm bojů mezi Diem a Giganty, ostrov 
sám byl pojmenován po Apollónově vnukovi Mykonovi. Mykonos dnes 
patří k nejoblíbenějším řeckým ostrovům. Ostrov proslul množstvím 
zachovalých větrných mlýnů, které se nacházejí po celém ostrově. Za 
zmínku stojí i kostel Panagias Paraportiani. Na ostrově, hlavně na jeho 
jižním pobřeží, se nachází i řada dobrých pláží. Zásluhu na oblíbenosti 
ostrova má však jeho noční život, který je řazen mezi nejznámější ve 
Středomoří vůbec. Přes den malebné a pitoreskní uličky města Mykonos 
se během turistické sezóny každý večer mění v konglomerát taveren, 
hospůdek, barů a klubů, které přitahují množství Turistů. Nejen díky 
romantickým zákoutím a krásné architektuře, ale především díky své 
divoké party povaze, kdy se Mykonosu dá přezdívat „řecká Ibiza“, se stal 
vyhledávaným a velmi populárním letoviskem mezi Evropany. 
6.den:  Santorini-Řecko 08:00-20:00 
Zcela jistě nejkrásnější destinace celé plavby. Krásné bílé domečky a 
kostelíky v kontrastu s modrou barvou Vás budou doslova nutit udělat 
spoustu krásných fotografií. Loď kotví na otevřeném moři v kráteru sopky. 
Na pevninu nás přepraví čluny a dále následuje oslí stezka, kterou 
rozhodně doporučujeme pro všechny milovníky adrenalinu, ale i 
zábavy.(cca 9 eur/osoba). Santorini je opravdu úžasné a i vy budete 
obdivovat úzké uličky, spousty obchůdků a kaváren a především úžasné 
výhledy lákající k nekonečnému fotografování. 
 

                                                               Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   
                                                                                    www.rivieratour.cz                                        

                                      BENÁTKY – KOTOR – MYKONOS – SANTORINI - BARI 

7.den  Plavba na moři  
A je to tu zase. Uděláme si čas na své nové přátele z lodi a využijme 
volného dne na moři. Navštívíme AUREA SPA na přídi lodi, kde za 
poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a 
dalších služeb. Nebo jen tak lenošíme, relaxujeme. Zasloužíte si to. 
8. den: Bari-Itálie 07:00-13:00 
Přístavní město Bari, hlavní město oblasti Apulie, její provincie Bari, leží 
na pobřeží Jaderského moře v jižní Itálii. Je sídlem univerzity, 
významným střediskem průmyslu a obchodu. V roce 465 tu bylo 
zřízeno biskupství, které bylo pak v 10. století povýšeno na 
arcibiskupství. Od dobytí Itálie byzantskými vojsky v 6. století bylo Bari 
v držení Byzance, a to až do roku 1071, kdy je jako poslední državu 
východního císařství dobyli Normané pod vedením Roberta Guiscarda. 
Roku 1130 se stalo součástí Království obojí Sicílie a od roku 1282 
neapolského království. V 16. - 18. století Bari upadalo, o další století 
později došlo k jeho novému vzestupu. Je zde pohřben Sv. Mikuláš 
9.den: Benátky-Janov  -09:00 vylodění  
Vstáváme brzy, protože si nemůžete nechat ujít připlutí lodi do 
přístavu. Ráno snídaně a po vylodění v dopoledních hodinách prohlídka 
centra tohoto krásného města. Pro naše klienty připravujeme 
fakultativní výlet na náměstí Sv. Marka. Z přístavu vyrazíme 
vaporettem krásnou plavbou až na náměstí Sv.Marka. Zde bude 
individuální program anebo procházka s našim delegátem až k světově 
známému mostu Rialto a následně návrat zpět. V odpoledních 
hodinách opět návrat vaporettem do přístavu a odjezd do ČR. Cena 
fakultativního výletu je 890 Kč/os. Upozorňujeme, že klienti, kteří se 
neúčastní fakultativního výletu, vyčkají na skupinu v buse nebo 
odbavovací hale. V Benátkách není dovoleno svévolně opustit přístav. 
V odpoledních hodinách 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 00.01 hod, 
Olomouc 01.30, Ostrava 03.00 
 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC 

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 
*tématické večery dle programu plavby 
*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 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/osoba/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino, cirkus…) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*speciální cestovní a zdravotní pojištění určené na plavby na moři  
*možnost úhrady servisní taxy předem 
*kvalitnější kategorii kajut Fantastica, Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové, family plan, Yacht club   
*nápojové balíčky a pakety v předprodeji se slevou 
*internet. balíčky v předprodeji se slevou 
*rezervace míst v buse za  příplatek 
*svozový transfer Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí 
*fakultativní výlet vaporettem v Benátkách přípl. 890 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pořadatelem plavby je plavební společnost MSC Crociere S.A. ,Avenue 
Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko. Veškeré informace, všeobecné 
obchodní podmínky, podmínky účasti na plavbě naleznete na 
www.rivieratour.cz   
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 113  PLAVBA KLASICKÉ ZÁPADNÍ STŘEDOMOŘÍ                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AKČNÍ CENA                        21.990 Kč 

Číslo zájezdu 113 
Loď MSC CRUISES EUROPA***** 
Termín odjezdu z ČR 29.4..2023 
Termín návratu do ČR 8.5.2023 
Počet dnů 10 
Cena za dítě do 12 let 7.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 9.990 Kč 
Katalogová cena do 35.990 Kč 
First minute cena od 21.990 Kč 
 

1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. 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, Bratislava. Svozový transfer za 
příplatek Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí 
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění – Janov- Itálie  10:00-16:00 
Po příjezdu do přístavu si prohlédneme toto úžasné starobylé město 
slavné zejména za doby Janovské republiky, které je i spjato s místem 
narození Kryštofa Kolumba. Po prohlídce 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. 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: Neapol- Itálie  13:00-20.00 
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. 
4.den: Messina- Sicílie  09:00-19:00 
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. 
Zažijete i průplav Messinskou úžinou a uvidíte i sopku Etnu. 
Doporučujeme Vám výlet MSC CRUISES do nedaleké Taorminy nebo na 
Etnu. 
5.den: Valletta- Malta 08:00-17:00 
hlavní město Malty, Valletta, se rozkládá na území o velikosti 1 kilometr x 
600 metrů což z ní činí jedno z nejmenších hlavních měst na světě. Trvale 
zde žije jen něco málo přes 6.000 obyvatel, kteří podle vyjádření 
organizace UNESCO bydlí v městě s největší koncentrací památek na 
světě. I díky tomu byla Valletta zařazena v roce 1980 na prestižní seznam 
památek světového dědictví UNESCO. Valletta je převážně tvořena domy 
postavenými v 16. století během vlády rytířů svatého Jana Jeruzalémského 
(svatého Jana Křtitele), známých také jako Johanité. Ti se na Maltě usadili 
po svém vyhnání z řeckého ostrova Rhodos a následně své pojmenování 
změnili na Maltézské rytíře. Město má silný barokní nádech s prvky 
manýrismu a místy zde můžete narazit i na neoklasicistní budovy a pár 
moderních staveb. Valletta je živým městem, které kromě spousty 
výstavních paláců, kostelů a muzeí nabízí i více světská potěšení 
6.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. Můžeme se koupat, opalovat, využít 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 
7.den: Barcelona –Španělsko 09:00-18:00 
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.  

                          JANOV – NEAPOL – SICÍLIE -  MALTA – BARCELONA - MARSEILLE 

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: Marseille-Francie 07:00-18.00   
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. Večer po divadelním představení si 
připravíme zavazadla k vylodění, zaplatíme účty a necháme se unášet na 
vlnách k poslednímu přístavu naší plavby. Nutný transfer MSC 
9.den: Itálie-Janov  -09:00 vylodění  
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. Během zpáteční 
přepravy máme pro vás připraveny dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, 
cappuccino a čokoláda a povídání o lodích a nových destinacích.  
10.den: Příjezd do ČR   
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace. Brno cca 00.01 hod, Olomouc 
01.30, Ostrava 03.00 
 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC 

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 
*tématické večery dle programu plavby 
*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 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/osoba/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino, cirkus…) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*speciální cestovní a zdravotní pojištění určené na plavby na moři  
*možnost úhrady servisní taxy předem 
*kvalitnější kategorii kajut Fantastica, Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové, family plan, Yacht club   
*nápojové balíčky a pakety v předprodeji se slevou 
*internet. balíčky v předprodeji se slevou 
*svozový transfer Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí 990 Kč 
*rezervace míst v buse za  příplatek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pořadatelem plavby je plavební společnost MSC Crociere S.A. ,Avenue 
Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko. Veškeré informace, všeobecné 
obchodní podmínky, podmínky účasti na plavbě naleznete na 
www.rivieratour.cz   
 

                                                             Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   
                                                                              www.rivieratour.cz                                        
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 AKČNÍ CENA                        29.990 Kč 

Číslo zájezdu 114 
Loď MSC CRUISES MSC PREZIOSA***** 
Termín odjezdu z ČR 6.5.2023 
Termín návratu do ČR 18.5.2023 
Počet dnů 13 
Cena za dítě do 12 let 9.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 11.990 Kč 
Katalogová cena do 42.990 Kč 
First minute cena od 29.990 Kč 
 

1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. 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, Ústí nad Labem 
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění – Hamburg- Německo  10:00-19:00 
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. 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:  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. Můžeme se koupat, opalovat, využít 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 
4.den: Ringaskiddy-Cork-irsko    15:00-22:00 
je druhé největší město Irské republiky. Název města je odvozen od 
irského slova corcach, což v překladu znamená bažinaté místo. Historické 
jádro města se rozkládá na ostrově mezi dvěma rameny řeky Lee, 
nedaleko jejího ústí do moře. Cork i jeho okolí nabízí návštěvníkům vše, od 
keltské historie a tradic, přes kulturní akce nebo golf, až po úchvatné 
přírodní scenérie. Hrabství Cork má také přezdívku hrabství rebelů a 
obyvatelé Corku jej sami považují za skutečné hlavní město Irska. Cork byl 
původně mnišská osada založená v 6. století sv. Finbarrem. 
5.den: Dun Laoghaire/Dublin-Irsko   09:00-18:00 
Hlavní město Irské republiky je největším a nejvíce kosmopolitním 
městem ostrova. V Dublinu žije čtvrtina obyvatel země. Stále rostoucí 
počet barů, kaváren, restaurací a klubů město oživuje a proslulý je i 
dublinský noční život. Dublin má pěknou polohu na břehu zátoky Dublin 
Bay nedaleko pohoří Wicklow Mountains. Dublin je městem parků, podíl 
zeleně na kilometr čtvereční je tady vyšší než v jakékoliv jiné evropské 
metropoli. Místní stadion Croke Park je co do kapacity čtvrtý největší v 
Evropě a je dějištěm Gaelských her. V Dublinu má své sídlo např. 
Microsoft, Google, Yahoo!, Facebook, eBay či Pfizer, stejně tak většina 
celosvětově největších bank. Samozřejmě tady už od roku 1759 sídlí také 
pivovar Guinness. 
6.den: Greenock-Glasgow-Anglie   09:00-19:00 
město, které se nachází na západě Skotska. Sídlí zde fotbalový klub 
Greenock Morton FC, který hraje v současnosti v druhé nejvyšší skotské 
soutěži.  Grenock byl založen skotským Baronem  v roce 1296 jako sídlo 
feudálního baronství Greenock.  Skotské reformace z roku 1560 měly za 
následek vybudování města a místní infrastuktury a následně i rozmachu 
města. Dnes je toto město velmi významným městem s neopakovatelnou 
skotskou atmosférou a zachování místní architektury a tradic 
7.den: Belfast-Anglie   08:00-18:00 
Je od roku 1921, kdy byl ostrov rozdělen, hlavním a největším městem 
Severního Irska provincie Ulster. Žije v něm asi 310 tisíc obyvatel. Je to 
město parků, ležící v zátoce u ústí řeky Lagan do Irského moře. První 
angličtí a skotští osadníci se zde usídlili na počátku 17. století, i když již ve 
12. století zde stál normanský hrad. V Belfastu jsou k vidění stavby 
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mnoha architektonických stylů. Centrum města je rozprostřeno kolem 
ústředního náměstí Donegall Square, v jehož středu leží radnice. Budova 
je z počátku 20. století a před jejím vchodem stojí socha královny 
Victorie. V severozápadním rohu Donegall Square stojí belfástská 
knihovna Linen Hall Library z 18. století. Za zmínku stojí i další dvě velké 
budovy města, Ulsterská banka z 19. století a Severní banka ze století 18. 
Srdce starého města naleznete v bývalé obchodní čtvrti Entries. Mladí 
lidé se scházejí na pěší zóně Cornmarket. Máme se na co těšit. 
8.den  Plavba na moři  
Odpočíváme, relaxujeme, bavíme se s animátory a nebo si užíváme 
masáže, sauny a vířivky v AUREA SPA. 
9.den: Skotsko -KirkwaIl   08:00-18:00 
První zmínka o městě je z roku 1046. V roce 1486 byl povýšen na 
královské město a zároveň v témže roce Orkneje připadly Skotsku (do 
roku 1486 Norsko), stejně jako Shetlandy. Název města pochází z 
původního norského názvu Kirkjuvagr, který byl postupně komolen na 
Kirkvoe až Kirkwall. Ve městě je významný přístav, z kterého pravidelně 
plují trajekty do Lerwicku a Aberdeenu. V centru Kirkwallu stojí katedrála 
svatého Magnuse, která byla postavena v letech 1108 až 1117 a vedle ní 
je zřícenina biskupského paláce Earl. V jednom z nejzachovalejších 
měšťanských domů, postaveném v 16. století je dnes muzeum různých 
historických věcí, až z pravěku. Další je Wireless museum, věnované 
historii nahrávání zvuku. Kromě těchto budov je tu také mnoho 
historických domů z 17.-18. století. V Kirkwallu stál také hrad, který byl 
zničen v 17. století. Na západním okraji Kirkwallu stojí  prehistorický dům 
(vlastně sklep), vchází se do něj chodbou a místnost je až pod zemí, 
podobně jako u dalších domů, které se stavěly v pravěku na Orknejích a 
Shetlandách (Jarlshof). K této podzemní místnosti patřila i nadzemní 
budova, už dávno zbořená. Vydejte se na fakultativní výlet s naším 
delegátem.  
10.den: Skotsko-Invergordon  07:00-17:00  
Záliv Cromarty Firth je jeden z nejdůležitějších přístavů skotské Vysočiny. 
Vydat se můžete na fakultativní výlet k jezeru Loch Ness, jehož temně 
černá voda a obrovská hloubka přispěly k vytvoření legendy o existenci 
tajemné příšery.  Už od 19. stol. se zde střídají badatelé i zvědavci, kteří 
se snaží spatřit slavnou Nessie, u nás spíše známou jako Lochneska. 
Dalším skvělým námětem na výlet je Inverness, jenž  leží při ústí řeky 
Ness do Severního moře, která je zároveň součástí slavného 
Kaledonského kanálu. Tato významná technická památka z 19. stol. 
vybudovaná v tektonickém zlomu Great Glen spojila Severní moře s 
Atlantikem. Zrychlila tak lodní dopravu a umožnila řadě lodí vyhnout se 
nebezpečnému severnímu pobřeží Skotska. Dnes je Kaledonský kanál 
známou turistickou atrakcí. Jeho součástí je i několik zdymadel, mezi 
které patří např. Neptunovo schodiště s celkem osmi plavebními 
komorami. Atraktivitu místa ještě zvětšuje fakt, že je odtud v případě 
dobrého počasí krásný výhled na Ben Nevis, nejvyšší horu Velké Británie. 
11.den  Plavba na moři  
Odpočíváme, relaxujeme, bavíme se s animátory a nebo si užíváme 
masáže, sauny a vířivky v AUREA SPA. 
12.den: 07.00  Německo - Hamburg  -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. Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace Praha 22:00 
13.den: Příjezd do ČR   Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace  Brno 
cca 00.01 hod, Olomouc 01.30, Ostrava 03.00 
 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC 

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 
*tématické večery dle programu plavby 
*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 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/osoba/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino, cirkus…) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*speciální cestovní a zdravotní pojištění určené na plavby na moři  
*možnost úhrady servisní taxy předem 
*kvalitnější kategorii kajut Fantastica, Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové, family plan, Yacht club   
*nápojové balíčky a pakety v předprodeji se slevou 
*internet. balíčky v předprodeji se slevou 
*rezervace míst v buse za  příplatek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pořadatelem plavby je plavební společnost MSC Crociere S.A. ,Avenue 
Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko. Veškeré informace, všeobecné 
obchodní podmínky, podmínky účasti na plavbě naleznete na 
www.rivieratour.cz   
 

           HAMBURG- CORK- DUBLIN- GREENOCK- BELFAST- KIRKWALL- INVERGORDON 
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 AKČNÍ CENA                        20.990 Kč 

Číslo zájezdu 115 
Loď MSC CRUISES LIRICA*** 
Termín odjezdu z ČR 14.5.2023 
Termín návratu do ČR 23.5.2023 
Počet dnů 10 
Cena za dítě do 12 let 7.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 9.990 Kč 
Katalogová cena do 35.990 Kč 
First minute cena od 20.990 Kč 
 

1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. 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, Bratislava. Svozový transfer za 
příplatek Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí 
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění – Benátky- Itálie  10:00-19:00 
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. 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:  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. Můžeme se koupat, opalovat, využít 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 
4.den: Dubrovník-Chorvatsko 07:00-19.00 
Dubrovník-chorvatské přístavní město, které se nachází na jihu Dalmácie 
je jedním z nejvýznamnějších turistických center jaderského pobřeží i 
Chorvatska. Bývá také označován jako „perla Jadranu“. Město Dubrovník 
vždy prosperovalo z námořního obchodu. Ve středověku bylo centrem 
Dubrovnické republiky, námořní republiky, která konkurovala podobným 
státním útvarům na jaderském pobřeží. Dubrovník je exklávou Chorvatska 
, která je od zbytku území Chorvatska oddělena krátkým úsekem pobřeží 
patřícím Bosně a Hercegovině . V Dubrovníku vás zcela jistě zaujmou 
městské opevnění – hradby  které byly budovány v různých obdobích, od 
13. do 17. století. Jejich celková délka je 1940 m, výška až 25 m. Doplňují 
je věže a menší pevnosti. V roce 2018 je navštívilo 1,3 milionu 
zahraničních návštěvníků. 
5.den: Kotor – Černá hora  08.00-18.00 
Po Santorini asi nejkrásnější destinace Vás zaujme už vplouváním do 
Kotoru Bokou Kotorskou. Proplujete největším jihoevropským fjordem do 
krásného historického městečka, kde Vám rozhodně doporučíme výšlap 
na místní hradby, odkud jsou neskutečně krásné výhledy nejen na město 
Kotor, ale i na celý Fjord. Už samotné proplutí fjordem je opravdu 
neskutečným zážitkem. Jen si to představte, sedíte na palubě lodi, v ruce 
svůj oblíbený drink a užíváte si okolní přírodu, kterou máte opravdu 
nadosah. Vážně úžasná destinace. 
6.den – Řecko-Korfu      09:00-19.00 
Na ostrově Korfu se nachází stejnojmenné hlavní město, často také 
nazývané Kerkyra. Nejnavštěvovanější částí města je historické centrum 
neboli "Corfu Old Town". V této části je Stará vojenská pevnost a krásná, 
monumentální promenáda Esplanáda. Pěkně kontrastuje s okolními 
úzkými uličkami a je lemováno řadou zajímavých budov. Za touhle 
promenádou je centrum města o rozloze 0,5 x 0,5 km. Na protějším konci 
náměstí se nachází útes spadající do Jónského moře, na němž byla v 
minulosti vystavěna benátská pevnost Palaio Frourio – tedy Stará pevnost. 
7.den: Zakyntos-Řecko 07:00-16:00 
Všudypřítomná bujná zeleň, květy hrající pestrými barvami, tyrkysové 
moře, písčité pláže, potápění s mořskými želvami, plavání v tajemných 
jeskyních, surfování, jachting, horské pěší túry, pohostinní obyvatelé, 
horké klima, výlety za vzácnými tuleni, stoleté vesničky s poklidným  
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rytmem života, množství kostelů, klášterů a historických památek, to vše 
nás čeká na  na Zante, jak by řekli Italové. To je jen malý výčet toho, co 
Vás při návštěvě krásného zeleného ostrova v Jónském moři zvaného 
Zakynthos. Tak se můžete těšit třeba na okouzlující modré jeskyně, pláž 
Navagio, živý Laganas a vynikající místní kuchyni. Vše je jen a jen na 
vašem výběru. 
8.den Bari- Itálie  07:00-14:00 
Přístavní město Bari, hlavní město oblasti Apulie, její provincie Bari, leží 
na pobřeží Jaderského moře v jižní Itálii. Je sídlem univerzity, 
významným střediskem průmyslu a obchodu. V roce 465 tu bylo zřízeno 
biskupství, které bylo pak v 10. století povýšeno na arcibiskupství. Od 
dobytí Itálie byzantskými vojsky v 6. století bylo Bari v držení Byzance, a 
to až do roku 1071, kdy je jako poslední državu východního císařství 
dobyli Normané pod vedením Roberta Guiscarda. Roku 1130 se stalo 
součástí Království obojí Sicílie a od roku 1282 neapolského království. V 
16. - 18. století Bari upadalo, o další století později došlo k jeho novému 
vzestupu. Je zde pohřben Sv. Mikuláš 
9.den: Benátky  -09:00 vylodění  
Vstáváme brzy, protože si nemůžete nechat ujít připlutí lodi do přístavu. 
Ráno snídaně a po vylodění v dopoledních hodinách prohlídka centra 
tohoto krásného města. Pro naše klienty připravujeme fakultativní výlet 
na náměstí Sv. Marka. Z přístavu vyrazíme vaporettem krásnou plavbou 
až na náměstí Sv.Marka. Zde bude individuální program anebo procházka 
s našim delegátem až k světově známému mostu Rialto a následně 
návrat zpět. V odpoledních hodinách opět návrat vaporettem do přístavu 
a odjezd do ČR. Cena fakultativního výletu je 890 Kč/os. Upozorňujeme, 
že klienti, kteří se neúčastní fakultativního výletu, vyčkají na skupinu v 
buse nebo odbavovací hale. V Benátkách není dovoleno svévolně opustit 
přístav. V odpoledních hodinách 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 00.01 hod, Olomouc 
01.30, Ostrava 03.00 

 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC 

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 
*tématické večery dle programu plavby 
*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 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/osoba/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino, cirkus…) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*speciální cestovní a zdravotní pojištění určené na plavby na moři  
*možnost úhrady servisní taxy předem 
*kvalitnější kategorii kajut Fantastica, Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové, family plan, Yacht club   
*nápojové balíčky a pakety v předprodeji se slevou 
*internet. balíčky v předprodeji se slevou 
*svozový transfer Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí 890 Kč 
*rezervace míst v buse za  příplatek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pořadatelem plavby je plavební společnost MSC Crociere S.A. ,Avenue 
Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko. Veškeré informace, všeobecné 
obchodní podmínky, podmínky účasti na plavbě naleznete na 
www.rivieratour.cz   
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116  ZÁPADNÍ TŘEDOMOŘÍ PŘES IBIZU A SICÍLII                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AKČNÍ CENA                        22.990 Kč 

Číslo zájezdu 116 
Loď MSC CRUISES SEASHORE***** 
Termín odjezdu z ČR 19.5.2023 
Termín návratu do ČR 28.5.2023 
Počet dnů 10 
Cena za dítě do 12 let 7.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 9.990 Kč 
Katalogová cena do 35.990 Kč 
First minute cena od 22.990 Kč 
 

1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. 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, Bratislava. Svozový transfer za 
příplatek Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí 
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění – Janov- Itálie  10:00-17:00 
Po příjezdu do přístavu si prohlédneme toto úžasné starobylé město 
slavné zejména za doby Janovské republiky, které je i spjato s místem 
narození Kryštofa Kolumba. Po prohlídce 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. 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: Civitavecchia – Itálie  08:00-18:00 
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. Civitavecchia 
[čivitavekkia] je italské přístavní město v provincii Roma v centrální italské 
oblasti Lazio. Nalézá se u Tyrhénského moře, 80 km západoseverozápadně 
od Říma. Oblast byla osídlena už v etruském období. V překladu 
Civitavecchia-doslova Staré město představuje prototyp klasického 
italského sídla s kořeny v dávném starověku (bylo prokázáno, že toto 
místo bylo osídleno již za dob Etrusků), jež za svou více než tisíciletou 
existencí prošlo bohatým rozvojem a změnami, jejichž stopy jsou dodnes 
patrné. Byl to hlavní Římský přístav a dodnes zde můžete navštívit přes 
stovku kostelů. 
4.den: Palermo-Sicílie-Itálie  10:00-18:00 
Nádherná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, 
čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude 
nápomocen při návštěvě tohoto krásného města. Nezapomeňte si koupit 
místní skvělou pistáciovou zmrzlinu, zavítat na rybí trhy a do místní 
katedrály. Ochutnat můžete Arancini – plněné rýžové kuličky smažené ve 
strouhance nebo Cannoli – další na Sicílii zcela běžný zákusek, který se 
rozšířil do celé Itálie a holduje mu i italská menšina v Americe. Jedná se o 
křupavé trubičky ze smaženého těsta plněné opět slazeným syrovátkovým 
sýrem ricotta a často také kandovaným ovocem či kousky čokolády. 
Krásný den na Sicílii. 
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. Můžeme se koupat, opalovat, využít 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 
6.den: Ibiza-Španělsko-Baleárské ostrovy 08:00-20:00 
Taneční párty se světovými DJ- to je Ibiza. Vy se můžete opalovat nebo 
užívat si úžasně čistého moře nebo se vydat na výlet s delegátem na místní 
pevnost a návštěvu městečka. Výběr je jen na Vás. Dopoledne se můžete 
slunit na přilehlých plážích, v podvečer navštívit s delegátem městečko a 
zažít úžasné večerní výhledy z Citadelly.  
7.den: Valencia- Španělsko 07:00-16.00 
Ráno po snídani se můžete vydat s našim delegátem na poznávání tohoto 
velmi zajímavého města. Budete obdivovat zajímavou architekturu a 
urbanistické ztvárnění vyschlého koryta řeky, projdeme se ospalými 
uličkami Valencii až ke katedrále, kde je umístěn svatý grál-kalich,   
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 ze kterého Ježíš pil při poslední večeři Páně. Budete se věnovat i 
nákupům, ochutnáte skvělou zmrzlinu anebo navštívíte místní tržnici. 
Máte taktéž možnost navštívit místní oceánografické muzeum, jednoho z 
největších v Evropě. (Nutný transfer MSC) 
8. den: Marseille- Francie 13:00-19:00 
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. Večer po divadelním představení si 
připravíme zavazadla k vylodění, zaplatíme účty a necháme se unášet na 
vlnách k poslednímu přístavu naší plavby. 
9.den: Itálie-Janov  -09:00 vylodění  
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. Během zpáteční 
přepravy máme pro vás připraveny dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, 
cappuccino a čokoláda a povídání o lodích a nových destinacích.  
10.den: Příjezd do ČR   
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace. Brno cca 00.01 hod, Olomouc 
01.30, Ostrava 03.00 

 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC 

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 
*tématické večery dle programu plavby 
*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 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/osoba/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino, cirkus…) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*speciální cestovní a zdravotní pojištění určené na plavby na moři  
*možnost úhrady servisní taxy předem 
*kvalitnější kategorii kajut Fantastica, Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové, family plan, Yacht club   
*nápojové balíčky a pakety v předprodeji se slevou 
*internet. balíčky v předprodeji se slevou 
*svozový transfer Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí 990 Kč 
*rezervace míst v buse za  příplatek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pořadatelem plavby je plavební společnost MSC Crociere S.A. ,Avenue 
Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko. Veškeré informace, všeobecné 
obchodní podmínky, podmínky účasti na plavbě naleznete na 
www.rivieratour.cz   
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 AKČNÍ CENA                        35.990 Kč 

Číslo zájezdu 117 
Loď MSC CRUISES PREZIOSA***** 
Termín odjezdu z ČR 27.5.2023 
Termín návratu do ČR 9.6.2023 
Počet dnů 10 
Cena za dítě do 12 let 10.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 13.990 Kč 
Katalogová cena do 44.990 Kč 
First minute cena od 35.990 Kč 
 

1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. 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, Ústí nad Labem 
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění – Hamburg- Německo  10:00-19:00 
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. 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:  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. Můžeme se koupat, opalovat, využít 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 
4.den: Skotsko-Invergordon  07:00-17:00  
Záliv Cromarty Firth je jeden z nejdůležitějších přístavů skotské Vysočiny. 
Vydat se můžete na fakultativní výlet k jezeru Loch Ness, jehož temně 
černá voda a obrovská hloubka přispěly k vytvoření legendy o existenci 
tajemné příšery.  Už od 19. stol. se zde střídají badatelé i zvědavci, kteří se 
snaží spatřit slavnou Nessie, u nás spíše známou jako Lochneska. Dalším 
skvělým námětem na výlet je Inverness, jenž  leží při ústí řeky Ness do 
Severního moře, která je zároveň součástí slavného Kaledonského kanálu. 
Tato významná technická památka z 19. stol. vybudovaná v tektonickém 
zlomu Great Glen spojila Severní moře s Atlantikem. Zrychlila tak lodní 
dopravu a umožnila řadě lodí vyhnout se nebezpečnému severnímu 
pobřeží Skotska. Dnes je Kaledonský kanál známou turistickou atrakcí. 
Jeho součástí je i několik zdymadel, mezi které patří např. Neptunovo 
schodiště s celkem osmi plavebními komorami. Atraktivitu místa ještě 
zvětšuje fakt, že je odtud v případě dobrého počasí krásný výhled na Ben 
Nevis, nejvyšší horu Velké Británie. 
5.den  Plavba na moři  
Odpočíváme, relaxujeme, bavíme se s animátory a nebo si užíváme 
masáže, sauny a vířivky v AUREA SPA. 
6.-7.den: Island- Reykjavik  10:00-23:59 - 00:01-18:00 
Reykjavík je hlavním a v podstatě jediným velkým městem Islandu. Okolí 
charakterizují poloostrůvky, zálivy, úžiny a ostrůvky. Vystihují ho také 
krásné pohledy na Atlantický oceán i vnitrozemské ledovce. Nezalesněný 
malý ostrov Viðey, nabízející několik turistických tras, leží na sever od 
města. Cesta lodí k němu trvá asi 10 minut. Můžete s naším delegátem 
vyrazit na fakultativní výlet po okolí a protože je dostatek času, tak večer 
můžete při prohlídce uvidět i Alþingishúsið – budova islandského 
parlamentu, jejíž stavba byla dokončena v roce 1881 nebo Dómkirkja – 
luteránská katedrála postavená v roce 1848 v neoklasicistním stylu.  
8.den: Island-Isafjordur   07:00-19:00 
je rybářské město, nacházejícím se na severozápadním pobřeží Islandu. Leží na 
malé ploché písčině ve fjordu Skutulsfjörður, který se na konci setká s velkým 
fjordem Isafjarðardjúp. Název znamená v překladu "ledový fjord". Ve městě jsou 
jedny z nejstarších domů na Islandu postaveny v 18. století. V jedné z nich je 
Mořské Muzeum. V centru města je kostel Ísafjarðarkirkja ("Kostel na ledovém 
fjordu"). Její konstrukce je betonová. Jejím architektem byl Hróbjartur . 
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9.den: Island-Akureyri   07:00-18:00 
není úplně přesné označení města. Plné jméno zní Akureyrarkaupstaður. Také 
se mu říká „hlavní město Severního Islandu“, protože je čtvrtým největším 
městem co do počtu obyvatel na Islandu. Má atraktivní polohu – leží na pobřeží 
fjordu Eyjafjörður pod zasněženými vrcholky okolních hor s nejvyšším vrcholem 
Súlur (1 213 m). Městem protéká řeka Glerá, která pramení z ledovce na 
poloostrově Tröllaskagi. První zmínka o osídlení této části Islandu spadá do roku 
890, kdy sem údajně připlul norský Viking Helgi Magri (Helgi Hubený) a založil 
nedaleko dnešního Akureyri statek. Ve středověku zde bývaly spíše obchodní 
budovy, skladiště a jen několik domů. Postupně se zde rozmohl zejména 
rybářský průmysl a dnes je město rušné a kosmopolitní. Nejvyšší stavbou a tím i 
dominantou Akureyri je kostel Akureyrarkirkja navrhnutý státním architektem 
Guðjónem Samúelssonem roku 1940. Město si také velmi váží svých rodáků, na 
jejichž počest tu bylo postaveno několik muzeí. Ačkoli Akureyri leží necelých 
100 km od severního polárního kruhu, zdejší botanická zahrada se díky 
příznivému mikroklimatu pyšní některými druhy rostlin, které by spíše patřily 
do mírného nebo subtropického pásu. 
10.den  Plavba na moři  
Odpočíváme, relaxujeme, bavíme se s animátory a nebo si užíváme masáže, 
sauny a vířivky v AUREA SPA. 
11.den: Skotsko -KirkwaIl   08:00-20:00 
Prvá zmínka o městě je z roku 1046. V roce 1486 byl povýšen na královské 
město a zároveň v témže roce Orkneje připadly Skotsku (do roku 1486 Norsko), 
stejně jako Shetlandy. Název města pochází z původního norského názvu 
Kirkjuvagr, který byl postupně komolen na Kirkvoe až Kirkwall. Ve městě je 
významný přístav, z kterého pravidelně plují trajekty do Lerwicku a Aberdeenu. 
V centru Kirkwallu stojí katedrála svatého Magnuse, která byla postavena v 
letech 1108 až 1117 a vedle ní je zřícenina biskupského paláce Earl. V jednom z 
nejzachovalejších měšťanských domů, postaveném v 16. století je dnes 
muzeum různých historických věcí, až z pravěku. Další je Wireless museum, 
věnované historii nahrávání zvuku. Kromě těchto budov je tu také mnoho 
historických domů z 17.-18. století. V Kirkwallu stál také hrad, který byl zničen v 
17. století. Na západním okraji Kirkwallu stojí také prehistorický dům (vlastně 
sklep), vchází se do něj chodbou a místnost je až pod zemí, podobně jako u 
dalších domů, které se stavěly v pravěku na Orknejích a Shetlandách (Jarlshof). 
K této podzemní místnosti patřila i nadzemní budova, už dávno zbořená. 
Vydejte se na fakultativní výlet s naším delegátem. Večer po divadelním 
představení si připravíme zavazadla k vylodění, zaplatíme účty a necháme se 
unášet na vlnách k poslednímu přístavu naší plavby. 
12.den  Plavba na moři  
Odpočíváme, relaxujeme, bavíme se s animátory a nebo si užíváme masáže, 
sauny a vířivky v AUREA SPA. 
13.den: 07.00  Německo - Hamburg  -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. Příjezd do ČR 
dle aktuální dopravní situace Praha 22:00 
14.den: Příjezd do ČR   Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace  Brno cca 
00.01 hod, Olomouc 01.30, Ostrava 03.00 
 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC 

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 
*tématické večery dle programu plavby 
*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 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/osoba/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino, cirkus…) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*speciální cestovní a zdravotní pojištění určené na plavby na moři  
*možnost úhrady servisní taxy předem 
*kvalitnější kategorii kajut Fantastica, Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové, family plan, Yacht club   
*nápojové balíčky a pakety v předprodeji se slevou 
*internet. balíčky v předprodeji se slevou 
*rezervace míst v buse za  příplatek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pořadatelem plavby je plavební společnost MSC Crociere S.A. ,Avenue 
Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko. Veškeré informace, všeobecné 
obchodní podmínky, podmínky účasti na plavbě naleznete na 
www.rivieratour.cz   
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                TARQUINA-SIRACUSA-MALTA- SANTORINI-MYKONOS-ŘÍM-FLORENCIE-SIENA… 

 AKČNÍ CENA                        26.990 Kč 

Číslo zájezdu 118 
Loď MSC CRUISES DIVINA***** 
Termín odjezdu z ČR 8.6.2023 
Termín návratu do ČR 19.6.2023 
Počet dnů 12 
Cena za dítě do 12 let 12.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 14.990 Kč 
Katalogová cena do 39.990 Kč 
First minute cena od 26.990 Kč 
 

1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. 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, Bratislava. Svozový transfer za 
příplatek Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí 
2.den: Tuscania – Itálie 08:00-10:00 
Tuscania je město v provincii Viterbo v regionu Lazio v Itálii.  Až do konce 
19. století bylo město známé jako Toscanella. Podle legendy založil 
Tuscania Aeneasův syn Ascanius, kde našel dvanáct štěňat psů (odkud 
pochází etruské jméno Tus - Cana, přičemž cana je obdobou latinského  
canis pro „pes“). Hlavní atrakcí města je kostel San Pietro, postavený v 
lombardsko-románském slohu, započatý v roce 739 a renovovaný v 11. – 
12. Století. Interiér má hlavní loď a dvě uličky rozdělené nízkými sloupy a 
pilastry zahrnujícími poloviční sloupy se starožitnými a středověkými 
hlavicemi. Fasáda s rozetovým oknem pochází také z 12. století 
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění –Civitavecchia - Itálie  10:00-17:00 
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. 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: Itálie – Sicílie- Syracuse 14:00-21:00   
Antické město bylo založeno v době řecké archaické kultury kolem roku 
730 př. n. l. kolonisty z Korintu. Od té doby mezi obyvatelstvo začali 
pronikat etničtí Řekové. Díky artézským studním poskytovalo toto území 
dostatek vody, dodnes přítomný ve veřejných studánkách. V Syrakusách 
žili Archimedés, Platón, Xenofón a další. V roce 2005 bylo díky své 
nekropoli zapsáno na seznam dědictví UNESCO. Část města leží na pobřeží 
a část na ostrůvku Ortigia, obě části jsou spojeny mosty. Ve městě žije 
přibližně 121 tisíc obyvatel. V Syrakusách se nachází mnoho 
prehistorických a historických památek od antiky až po baroko. Dva hlavní 
soubory jsou v archeologickém parku a na ostrově Ortigia 
4.den: Valletta- Malta 07:00-18:00 
hlavní město Malty, Valletta, se rozkládá na území o velikosti 1 kilometr x 
600 metrů což z ní činí jedno z nejmenších hlavních měst na světě. Trvale 
zde žije jen něco málo přes 6.000 obyvatel, kteří podle vyjádření 
organizace UNESCO bydlí v městě s největší koncentrací památek na 
světě. I díky tomu byla Valletta zařazena v roce 1980 na prestižní seznam 
památek světového dědictví UNESCO. Valletta je převážně tvořena domy 
postavenými v 16. století během vlády rytířů svatého Jana Jeruzalémského 
(svatého Jana Křtitele), známých také jako Johanité. Ti se na Maltě usadili 
po svém vyhnání z řeckého ostrova Rhodos a následně své pojmenování 
změnili na Maltézské rytíře. Město má silný barokní nádech s prvky 
manýrismu a místy zde můžete narazit i na neoklasicistní budovy a pár 
moderních staveb. Valletta je živým městem, které kromě spousty 
výstavních paláců, kostelů a muzeí nabízí i více světská potěšení 
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. Můžeme se koupat, opalovat, využít vířivek… 

                                                            Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   
                                                                             www.rivieratour.cz                                        

6.den: Řecko - Santorini  07:00-16:00 
Zcela jistě nejkrásnější destinace celé plavby. Krásné bílé domečky a kostelíky v 
kontrastu s modrou barvou Vás budou doslova nutit udělat spoustu krásných 
fotografií. Loď kotví na otevřeném moři v kráteru sopky. Na pevninu nás 
přepraví čluny a dále následuje oslí stezka, kterou rozhodně doporučujeme pro 
všechny milovníky adrenalinu, ale i zábavy.(cca 9 eur/osoba). Santorini je 
opravdu úžasné a i vy budete obdivovat úzké uličky, spousty obchůdků a 
kaváren a především úžasné výhledy lákající k nekonečnému fotografování. 
6.-7. den – Řecko – Mykonos 20:30-14:00 
V řecké mytologii byl Mykonos dějištěm bojů mezi Diem a Giganty, ostrov sám 
byl pojmenován po Apollónově vnukovi Mykonovi. Mykonos dnes patří k 
nejoblíbenějším řeckým ostrovům. Ostrov proslul množstvím zachovalých 
větrných mlýnů, které se nacházejí po celém ostrově. Za zmínku stojí i kostel 
Panagias Paraportiani. Na ostrově, hlavně na jeho jižním pobřeží, se nachází i 
řada dobrých pláží. Zásluhu na oblíbenosti ostrova má však jeho noční život, 
který je řazen mezi nejznámější ve Středomoří vůbec. Přes den malebné a 
pitoreskní uličky města Mykonos se během turistické sezóny každý večer mění 
v konglomerát taveren, hospůdek, barů a klubů, které přitahují množství 
turistů. Nejen díky romantickým zákoutím a krásné architektuře, ale především 
díky své divoké party povaze, kdy se Mykonosu dá přezdívat „řecká Ibiza“, se 
stal vyhledávaným a velmi populárním letoviskem mezi Evropany. 
8. den Plavba na moři 
9.den: Itálie- Civitavecchia 10:00-11:30  Řím  12:30-16:30     
Ráno po vylodění zavítáme na krátkou procházku do Civitavecchie. Projdeme se 
místními uličkami, navštívíme trh a následně se asi dvouhodinovou jízdou 
budeme kochat střední Itálií po cestě do Říma. Po příjezdu do Říma vás čeká 
pěší procházka, která zahrnuje vnější prohlídku, Cirkus Massimus, 
Konstantinova oblouku a u Kolosea bude krátká fotografická procházka. Dále 
uvidíte Forum Románum, Kapitol, Památník Viktora Emanuela II, Fontánu di 
Trévi, nejkrásnější římské náměstí Piazza Navona, podíváme se na obrazy od 
Paula  Rubense, projdeme se po Ponte San Angelo, uvidíme Andělský hrad a 
naši procházku zakončíme pohledem na Vatikán. V pozdních odpoledních 
hodinách vyrazíme autobusem do Toskánska, kde si vychutnáte skvělou večeři 
a ubytujeme se na hotelu. 
10. den: Itálie – Siena 10:00-13:00      San Gimignano 15:00-20:00   
Ráno po snídani odjezd do Sieny, známé jako historické kulturní město s 
výborně zachovalým středověkým architektonickým dědictvím a Sienskou 
univerzitou, jednou z nejstarších univerzit světa. Proto je Siena od roku 1995 
zapsána na seznamu památek světového dědictví UNESCO. Jedním z 
charakteristických rysů architektury v Sieně jsou stavby z cihel. Po prohlídce 
budeme projíždět úžasnou krajinou Italského Toskánska až do městečka San 
Gimignano, které je proslulé svou téměř jednotnou zástavbou středověké 
architektury a svými 15 věžemi. Tato stará část města na náhorní plošině je od 
roku 1990 zapsána na Seznamu světového dědictví UNESCO. Dějiny tohoto 
toskánského městečka začínají asi ve 4. století př. n. l. založením etruské osady, 
pojmenované Velathri podle etruské bohyně lesů. Šlechtické rodiny vystavěly 
kromě kostelů honosné paláce a hranolové obranné věže. Ve 14. století zde 
stálo 72 věží a za každou zbouranou byl vlastník povinen postavit věž novou. 
Rod Salvucciů prezentoval svou moc dokonce dvěma věžemi (připomínajícími 
Newyorská dvojčata). Dodnes se dochovalo 14 věží. Následuje odjezd na hotel, 
ubytování a večeře s překvapením.  
11. den: Itálie - Florencie- 9:00-13:00   
Ráno po snídani odjezd do města zamilovaných Florencie. Kolébka renesance 
nebo „hlavní město umění v Evropě“. Leží na úpatí Apenin a jeho středem 
protéká řeka Arno. Nejznámějšími památkami, které během naší prohlídky 
uvidíte, jsou dóm, zvonice a baptisterium, které stojí na náměstí Piazza del 
Duomo. Opodál, na Piazza della Signoria, můžete obdivovat zvonici na Palazzo 
Vecchio. Rozhodně si nenecháme ujít kopii slavné Michelangelovy sochy Davida 
s dalšími známými sochami od Donatella a Bandinelliho. Po krátkém osobním 
volnu svačinka v buse a odjezd do ČR. Během cesty máme pro vás připraveny 
dvě teplé svačinky v buse a občerstvení. 
12. den Příjezd do ČR.  
Dle dopravní situace kolem poledne 

 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC 

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 
*tématické večery dle programu plavby 
*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 
*2x ubytování v *** hotelu se snídaní a večeří v Toskánsku 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/osoba/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino, cirkus…) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*speciální cestovní a zdravotní pojištění určené na plavby na moři  
*možnost úhrady servisní taxy předem 
*kvalitnější kategorii kajut Fantastica, Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové, family plan, Yacht club   
*nápojové balíčky a pakety v předprodeji se slevou 
*internet. balíčky v předprodeji se slevou 
*svozový transfer Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí 990 Kč 
*rezervace míst v buse za  příplatek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pořadatelem plavby je plavební společnost MSC Crociere S.A. ,Avenue 
Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko. Veškeré informace, všeobecné 
obchodní podmínky, podmínky účasti na plavbě naleznete na 
www.rivieratour.cz   
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 AKČNÍ CENA                       25.990 Kč 

Číslo zájezdu 119 
Loď MSC CRUISES ORCHESTRA**** 
Termín odjezdu z ČR 10.6.2023 
Termín návratu do ČR 22.6.2023 
Počet dnů 13 
Cena za dítě do 12 let 10.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 12.990 Kč 
Katalogová cena do 39.990 Kč 
First minute cena od 25.990 Kč 
 

1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. 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, Bratislava. Svozový transfer za 
příplatek Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí 
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění – Janov- Itálie  10:00-19:00 
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. 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: Marseille - Francie   09:00-17:00 
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.  
4.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. Můžeme se koupat, opalovat, využít 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 
5. den: Malaga-Španělsko  08.00-19.00 
Pokud hodláte poznat krásy Španělska, Malaga je to pravé ořechové. 
Pohodová procházka kolem arény nebo výšlap na hrad s krásným 
výhledem na celý přístav rozhodně stojí za to. Nebo jen procházka v 
příbřežní kolonádě za vůně pomerančovníků. Tři opravdové pecky 
rozhodně stojí za zhlédnutí – Staré divadlo, nádherná katedrála a místo, 
kde působil opravdu světoznámý malíř. Rodiště malíře Picassa, atraktivní a 
kosmopolitní město Malaga se nachází v nádherné zátoce v provincii 
Andaluzie. Obdařena sluncem a úžasným světlem je Malaga městem 
širokých bulvárů, ve větru se pohupujících palem, temperamentního 
nočního života, kvalitních muzeí a vynikajících restaurací s mořskými 
specialitami. 
6.den: Cadiz-Španělsko 07:00-19:00 
Toto opravdu krásné město Vás nadchne svým úžasným klidem a 
pohodou. Projdete se kolem místní katedrály a můžete se líně ploužit 
úzkými uličkami starobylého centra města.  Vyzkoušet musíte samozřejmě 
Sangrii anebo něco dobrého na zub? Co třeba španělskou paellu?   
Nejvýznamnější památkou Cádizu je bezpochyby katedrála s 
nepřehlédnutelnou zlatou kopulí postavená z části v 18. a z části v 19. 
století. Historii města připomínají také kostely Santa Cruz a San Felipe Neri 
a dva hrady Castillo de San Sebastián a Castillo de Santa Catalina. První 
jmenovaný byl vybudován na pláži La Caleta a ochraňoval město ze 
severní strany. Druhý hrad nechal postavit král Filip II. v roce 1598, tedy 
poté, co byl Cádiz napaden Brity. Dalším významným místem je El Oratorio 
de la Santa Cueva. 

                                                            Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   
                                                                              www.rivieratour.cz                                        

                JANOV- MARSEILLE- MALAGA- CADIZ- CEUTA- ALICANTE- MENORCA- SARDINIE 

7.den: Ceuta-Španělsko 07:00-19:00 
Ceuta je spolu s městem Melilla jednou ze dvou španělských exkláv na pobřeží 
severní Afriky, ležící na nejsevernějším cípu Maghrebu poblíž Gibraltarského 
průlivu. Dominantní je hora Monte Hacho, na jejímž vrcholu je španělská 
vojenská základna. Podle řecké mytologie byla Monte Hacho jižním z tzv. 
Herkulových sloupů (podle jiných to byla marocká hora Džebel Músá západně 
od Ceuty). Ceuta leží na výběžku sedmi vrchů, samotné město se nachází na 
konci úzkého mysu. Podobně jako Melilla má i Ceuta výborný přirozený přístav, 
kolem něhož vznikla. Strategické umístění Ceuty z ní vytvořilo rozhodující bod 
pro mnoho kulturních obchodních a vojenských událostí 

8.den  Plavba na moři  
A je to tu zase. Uděláme si čas na své nové přátele z lodi a využijme 
volného dne na moři. Navštívíme AUREA SPA na přídi lodi, kde za 
poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a 
dalších služeb. Nebo jen tak lenošíme, relaxujeme. Zasloužíte si to. 
9.den: Alicante – Španělsko 07:00-17:00 
Dominantou města je hrad svaté Barbory tyčící se na kopci nad městem, 
odkud je překrásný výhled na město a okolí. Pod hradem se rozprostírá 
historické centrum, v němž se nachází také budova místní radnice. 
Pobřeží Alicante je lemováno krásnými plážemi s průzračnou vodou, 
vhodnou jak ke koupání, tak i k surfování. Z přístavu pravidelně 
odplouvají lodě na nedalekou Tabarcu. Pokud dáváte přednost výletům 
po pevnině, můžete se vydat na průzkum vinic v okolí, které samozřejmě 
nabízí i ochutnávky vín, oliv a olivových olejů, nebo do jeskynního 
komplexu či do vesničky posazené vysoko v horách. 
10. den: Mahon- Baleárské ostrovy-Španělsko 09:00-16:00 
Menorca je okouzlující ostrov plný krás a historie, ostrov s panenskou 
přírodou, malebnými vesničkami, romantickými zálivy s azurovým 
mořem a nádhernými plážemi s jemným světlým až bílým pískem. Ostrov 
nabízí klidnější dovolenou než ostatní Baleárské ostrovy. Menorca 
učaruje všem, kdo hledají relaxaci a sluníčko. Baleárské ostrovy-ráj na 
zemi. Procházka centrem Mahonu je nezapomenutelným zážitkem. 
Projdeme se kolem rybích trhů, navštívíme místní kostelíky s historicky 
zajímavými varhanami, dáme si kafíčko na náměstí a dokonce na 
zpáteční cestě budeme nakupovat v místních obchůdcích. Na Menorce 
najdete mnoho půvabných, panenských pláží a zálivů, např. Cala Tortuga, 
Pilar, Cavalleria, Pregonda, Macarella, Mitjana aj. Všechny pláže jsou 
veřejné, platí se pouze za slunečníky a lehátka. Vzhledem k velkému 
množství prehistorických památek se Menorce někdy říká „muzeum pod 
širým nebem“. V roce 1993 byla Menorca prohlášena biosférickou 
rezervací, díky tomu si tak zachovala dodnes svoji panenskou přírodu, 
nádherné pláže, čisté moře a klidnou atmosféru. 
11.den: Olbia- Sardinie – Itálie 10.00 – 17.30 
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 
12.den: Itálie-Janov  -09:00 vylodění  

Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. Během zpáteční 

přepravy máme pro vás připraveny dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, 

cappuccino a čokoláda a povídání o lodích a nových destinacích.  

13.den: Příjezd do ČR   

Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace. Brno cca 00.01 hod, Olomouc 

01.30, Ostrava 03.00 

 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC 

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 
*tématické večery dle programu plavby 
*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 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/osoba/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino, cirkus…) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*speciální cestovní a zdravotní pojištění určené na plavby na moři  
*možnost úhrady servisní taxy předem 
*kvalitnější kategorii kajut Fantastica, Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové, family plan, Yacht club   
*nápojové balíčky a pakety v předprodeji se slevou 
*internet. balíčky v předprodeji se slevou 
*svozový transfer Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí 990 Kč 
*rezervace míst v buse za  příplatek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pořadatelem plavby je plavební společnost MSC Crociere S.A. ,Avenue 
Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko. Veškeré informace, všeobecné 
obchodní podmínky, podmínky účasti na plavbě naleznete na 
www.rivieratour.cz   
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http://www.rivieratour.cz/
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 AKČNÍ CENA                       26.990 Kč 

Číslo zájezdu 120 
Loď MSC CRUISES SPLENDIDA***** 
Termín odjezdu z ČR 22.6.2023 
Termín návratu do ČR 3.7.2023 
Počet dnů 12 
Cena za dítě do 12 let 7.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 9.990 Kč 
Katalogová cena do 39.990 Kč 
First minute cena od 26.990 Kč 
 

1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. 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, Bratislava. Svozový transfer za 
příplatek Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí 
 
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění – Trest- Itálie  9:00-21:00 
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. 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:  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. Můžeme se koupat, 
opalovat, využít 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 
4.den: Katakolon-Řecko 08.00-16.00 výlet 
Během dopoledne zakotvíme u malinké vesničky Katakolon. Nás 
však bude daleko více zajímat Olympia. Zapalovaly se zde 
olympijské ohně, byl zde první stadion, opravdový kus historie. 
Opět zde máme připraven autobusový výlet do 40 km vzdálené 
Olympie. Pojeďte se s námi toulat historií. Olympie byla 
svatostánek antického Řecka, nacházející se v Elidě, na východ 
od Pyrgu. V obecnou známost vešla jako dějiště antických 
olympijských her. V průběhu 19. a 20. století byly její pozůstatky 
odkryty a lokalita zpřístupněna veřejnosti. V roce 1961 byl na 
východním úpatí Kronova pahorku otevřen areál Mezinárodní 
olympijské akademie. V roce 1989 byl archeologický park zapsán 
na Seznam světového dědictví UNESCO. Počátky osídlení spadají 
do poloviny 2. tisíciletí před naším letopočtem a 
pravděpodobně už okolo roku 1000 před naším letopočtem se 
tu konaly náboženské slavnosti na počest nejvyššího řeckého 
boha Dia. V roce 776 př. n. l. se tu konaly první olympijské hry, o 
kterých se dochovaly záznamy. Ty se pak konaly pravidelně 
jednou za čtyři roky, než je roku 394 zakázal římský císař 
Theodosius I. Po návštěvě Olympie návrat do přístavu a osobní 
volno. Cena výletu nezahrnuje vstup od areálu a muzeí cca 7-9€. 
Tento výlet je za příplatek 790 Kč. Pokud se nebudete účastnit 
výletu, můžete navštívit vesničku Katakolon nebo místní pláž 
využít ke koupání 

                                                             Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   
                                                                                www.rivieratour.cz                                        

                        TERST – BARI – CORFU – KATAKOLON – PIRAEUS – KUSADASI - ISTANBUL 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC 

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 
*tématické večery dle programu plavby 
*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 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/osoba/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino, cirkus…) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*speciální cestovní a zdravotní pojištění určené na plavby na moři  
*možnost úhrady servisní taxy předem 
*kvalitnější kategorii kajut Fantastica, Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové, family plan, Yacht club   
*nápojové balíčky a pakety v předprodeji se slevou 
*internet. balíčky v předprodeji se slevou 
*svozový transfer Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí 990 Kč 
*rezervace míst v buse za  příplatek 
* fakultativní výlet Olympia 790 Kč 
*fakultativní výlet Athens 790 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pořadatelem plavby je plavební společnost MSC Crociere S.A. ,Avenue 
Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko. Veškeré informace, všeobecné 
obchodní podmínky, podmínky účasti na plavbě naleznete na 
www.rivieratour.cz   
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5.den: Piraeus-Athens-Řecko   07.00-16.00 
Řecko nás v ranních hodinách uvítá v přístavu Piraeus.  
Opustíme loď a vydáme se fakultativní výlet autobusem do 
centra města, kde si během cesty budeme povídat o historii 
Athén. Po příjezdu budeme obdivovat Athénskou Akropoli, 
muzea, Konstantinův oblouk, projdeme se kolem Chrámu boha 
Dia k Stadionu Olympico a během cesty u prezidentského 
paláce a parlamentu se podíváme na střídání stráží. Taktéž 
zavítáme do Plaky, kde budete mít možnost nakoupit si 
suvenýry anebo si dát občerstvení v kavárničce. Individuálně v 
případě zájmu můžete navštívit Akropoli ( vstupné cca 25€) V 
odpoledních hodinách se vrátíme zpět na loď, kde si 
vychutnáte pozdní oběd a můžete relaxovat na palubě lodi. 
Večer opěr skvělá večeře, divadla a zábava. Tento výlet je 
fakultativní za příplatek 790 Kč.  

http://www.rivieratour.cz/
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                        TERST – BARI – CORFU – KATAKOLON – PIRAEUS – KUSADASI - ISTANBUL 

6.den: Kusadasi-Turecko 07:00-15:00  
„ptačí ostrov”, láká svým kouzelným panoramatem typického 
pobřežního letoviska s přístavištěm jachet, tyrkysem obarvenou 
vodní hladinou a řeckým ostrovem Samos na horizontu. Je 
vyhlášeným tureckým letoviskem, kam ročně zavítá velké 
množství turistů, aby si tu užili svou dovolenou. Je také ideální k 
prozkoumání západní části Turecka, proto je vyhledávaným 
resortem cestovatelů. Většina turistických atrakcí v Kusadasi se 
nachází v oblasti přístavu. Můžete si tu prohlédnout mj. některé 
dobré příklady hrázděných domů z 19. století. Přežívá i brána do 
starého města. Čtvrť bazarů, překypující množstvím tureckých 
suvenýrů, začíná přímo u doku. Asi 2 km od města se táhne 
nejvyhledávanější pás písku Kadinlar Denizi 
 
7.den: Istanbul-Turecko 10:00-23:00 
Jen málo měst na světě, možná vůbec žádné jiné, se může 
pochlubit tak bohatou historií jako Istanbul. Město na dvou 
kontinentech, u dvou moří, odvěká křižovatka obchodních cest 
mez Evropou a Asií. Město, odkud se 1 600 let vládlo světové 
velmoci, ať to byla Východořímská a posléze Byzantská říše, nebo 
říše Osmanská. Dnes je Istanbul pulsující velkoměsto, ve kterém 
žije včetně předměstí na 15 milionů lidí. Přesto je centrum města 
relativně malé a většina hlavních památek se dá obejít pěšky. 
Mezi nejznámější památky patří Konstantinův sloup, 
Sulejmanova mešita, Palác Topkapi, Palác Dolmabahce a 
pochopitelně Hagia Sofia. 
 
8.den  Plavba na moři  
Uděláme si čas na své nové přátele z lodi a využijme volného dne 
na moři. Navštívíme AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek 
můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a 
dalších služeb. Nebo jen tak lenošíme, relaxujeme. Zasloužíte si 
to. 
 
9.den – Řecko-Korfu     08:00-18:00 
Na ostrově Korfu se nachází stejnojmenné hlavní město, často 
také nazývané Kerkyra. Nejnavštěvovanější částí města je 
historické centrum neboli "Corfu Old Town". V této části je Stará 
vojenská pevnost a krásná, monumentální promenáda 
Esplanáda. Pěkně kontrastuje s okolními úzkými uličkami a je 
lemováno řadou zajímavých budov. Za touhle promenádou je 
centrum města o rozloze 0,5 x 0,5 km. Na protějším konci 
náměstí se nachází útes spadající do Jónského moře, na němž 
byla v minulosti vystavěna benátská pevnost Palaio Frourio – 
tedy Stará pevnost. 
 
 
 
 
 

10.den – Itálie- Bari 08:00-18:00 
Přístavní město Bari, hlavní město oblasti Apulie, její provincie 
Bari, leží na pobřeží Jaderského moře v jižní Itálii. Je sídlem 
univerzity, významným střediskem průmyslu a obchodu. V roce 
465 tu bylo zřízeno biskupství, které bylo pak v 10. století 
povýšeno na arcibiskupství. Od dobytí Itálie byzantskými vojsky v 
6. století bylo Bari v držení Byzance, a to až do roku 1071, kdy je 
jako poslední državu východního císařství dobyli Normané pod 
vedením Roberta Guiscarda. Roku 1130 se stalo součástí Království 
obojí Sicílie a od roku 1282 neapolského království. V 16. - 18. 
století Bari upadalo, o další století později došlo k jeho novému 
vzestupu. Je zde pohřben Sv. Mikuláš 
 
11.den: Itálie- Terst – 10:00-13:00   odjezd do ČR 
Vstáváme brzy, protože si nemůžete nechat ujít připlutí lodi do 
přístavu. Ráno snídaně a po vylodění v dopoledních hodinách 
prohlídka centra tohoto krásného města. V odpoledních hodinách 
odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé 
svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda. 
 
12.den: Příjezd do ČR  
dle dopravní situace příjezd do Brna cca 01:00 
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 AKČNÍ CENA                       27.990 Kč 

Číslo zájezdu 121 
Loď MSC CRUISES EURIBIA***** 
Termín odjezdu z ČR 7.7.2023 
Termín návratu do ČR 16.7.2023 
Počet dnů 10 
Cena za dítě do 12 let 13.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 15.990 Kč 
Katalogová cena do 39.990 Kč 
First minute cena od 27.990 Kč 
 

1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. 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, Ústí nad Labem 
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění – Kiel- Německo  10:00-18:00 
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. 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: 07.00-17.00 Dánsko-Kodaň   
Návštěva tohoto města je vskutku impozantní. Zavítáme k malé mořské 
víle, uděláme několik fotek s hradní stráží, jejichž klobouky zná snad celý 
svět. Víte, že mají váhu až 8 kg? Více od našeho delegáta. Samotná 
procházka centrem města je velmi půvabná a pohodová.  A vyzkoušet 
můžete třeba i horskou dráhu. (Nutný transfer MSC Cruises) 
4.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. Můžeme se koupat, opalovat, využít vířivek, 
kosmetického salonu a dalších služeb. Pokud budete mít zájem se setkat 
s Nelou Boudovou, máte možnost si poslechnout perličky ze světa 
divadelního, dabingu ale třeba i koučování. Opravdu mimořádný zážitek. 
5.den:Norsko-Hellesylt/Geiranger   08:00-21:00 
Již zde poznáme, že v Norsku v tuto dobu den nikdy nekončí. A tak i v 
nočních hodinách, kdy budeme proplouvat fjordy, můžete fotografovat 
nádhery přírodních úkazů. Ráno na chviličku zakotvíme v Hellesyltu pro 
klienty, jenž mají objednán výlet s MSC Cruises. Dále pak budeme 
pokračovat do Geirengeru kolem světoznámých vodopádů, jejichž tříšť 
orosí i naši loď. Po zakotvení ve fjordu se tendrem přepravíme na pevninu 
a využijeme příjemné procházky v tomto fjordu. Fakultativně za příplatek 
můžete využít úžasný výlet vyhlídkovým busem na plošiny fjordů, odkud 
jsou vidět nádherné přírodní scenérie.(viz hlavní foto). Fakultativní výlet 
vyhlídkovým busem je možné objednat jen při uzavření cestovní smlouvy.  
6.den: 07.00-16.00 Alesund-Norsko  07:00-17:00  
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: Flaam-Norsko  07:00-17:00    
Vesnička Flaam je známá především nejstrmější železnicí z Flaam do Myrdalu. 
Tato panoramatická jízda cca 1,5 hodiny vás okouzlí nádhernými přírodními 
scenériemi norské přírody, vodopádů, skal a místní fauny a flóry. Zastávka přímo 
pod 93 metrů velkým vodopádem je opravdu jedinečným zážitkem. 

                                                         Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   
                                                                          www.rivieratour.cz                                        

                                        KIEL - KODAŇ - FLAAM - HELLESYLT - ALESUND 

Výlet vláčkem je fakultativní* za příplatek a je možné jej rezervovat pouze při 
sjednání cestovní smlouvy. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního 
výletu. 

8.den  Plavba na moři  
A je to tu zase. Uděláme si čas na své nové přátele z lodi a využijme 
volného dne na moři. Navštívíme AUREA SPA na přídi lodi, kde za 
poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a 
dalších služeb. Nebo jen tak lenošíme, relaxujeme. Zasloužíte si to. 
Můžete taktéž využít možnosti setkání s Nelou Boudovou, která Vás 
tentokrát zasvětí do možnosti změnit svůj život, pohled na svět a sebe 
samotného. 
9.den: Kiel- Německo  09:00 vylodění  

Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. Během zpáteční 

přepravy máme pro vás připraveny dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, 

cappuccino a čokoláda a povídání o lodích a nových destinacích. Příjezd 

do  Prahy cca 21:00, Brno cca 23:30 

10.den: Příjezd do ČR   

Příjezd do Olomouce 01:00, Ostrava 02:00 

 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC 

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 
*tématické večery dle programu plavby 
*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 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/osoba/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino, cirkus…) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*speciální cestovní a zdravotní pojištění určené na plavby na moři  
*možnost úhrady servisní taxy předem 
*kvalitnější kategorii kajut Fantastica, Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové, family plan, Yacht club   
*nápojové balíčky a pakety v předprodeji se slevou 
*internet. balíčky v předprodeji se slevou 
*rezervace míst v buse za  příplatek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pořadatelem plavby je plavební společnost MSC Crociere S.A. ,Avenue 
Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko. Veškeré informace, všeobecné 
obchodní podmínky, podmínky účasti na plavbě naleznete na 
www.rivieratour.cz   
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 AKČNÍ CENA                        27.990 Kč 

Číslo zájezdu 122 
Loď MSC CRUISES DIVINA***** 
Termín odjezdu z ČR 20.7.2023 
Termín návratu do ČR 30.7.2023 
Počet dnů 11 
Cena za dítě do 12 let 14.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 16.990 Kč 
Katalogová cena do 39.990 Kč 
First minute cena od 27.990 Kč 
 

1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. 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, Bratislava. Svozový transfer za 
příplatek Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí 
2.den: Tuscania – Itálie 08:00-10:00 
Tuscania je město v provincii Viterbo v regionu Lazio v Itálii. Až do konce 
19. století bylo město známé jako Toscanella. Podle legendy založil 
Tuscania Aeneasův syn Ascanius, kde našel dvanáct štěňat psů (odkud 
pochází etruské jméno Tus - Cana, přičemž cana je obdobou latinského  
canis pro „pes“). Hlavní atrakcí města je kostel San Pietro, postavený v 
lombardsko-románském slohu, započatý v roce 739 a renovovaný v 11. – 
12. století. Interiér má hlavní loď a dvě uličky rozdělené nízkými sloupy a 
pilastry zahrnujícími poloviční sloupy se starožitnými a středověkými 
hlavicemi. Fasáda s rozetovým oknem pochází také z 12. století 
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění –Civitavecchia - Itálie  10:00-17:00 
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. 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: Itálie – Sicílie- Syracuse 14:00-21:00   
Antické město bylo založeno v době řecké archaické kultury kolem roku 
730 př. n. l. kolonisty z Korintu. Od té doby mezi obyvatelstvo začali 
pronikat etničtí Řekové. Díky artézským studním poskytovalo toto území 
dostatek vody, dodnes přítomný ve veřejných studánkách. V Syrakusách 
žili Archimedés, Platón, Xenofón a další. V roce 2005 bylo díky své 
nekropoli zapsáno na seznam dědictví UNESCO. Část města leží na pobřeží 
a část na ostrůvku Ortigia, obě části jsou spojeny mosty. Ve městě žije 
přibližně 121 tisíc obyvatel. V Syrakusách se nachází mnoho 
prehistorických a historických památek od antiky až po baroko. Dva hlavní 
soubory jsou v archeologickém parku a na ostrově Ortigia 
4.den: Valletta- Malta 07:00-18:00 
hlavní město Malty, Valletta, se rozkládá na území o velikosti 1 kilometr x 
600 metrů což z ní činí jedno z nejmenších hlavních měst na světě. Trvale 
zde žije jen něco málo přes 6.000 obyvatel, kteří podle vyjádření 
organizace UNESCO bydlí v městě s největší koncentrací památek na 
světě. I díky tomu byla Valletta zařazena v roce 1980 na prestižní seznam 
památek světového dědictví UNESCO. Valletta je převážně tvořena domy 
postavenými v 16. století během vlády rytířů svatého Jana Jeruzalémského 
(svatého Jana Křtitele), známých také jako Johanité. Ti se na Maltě usadili 
po svém vyhnání z řeckého ostrova Rhodos a následně své pojmenování 
změnili na Maltézské rytíře. Město má silný barokní nádech s prvky 
manýrismu a místy zde můžete narazit i na neoklasicistní budovy a pár 
moderních staveb. Valletta je živým městem, které kromě spousty 
výstavních paláců, kostelů a muzeí nabízí i více světská potěšení 
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. Můžeme se koupat, opalovat, využít vířivek… 

                                                         Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   
                                                                          www.rivieratour.cz                                        

6.den: Řecko - Santorini  07:00-16:00 
Zcela jistě nejkrásnější destinace celé plavby. Krásné bílé domečky a kostelíky v 
kontrastu s modrou barvou Vás budou doslova nutit udělat spoustu krásných 
fotografií. Loď kotví na otevřeném moři v kráteru sopky. Na pevninu nás 
přepraví čluny a dále následuje oslí stezka, kterou rozhodně doporučujeme pro 
všechny milovníky adrenalinu, ale i zábavy.(cca 9 eur/osoba). Santorini je 
opravdu úžasné a i vy budete obdivovat úzké uličky, spousty obchůdků a 
kaváren a především úžasné výhledy lákající k nekonečnému fotografování. 
6.-7. den – Řecko – Mykonos 20:30-14:00 
V řecké mytologii byl Mykonos dějištěm bojů mezi Diem a Giganty, ostrov sám 
byl pojmenován po Apollónově vnukovi Mykonovi. Mykonos dnes patří k 
nejoblíbenějším řeckým ostrovům. Ostrov proslul množstvím zachovalých 
větrných mlýnů, které se nacházejí po celém ostrově. Za zmínku stojí i kostel 
Panagias Paraportiani. Na ostrově, hlavně na jeho jižním pobřeží, se nachází i 
řada dobrých pláží. Zásluhu na oblíbenosti ostrova má však jeho noční život, 
který je řazen mezi nejznámější ve Středomoří vůbec. Přes den malebné a 
pitoreskní uličky města Mykonos se během turistické sezóny každý večer mění 
v konglomerát taveren, hospůdek, barů a klubů, které přitahují množství 
turistů. Nejen díky romantickým zákoutím a krásné architektuře, ale především 
díky své divoké party povaze, kdy se Mykonosu dá přezdívat „řecká Ibiza“, se 
stal vyhledávaným a velmi populárním letoviskem mezi Evropany. 
8. den Plavba na moři 
9.den: Itálie- Civitavecchia 10:00-11:30  Řím  12:30-16:30     
Ráno po vylodění zavítáme na krátkou procházku do Civitavecchie. Projdeme se 
místními uličkami, navštívíme trh a následně se asi dvouhodinovou jízdou 
budeme kochat střední Itálií po cestě do Říma. Po příjezdu do Říma vás čeká 
pěší procházka, která zahrnuje vnější prohlídku, Cirkus Massimus, 
Konstantinova oblouku a u Kolosea bude krátká fotografická procházka. Dále 
uvidíte Forum Románum, Kapitol, Památník Viktora Emanuela II, Fontánu di 
Trévi, nejkrásnější římské náměstí Piazza Navona, podíváme se na obrazy od 
Paula  Rubense, projdeme se po Ponte San Angelo, uvidíme Andělský hrad a 
naši procházku zakončíme pohledem na Vatikán. V pozdních odpoledních 
hodinách vyrazíme autobusem do Toskánska, kde si vychutnáte skvělou večeři 
a ubytujeme se na hotelu. 
10.den: Itálie  Assisi -  10:00-13:00 
Po snídani vyrazíme klikatými cestami do Assisi. Assisi, ležící v regionu Umbrie 
přibližně 25 km od významného města Perugia, patří k nejvýznamnějším 
poutním místům křesťanského světa. Svatý František, který jako laický kazatel 
promlouval v celé Itálii, se v Assisi narodil roku 1181, v roce 1209 tu založil 
františkánský řád a působil zde až do své smrti v roce 1226. Takřka ihned po 
jeho smrti začali v Assisi na jeho počest stavět rozsáhlou baziliku. Assisi je 
významným duchovním střediskem střední Itálie, po Vatikánu se jedná o 
nejvýznamnější poutní místo v Itálii. Má výrazně středověký charakter a odkaz 
svatého Františka je tu cítit na každém kroku. Skutečnou chloubou je tu 
především cyklus 28 maleb ze života svatého Františka 
10. den: Itálie - Florencie- 16:00-18:00 
V podvečer dorazíme do města zamilovaných Florencie. Kolébka renesance 
nebo „hlavní město umění v Evropě“. Leží na úpatí Apenin a jeho středem 
protéká řeka Arno. Nejznámějšími památkami, které během naší prohlídky 
uvidíte, jsou dóm, zvonice a baptisterium, které stojí na náměstí Piazza del 
Duomo. Opodál, na Piazza della Signoria, můžete obdivovat zvonici na Palazzo 
Vecchio. Rozhodně si nenecháme ujít kopii slavné Michelangelovy sochy Davida 
s dalšími známými sochami od Donatella a Bandinelliho. Po krátkém osobním 
volnu svačinka v buse a odjezd do ČR. Během cesty máme pro vás připraveny 
dvě teplé svačinky v buse a občerstvení. 
11. den Příjezd do ČR.  
Dle dopravní situace kolem poledne 

 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC 

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 
*tématické večery dle programu plavby 
*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 
*1x ubytování v *** hotelu se snídaní a večeří v Toskánsku 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/osoba/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino, cirkus…) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*speciální cestovní a zdravotní pojištění určené na plavby na moři  
*možnost úhrady servisní taxy předem 
*kvalitnější kategorii kajut Fantastica, Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové, family plan, Yacht club   
*nápojové balíčky a pakety v předprodeji se slevou 
*internet. balíčky v předprodeji se slevou 
*svozový transfer Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí 990 Kč 
*rezervace míst v buse za  příplatek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pořadatelem plavby je plavební společnost MSC Crociere S.A. ,Avenue 
Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko. Veškeré informace, všeobecné 
obchodní podmínky, podmínky účasti na plavbě naleznete na 
www.rivieratour.cz   
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                                 BENÁTKY – SPLIT – KOTOR-  CORFU – ZAKYNTOS - BARI 

 AKČNÍ CENA                        25.990 Kč 

Číslo zájezdu 123 
Loď MSC CRUISES LIRICA*** 
Termín odjezdu z ČR 23.7.2023 
Termín návratu do ČR 1.8.2023 
Počet dnů 10 
Cena za dítě do 12 let 7.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 9.990 Kč 
Katalogová cena do 39.990 Kč 
First minute cena od 25.990 Kč 
 

 
1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. 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, Bratislava. Svozový transfer za 
příplatek Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí 
 
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění – Benátky- Itálie  10:00-19:00 
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. 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:  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. Můžeme se koupat, opalovat, využít 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 
4.den: Split-Chorvatsko  07.00-18.00 
Chorvatské letovisko asi zná snad každý. My Vám však nabízíme vychutnat 
si krásy tohoto města během jednoho dne. S našim delegátem vyrazíte na 
prohlídku tohoto krásného města, kde na Vás historie středomořského 
města sálá doslova na každém kroku. Budete mít i dostatek času na osobní 
volno, protože ve Splitu se domluví snad každý a nepotřebuje k tomu znát 
světové jazyky. Zcela jistě zavítáte do kavárniček, nakoupíte suvenýry a 
ochutnáte skvělou zmrzlinu 
5.den: Kotor – Černá hora  08.00-18.00 
Po Santorini asi nejkrásnější destinace Vás zaujme už vplouváním do 
Kotoru Bokou Kotorskou. Proplujete největším jihoevropským fjordem do 
krásného historického městečka, kde Vám rozhodně doporučíme výšlap 
na místní hradby, odkud jsou neskutečně krásné výhledy nejen na město 
Kotor, ale i na celý Fjord. Už samotné proplutí fjordem je opravdu 
neskutečným zážitkem. Jen si to představte, sedíte na palubě lodi, v ruce 
svůj oblíbený drink a užíváte si okolní přírodu, kterou máte opravdu 
nadosah. Vážně úžasná destinace. 
6.den – Řecko-Korfu      09:00-19.00 
Na ostrově Korfu se nachází stejnojmenné hlavní město, často také 
nazývané Kerkyra. Nejnavštěvovanější částí města je historické centrum 
neboli "Corfu Old Town". V této části je Stará vojenská pevnost a krásná, 
monumentální promenáda Esplanáda. Pěkně kontrastuje s okolními 
úzkými uličkami a je lemováno řadou zajímavých budov. Za touhle 
promenádou je centrum města o rozloze 0,5 x 0,5 km. Na protějším konci 
náměstí se nachází útes spadající do Jónského moře, na němž byla v 
minulosti vystavěna benátská pevnost Palaio Frourio – tedy Stará pevnost. 
7.den: Zakyntos-Řecko 07:00-16:00 
Všudypřítomná bujná zeleň, květy hrající pestrými barvami, tyrkysové 
moře, písčité pláže, potápění s mořskými želvami, plavání v tajemných 
jeskyních, surfování, jachting, horské pěší túry, pohostinní obyvatelé, 
horké klima, výlety za vzácnými tuleni, stoleté vesničky s poklidným  

                                                                Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   
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rytmem života, množství kostelů, klášterů a historických památek, to vše 
nás čeká na  na Zante, jak by řekli Italové. To je jen malý výčet toho, co 
Vás při návštěvě krásného zeleného ostrova v Jónském moři zvaného 
Zakynthos. Tak se můžete těšit třeba na okouzlující modré jeskyně, pláž 
Navagio, živý Laganas a vynikající místní kuchyni. Vše je jen a jen na 
vašem výběru. 
8.den Bari- Itálie  07:00-14:00 
Přístavní město Bari, hlavní město oblasti Apulie, její provincie Bari, leží 
na pobřeží Jaderského moře v jižní Itálii. Je sídlem univerzity, 
významným střediskem průmyslu a obchodu. V roce 465 tu bylo zřízeno 
biskupství, které bylo pak v 10. století povýšeno na arcibiskupství. Od 
dobytí Itálie byzantskými vojsky v 6. století bylo Bari v držení Byzance, a 
to až do roku 1071, kdy je jako poslední državu východního císařství 
dobyli Normané pod vedením Roberta Guiscarda. Roku 1130 se stalo 
součástí Království obojí Sicílie a od roku 1282 neapolského království. V 
16. - 18. století Bari upadalo, o další století později došlo k jeho novému 
vzestupu. Je zde pohřben Sv. Mikuláš 
9.den: Benátky  -09:00 vylodění  
Vstáváme brzy, protože si nemůžete nechat ujít připlutí lodi do přístavu. 
Ráno snídaně a po vylodění v dopoledních hodinách prohlídka centra 
tohoto krásného města. Pro naše klienty připravujeme fakultativní výlet 
na náměstí Sv. Marka. Z přístavu vyrazíme vaporettem krásnou plavbou 
až na náměstí Sv.Marka. Zde bude individuální program anebo procházka 
s našim delegátem až k světově známému mostu Rialto a následně 
návrat zpět. V odpoledních hodinách opět návrat vaporettem do přístavu 
a odjezd do ČR. Cena fakultativního výletu je 890 Kč/os. Upozorňujeme, 
že klienti, kteří se neúčastní fakultativního výletu, vyčkají na skupinu v 
buse nebo odbavovací hale. V Benátkách není dovoleno svévolně opustit 
přístav. V odpoledních hodinách 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 00.01 hod, Olomouc 
01.30, Ostrava 03.00 

 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC 

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 
*tématické večery dle programu plavby 
*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 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/osoba/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino, cirkus…) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*speciální cestovní a zdravotní pojištění určené na plavby na moři  
*možnost úhrady servisní taxy předem 
*kvalitnější kategorii kajut Fantastica, Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové, family plan, Yacht club   
*nápojové balíčky a pakety v předprodeji se slevou 
*internet. balíčky v předprodeji se slevou 
*svozový transfer Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí 890 Kč 
*rezervace míst v buse za  příplatek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pořadatelem plavby je plavební společnost MSC Crociere S.A. ,Avenue 
Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko. Veškeré informace, všeobecné 
obchodní podmínky, podmínky účasti na plavbě naleznete na 
www.rivieratour.cz   
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 AKČNÍ CENA                       24.990 Kč 

Číslo zájezdu 124 
Loď MSC CRUISES FANTASIA***** 
Termín odjezdu z ČR 12.8.2023 
Termín návratu do ČR 21.8.2023 
Počet dnů 10 
Cena za dítě do 12 let 12.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 14.990 Kč 
Katalogová cena do 39.990 Kč 
First minute cena od 24.990 Kč 
 

1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. 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, Ústí nad Labem 
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění – Kiel- Německo  10:00-19:00 
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. 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: Kodaň –Dánsko 09.00-18.00 
Návštěva tohoto města je vskutku impozantní. Zavítáme k malé mořské 
víle, uděláme několik fotek s hradní stráží, jejichž klobouky zná snad celý 
svět. Víte, že mají váhu až 8 kg.Více od našeho delegáta.Samotná 
procházka centrem města je velmi půvabná a pohodová.  A vyzkoušet 
můžete třeba i horskou dráhu. Socha Malé mořské víly (Den Lille Havfrue)  
je patrně nejfotografovanějším objektem z celé Kodaně. Je symbolem 
města i krásnou ikonou působivého nábřeží Nyhavn, kam by každý 
návštěvník Kodaně měl určitě zavítat. Ta pravá je sice jen jedna, v Kodani 
ovšem můžete spatřit i její mladší kolegyně. Nábřeží Nyhavn je velmi 
pěkné místo, které láká k posezení v některém z mnoha místních podniků 
a k pozorování okolního dění i jasně barevných městských domů se 
sedlovou střechou. Účelem stavby kanálu Nyhavn bylo spojit Kongens 
Nytorv s přístavem a v minulosti přitahoval kanál nejen námořníky, ale pro 
svou neopakovatelnou atmosféru také spisovatele a umělce. Nutný 
transfer MSC Cruises 
4.den: 12.00-18.00 Švédsko-Helsinki  
Helsinky se hlavním městem staly až v roce 1812. Jsou průmyslovým 
centrem Finska a největším přístavem země. Helsinky vás zaujmou už na 
první pohled, ale kvůli místním památkám stojí rozhodně i za bližší 
prozkoumání. Helsinky jsou centrem nejzalidněnější, nejvíce průmyslové a 
nejbohatší části Finska. V roce 2000 byly (stejně jako Praha) označeny 
Městem kultury, což je významné ocenění. Rozkládají se na poloostrově a 
více než 300 malých ostrůvcích na severní straně Finského zálivu v 
Baltském moři. Většina návštěvníků začne prohlídku Helsinek v námořní 
pevnosti Suomenlinna (česky Finský hrad). Ta se sice nenachází v centru, 
ale rozhodně stojí za návštěvu. Oblast Suomenlinny je osídlena, žije zde 
cca 800 lidí a dalších 400 lidí zde pracuje. Ostrovy, které ročně navštíví 
téměř milion lidí a patří tak k nejnavštěvovanějším místům ve Finsku, jsou 
od roku 1991 zapsány na Seznamu světového kulturního dědictví 
UNESCO.Zveme Vás na prohlídku tohoto krásného města.(nutný transfer 
MSC). 
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. Můžeme se koupat, opalovat, využít 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 
6.den: Estonsko-Tallinn  12:00-20:00 
Tallinn patří k turisticky nejnavštěvovanějším evropským městům. Hlavním 
turistickým cílem je Staré Město s hradním vrchem Toompea.  
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                                  KIEL – KODAŇ - TALLINN - HELSINKI - STOCKHOLM 

 
 
 
 
Právě toto historické jádro města bylo v roce 1997 zapsáno na listinu 
světového dědictví UNESCO. Současné jméno Tallinnu je poprvé 
doloženo až v roce 1536 v podobě Talyna. S našim delegátem se máte 
možnost projít po památkách tohoto úžasného města, které ve Vás 
zanechá neskutečné vzpomínky: Procházka z přístavu do města je velmi 
působivá a místní kavárničky a restaurace ve vás zanechají 
nezapomenutelný dojem z této destinace Spousta klientů od destinace 
Tallinn nic nečeká a jsou velmi mile překvapeni tímto úžasným místem. 
7.den: Stockholm-Švédsko 09:00-17:00 
Benátky severu“, jak je hlavní metropole nazývána, má skutečně co 
nabídnout. Město je sídlem švédského krále Karla XVI. Gustava, vlády a 
parlamentu. Město se rozkládá na 14 ostrovech a díky tomu získala 
metropole svůj jedinečný šarm a vzhled. Důvodem k návštěvě 
Stockholmu může být jeho skvělá kuchyně, nejstarší skanzen na světě, 
netradiční muzeum alkoholu, plavba lodí po ostrovech nebo tajemná 
historie. Největším a nejznámějším obyvatelem je asi Alfred Nobel, 
objevitel dynamitu, díky kterému proslul po celém světě. Ve Stockholmu, 
proto navštivte Nobelovo muzeum. Jmění, které nashromáždil za celý 
svůj život, odkázal stockholmskému fondu, ze kterého jsou každoročně 
vypláceni nositelé Nobelových cen. Stockholmské metro- tak to je pecka- 
jsou to nejen tři trasy a sedm linek městské hromadné dopravy, ale 
především překrásná výzdoba, která se každoročně řadí mezi 
nejkrásnější interiéry stanic metra na světě. Polovina celé délky sítě (přes 
100 stanic) vede pod povrchem země a druhá polovina je nadzemní. To 
musíte vidět. 
8.den  Plavba na moři  
A je to tu zase. Uděláme si čas na své nové přátele z lodi a využijme 
volného dne na moři. Navštívíme AUREA SPA na přídi lodi, kde za 
poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a 
dalších služeb. Nebo jen tak lenošíme, relaxujeme. Zasloužíte si to. 
9.den: Kiel- Německo  09:00 vylodění  

Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. Během zpáteční 

přepravy máme pro vás připraveny dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, 

cappuccino a čokoláda a povídání o lodích a nových destinacích. Příjezd 

do  Prahy cca 21:00, Brno cca 23:30 

10.den: Příjezd do ČR   

Příjezd do Olomouce 01:00, Ostrava 02:00 

 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC 

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 
*tématické večery dle programu plavby 
*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 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/osoba/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino, cirkus…) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*speciální cestovní a zdravotní pojištění určené na plavby na moři  
*možnost úhrady servisní taxy předem 
*kvalitnější kategorii kajut Fantastica, Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové, family plan, Yacht club   
*nápojové balíčky a pakety v předprodeji se slevou 
*internet. balíčky v předprodeji se slevou 
*svozový transfer Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí 990 Kč 
*rezervace míst v buse za  příplatek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pořadatelem plavby je plavební společnost MSC Crociere S.A. ,Avenue 
Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko. Veškeré informace, všeobecné 
obchodní podmínky, podmínky účasti na plavbě naleznete na 
www.rivieratour.cz   
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 AKČNÍ CENA                        23.990 Kč 

Číslo zájezdu 130 
Loď MSC CRUISES LIRICA*** 
Termín odjezdu z ČR 3.9.2023 
Termín návratu do ČR 12.9.2023 
Počet dnů 10 
Cena za dítě do 12 let 7.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 9.990 Kč 
Katalogová cena do 39.990 Kč 
First minute cena od 23.990 Kč 
 

 
1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. 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, Bratislava. Svozový transfer za 
příplatek Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí 
 
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění – Benátky- Itálie  10:00-19:00 
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. 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:  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. Můžeme se koupat, opalovat, využít 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 
4.den: Split-Chorvatsko  07.00-18.00 
Chorvatské letovisko asi zná snad každý. My Vám však nabízíme vychutnat 
si krásy tohoto města během jednoho dne. S našim delegátem vyrazíte na 
prohlídku tohoto krásného města, kde na Vás historie středomořského 
města sálá doslova na každém kroku. Budete mít i dostatek času na osobní 
volno, protože ve Splitu se domluví snad každý a nepotřebuje k tomu znát 
světové jazyky. Zcela jistě zavítáte do kavárniček, nakoupíte suvenýry a 
ochutnáte skvělou zmrzlinu 
5.den: Kotor – Černá hora  08.00-18.00 
Po Santorini asi nejkrásnější destinace Vás zaujme už vplouváním do 
Kotoru Bokou Kotorskou. Proplujete největším jihoevropským fjordem do 
krásného historického městečka, kde Vám rozhodně doporučíme výšlap 
na místní hradby, odkud jsou neskutečně krásné výhledy nejen na město 
Kotor, ale i na celý Fjord. Už samotné proplutí fjordem je opravdu 
neskutečným zážitkem. Jen si to představte, sedíte na palubě lodi, v ruce 
svůj oblíbený drink a užíváte si okolní přírodu, kterou máte opravdu 
nadosah. Vážně úžasná destinace. 
6.den – Řecko-Korfu      09:00-19.00 
Na ostrově Korfu se nachází stejnojmenné hlavní město, často také 
nazývané Kerkyra. Nejnavštěvovanější částí města je historické centrum 
neboli "Corfu Old Town". V této části je Stará vojenská pevnost a krásná, 
monumentální promenáda Esplanáda. Pěkně kontrastuje s okolními 
úzkými uličkami a je lemováno řadou zajímavých budov. Za touhle 
promenádou je centrum města o rozloze 0,5 x 0,5 km. Na protějším konci 
náměstí se nachází útes spadající do Jónského moře, na němž byla v 
minulosti vystavěna benátská pevnost Palaio Frourio – tedy Stará pevnost. 
7.den: Zakyntos-Řecko 07:00-16:00 
Všudypřítomná bujná zeleň, květy hrající pestrými barvami, tyrkysové 
moře, písčité pláže, potápění s mořskými želvami, plavání v tajemných 
jeskyních, surfování, jachting, horské pěší túry, pohostinní obyvatelé, 
horké klima, výlety za vzácnými tuleni, stoleté vesničky s poklidným  
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rytmem života, množství kostelů, klášterů a historických památek, to vše 
nás čeká na  na Zante, jak by řekli Italové. To je jen malý výčet toho, co 
Vás při návštěvě krásného zeleného ostrova v Jónském moři zvaného 
Zakynthos. Tak se můžete těšit třeba na okouzlující modré jeskyně, pláž 
Navagio, živý Laganas a vynikající místní kuchyni. Vše je jen a jen na 
vašem výběru. 
8.den Bari- Itálie  07:00-14:00 
Přístavní město Bari, hlavní město oblasti Apulie, její provincie Bari, leží 
na pobřeží Jaderského moře v jižní Itálii. Je sídlem univerzity, 
významným střediskem průmyslu a obchodu. V roce 465 tu bylo zřízeno 
biskupství, které bylo pak v 10. století povýšeno na arcibiskupství. Od 
dobytí Itálie byzantskými vojsky v 6. století bylo Bari v držení Byzance, a 
to až do roku 1071, kdy je jako poslední državu východního císařství 
dobyli Normané pod vedením Roberta Guiscarda. Roku 1130 se stalo 
součástí Království obojí Sicílie a od roku 1282 neapolského království. V 
16. - 18. století Bari upadalo, o další století později došlo k jeho novému 
vzestupu. Je zde pohřben Sv. Mikuláš 
9.den: Benátky  -09:00 vylodění  
Vstáváme brzy, protože si nemůžete nechat ujít připlutí lodi do přístavu. 
Ráno snídaně a po vylodění v dopoledních hodinách prohlídka centra 
tohoto krásného města. Pro naše klienty připravujeme fakultativní výlet 
na náměstí Sv. Marka. Z přístavu vyrazíme vaporettem krásnou plavbou 
až na náměstí Sv.Marka. Zde bude individuální program anebo procházka 
s našim delegátem až k světově známému mostu Rialto a následně 
návrat zpět. V odpoledních hodinách opět návrat vaporettem do přístavu 
a odjezd do ČR. Cena fakultativního výletu je 890 Kč/os. Upozorňujeme, 
že klienti, kteří se neúčastní fakultativního výletu, vyčkají na skupinu v 
buse nebo odbavovací hale. V Benátkách není dovoleno svévolně opustit 
přístav. V odpoledních hodinách 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 00.01 hod, Olomouc 
01.30, Ostrava 03.00 

 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC 

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 
*tématické večery dle programu plavby 
*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 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/osoba/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino, cirkus…) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*speciální cestovní a zdravotní pojištění určené na plavby na moři  
*možnost úhrady servisní taxy předem 
*kvalitnější kategorii kajut Fantastica, Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové, family plan, Yacht club   
*nápojové balíčky a pakety v předprodeji se slevou 
*internet. balíčky v předprodeji se slevou 
*svozový transfer Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí 890 Kč 
*rezervace míst v buse za  příplatek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pořadatelem plavby je plavební společnost MSC Crociere S.A. ,Avenue 
Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko. Veškeré informace, všeobecné 
obchodní podmínky, podmínky účasti na plavbě naleznete na 
www.rivieratour.cz   
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 AKČNÍ CENA                       25.990 Kč 

Číslo zájezdu 131 
Loď MSC CRUISES POESIA*** 
Termín odjezdu z ČR 13.9.2023 
Termín návratu do ČR 26.9.2023 
Počet dnů 14 
Cena za dítě do 12 let 9.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 11.990 Kč 
Katalogová cena do 38.990 Kč 
First minute cena od 24.990 Kč 
 

1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. 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, Ústí nad Labem 
2.den: Příjezd a nalodění – Wardemunde- Německo  10:00-19:00 
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. 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: Goteborg-Švédsko 11:00-19:00 
je druhé největší švédské město, ležící v provincii Västergötland na 
západním pobřeží Švédska u zálivu Kattegat. Göteborg je rovněž 
považován za studentské město, na dvou zdejších univerzitách totiž 
studuje zhruba 60 000 studentů, což je vůbec nejvíce v celé Skandinávii. 
Göteborg se také nazývá „zeleným městem“ nebo „nešvédským městem“ 
– v Göteborgu najdeme hodně parků. je se na co těšit 
4.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. Můžeme se koupat, opalovat, využít 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 
5.den IJmuiden- Holandsko 07:00-17:00 
 Včetně svých velkých zdymadel se rozprostírá nad ústím kanálu Severního 
moře do Amsterdamu. Na jihu sousedí s velkou rezervací dun pokrytých 
rostlinami, národním parkem Zuid-Kennemerland. Město bylo osídleno již 
za doby římanů u jezera Wijkermeer a dřive zde byl vybudován 
severomořský přístav regionálního významu. Současný IJmuiden zahrnuje 
čtyři přístavy: viveershaven, rybářský dok, IJmondhaven a přístav Marina 
IJmuiden-přístav pro rekreační plavidla. IJmuiden se stal největším 
rybářským přístavem Nizozemska. Tak co, jdeme na ryby? 
6.den: Anglie- Southampton 09:00-21:00    
Southampton je samostatná správní jednotka na jižním pobřeží Anglie. Je 
nejbližším velkým městem poblíž oblasti New Forest a nachází se asi v 
polovině vzdálenosti mezi Portsmouthem a Bournemouthem. 
Southampton je centrem konurbace neoficiálně označované jako Greater 
Southampton. Je hlavně univerzitním městem. Můžete se s námi vydat 
krásnými uličkami do místního kostelíka, navštívit muzeum Titaniku, který 
právě z tohoto města vyploupal, nebo si vychutnat den v některém z 
místních Pubů. 
7. den: Plavba na moři 
8. den La Coruna-Španělsko 09:00-15:00 
Mezi nejvýznamnější památky ve městě La Coruña patří Herkulova věž 
(Torre de Hércules ), nejstarší dosud činný maják na světě nebo pevnost 
San Anton (Castillo San Anton). Hojně navštěvované jsou také kapitulní 
románský kostel P. Marie, kostel Santiago a krásné romantické zahrady 
Xardín de San Carlos. Zajímavé je také náměstí María Pita, kterému 
dominuje místní radnice. Všechny tato místa navštívíte společně s našim 
delegátem. 
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               WARDEMUNDE-GOTEBORG-SOUTHAMPTON-LA CORUNA-LISABON-ALICANTE 

9.den: Lisabon-Portugalsko 13:00-22:00 
Je považován za jedno z nejkrásnějších měst na světě. Přes řeku Tejo se 
klene most Vasco de Gama. Tento most je nejdelší v Evropě. Most je 
dlouhý 17,5 km. Vzhledem k možnostem návštěvy Lissabonu 
doporučujeme výlet MSC Cruises do Fatimy. Portugalská Fátima je pro 
většinu Čechů zcela neznámým místem, přesto je už přes devadesát let 
považována za nejvýznamnější katolické poutní místo na světě. Od doby, 
kdy se tady třem dětem zjevila Panna Marie, přicházejí do Fátimy ročně 
milióny lidí prosit na kolenou o zázrak. Uděláme se krásný výlet po městě 
místními TUC-TUC (za příplatek) 
10.den  Plavba na moři  
A je to tu zase. Uděláme si čas na své nové přátele z lodi a využijme 
volného dne na moři. Navštívíme AUREA SPA na přídi lodi, kde za 
poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a 
dalších služeb. Nebo jen tak lenošíme, relaxujeme. Zasloužíte si to. 
11.den: Alicante-Španělsko 12:00-20:00 
Město založili Římané a pojmenovali ho Lucentum (Město světla). Ve 
druhé pol. 8 st. Alicante ovládli Arabové, v roce 1246 je dobyl zpět 
Alfonso X. pro Kastilskou korunu. V roce 1308 se město stalo součástí 
Valencijského království. Dnes je součástí regionu Valencie. Staré Město 
se rozkládá na pobřeží Středozemního moře pod vrchem Monte 
Benacantil. Na vrchu Benacantil je hrad Santa Bárbara, založený již 200 
let před K., současné opevnění je částečně z 9 st. K nejvýznamnějším 
stavbám na Starém Městě náleží katedrála San Nicolas ze 17. st. Ještě 
staršího data, ze 14. až 16. st., je bazilika Santa María, kterou lze nalézt 
na náměstí Plaza Santa María (Calle Mayor, Villavieja). Trojici 
významných staveb na Starém Městě doplňuje budova alicantské 
radnice se dvěma věžemi na náměstí Ayuntamiento de Alicante 
(Radniční nám.), barokní stavba z 18. st. Západně od Starého Města leží 
čtvrť Centro. Jednu z dominant čtvrti tvoří výšková budova Gran Sol 
(hotel, výška 97 m, 1970). Velká část zástavby ve čtvrti Centro je ze 70. a 
80. let min. st., nicméně i zde je několik historických staveb, kostel 
Nuestra Seňora de Gracie či alicantské divadlo Teatro Principal. Severně 
od čtvrti Centro leží na vrchu Tossal pevnost San Fernando. 
12.den Plavba na moři 
13.den: Itálie-Janov  -09:00 vylodění  
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. Během zpáteční 
přepravy máme pro vás připraveny dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, 
cappuccino a čokoláda a povídání o lodích a nových destinacích.  
14.den: Příjezd do ČR   
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace. Brno cca 00.01 hod, Olomouc 
01.30, Ostrava 03.00 
 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC 

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 
*tématické večery dle programu plavby 
*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 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/osoba/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino, cirkus…) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
* výlet Lisabon TUC-TUC 1490 Kč 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*speciální cestovní a zdravotní pojištění určené na plavby na moři  
*možnost úhrady servisní taxy předem 
*kvalitnější kategorii kajut Fantastica, Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové, family plan, Yacht club   
*nápojové balíčky a pakety v předprodeji se slevou 
*internet. balíčky v předprodeji se slevou 
*zpáteční svozový transfer do Praha, Humpolec, Jihlava, Velké 
Meziříčí 690 Kč 
*rezervace míst v buse za  příplatek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pořadatelem plavby je plavební společnost MSC Crociere S.A. ,Avenue 
Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko. Veškeré informace, všeobecné 
obchodní podmínky, podmínky účasti na plavbě naleznete na 
www.rivieratour.cz   
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 AKČNÍ CENA                        24.990 Kč 

Číslo zájezdu 132 
Loď MSC CRUISES DIVINA***** 
Termín odjezdu z ČR 21.9.2023 
Termín návratu do ČR 2.10.2023 
Počet dnů 12 
Cena za dítě do 12 let 11.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 11.990 Kč 
Katalogová cena do 38.990 Kč 
First minute cena od 22.990 Kč 
 

1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. 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, Bratislava. Svozový transfer za 
příplatek Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí 
2.den: Tuscania – Itálie 08:00-10:00 
Tuscania je město v provincii Viterbo v regionu Lazio v Itálii. Až do konce 
19. století bylo město známé jako Toscanella. Podle legendy založil 
Tuscania Aeneasův syn Ascanius, kde našel dvanáct štěňat psů (odkud 
pochází etruské jméno Tus - Cana, přičemž cana je obdobou latinského  
canis pro „pes“). Hlavní atrakcí města je kostel San Pietro, postavený v 
lombardsko-románském slohu, započatý v roce 739 a renovovaný v 11. – 
12. Století. Interiér má hlavní loď a dvě uličky rozdělené nízkými sloupy a 
pilastry zahrnujícími poloviční sloupy se starožitnými a středověkými 
hlavicemi. Fasáda s rozetovým oknem pochází také z 12. století 
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění –Civitavecchia - Itálie  10:00-17:00 
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. 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: Itálie – Sicílie- Syracuse 14:00-21:00   
Antické město bylo založeno v době řecké archaické kultury kolem roku 
730 př. n. l. kolonisty z Korintu. Od té doby mezi obyvatelstvo začali 
pronikat etničtí Řekové. Díky artézským studním poskytovalo toto území 
dostatek vody, dodnes přítomný ve veřejných studánkách. V Syrakusách 
žili Archimedés, Platón, Xenofón a další. V roce 2005 bylo díky své 
nekropoli zapsáno na seznam dědictví UNESCO. Část města leží na pobřeží 
a část na ostrůvku Ortigia, obě části jsou spojeny mosty. Ve městě žije 
přibližně 121 tisíc obyvatel. V Syrakusách se nachází mnoho 
prehistorických a historických památek od antiky až po baroko. Dva hlavní 
soubory jsou v archeologickém parku a na ostrově Ortigia 
4.den: Itálie – Taranto  11:00-20.00 
Taranto je italské město v kraji Apulie a hlavní město provincie Taranto. 
Leží v jihovýchodní části země, v Tarentském zálivu, na pobřeží Jónského 
moře. Celostátní význam má přístav v novější části města, v němž kotví 
největší italská námořní flotila. Město je také sídlem arcibiskupa. 
Nejvýznamnější památkou Nového Města je Národní archeologické 
muzeum, Museo Nazionale. Prehistorii zastupují jeskyní kresby ze 4 
tisíciletí př. n. l., jsou zde předměty z doby železné a bronzové. Antiku 
reprezentuje bronzový Zeus ze 6. století př. n. l., hlava bohyně Athény s 
přilbou, mramorové sarkofágy, pohřební urny, keramika, terakotové 
masky a mnohé další předměty. Expozice byla kvůli rekonstrukci dočasně 
přemístěna do paláce Pantaleo. Dále se ve městě nachází Oceánografické 
muzeum a také pobřežní promenáda. Doporučujeme Vám výlet do 
Alberobello což je malé město v italské provincii Bari v Apulii. Město je 
známo především díky své unikátní architektuře – zdejší domky jsou 
postavené v tzv. stylu trulli. Především díky jim je od roku 1996 městečko 
součástí světového dědictví. 
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. Můžeme se koupat, opalovat, využít vířivek… 

                                                               Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   
                                                                                    www.rivieratour.cz                                        

6.den: Řecko - Santorini  07:00-16:00 
Zcela jistě nejkrásnější destinace celé plavby. Krásné bílé domečky a kostelíky v 
kontrastu s modrou barvou Vás budou doslova nutit udělat spoustu krásných 
fotografií. Loď kotví na otevřeném moři v kráteru sopky. Na pevninu nás 
přepraví čluny a dále následuje oslí stezka, kterou rozhodně doporučujeme pro 
všechny milovníky adrenalinu, ale i zábavy.(cca 9 eur/osoba). Santorini je 
opravdu úžasné a i vy budete obdivovat úzké uličky, spousty obchůdků a 
kaváren a především úžasné výhledy lákající k nekonečnému fotografování. 
6.-7. den – Řecko – Mykonos 20:30-14:00 
V řecké mytologii byl Mykonos dějištěm bojů mezi Diem a Giganty, ostrov sám 
byl pojmenován po Apollónově vnukovi Mykonovi. Mykonos dnes patří k 
nejoblíbenějším řeckým ostrovům. Ostrov proslul množstvím zachovalých 
větrných mlýnů, které se nacházejí po celém ostrově. Za zmínku stojí i kostel 
Panagias Paraportiani. Na ostrově, hlavně na jeho jižním pobřeží, se nachází i 
řada dobrých pláží. Zásluhu na oblíbenosti ostrova má však jeho noční život, 
který je řazen mezi nejznámější ve Středomoří vůbec. Přes den malebné a 
pitoreskní uličky města Mykonos se během turistické sezóny každý večer mění 
v konglomerát taveren, hospůdek, barů a klubů, které přitahují množství 
turistů. Nejen díky romantickým zákoutím a krásné architektuře, ale především 
díky své divoké party povaze, kdy se Mykonosu dá přezdívat „řecká Ibiza“, se 
stal vyhledávaným a velmi populárním letoviskem mezi Evropany. 
8. den Plavba na moři 
9.den: Itálie- Civitavecchia 10:00-11:30  Řím  12:30-16:30     
Ráno po vylodění zavítáme na krátkou procházku do Civitavecchie. Projdeme se 
místními uličkami, navštívíme trh a následně se asi dvouhodinovou jízdou 
budeme kochat střední Itálií po cestě do Říma. Po příjezdu do Říma vás čeká 
pěší procházka, která zahrnuje vnější prohlídku, Cirkus Massimus, 
Konstantinova oblouku a u Kolosea bude krátká fotografická procházka. Dále 
uvidíte Forum Románum, Kapitol, Památník Viktora Emanuela II, Fontánu di 
Trévi, nejkrásnější římské náměstí Piazza Navona, podíváme se na obrazy od 
Paula  Rubense, projdeme se po Ponte San Angelo, uvidíme Andělský hrad a 
naši procházku zakončíme pohledem na Vatikán. V pozdních odpoledních 
hodinách vyrazíme autobusem do Toskánska, kde si vychutnáte skvělou večeři 
a ubytujeme se na hotelu. 
10. den: Itálie – Siena 10:00-13:00      San Gimignano 15:00-20:00   
Ráno po snídani odjezd do Sieny, známé jako historické kulturní město s 
výborně zachovalým středověkým architektonickým dědictvím a Sienskou 
univerzitou, jednou z nejstarších univerzit světa. Proto je Siena od roku 1995 
zapsána na seznamu památek světového dědictví UNESCO. Jedním z 
charakteristických rysů architektury v Sieně jsou stavby z cihel. Po prohlídce 
budeme projíždět úžasnou krajinou Italského Toskánska až do městečka San 
Gimignano, které je proslulé svou téměř jednotnou zástavbou středověké 
architektury a svými 15 věžemi. Tato stará část města na náhorní plošině je od 
roku 1990 zapsána na Seznamu světového dědictví UNESCO. Dějiny tohoto 
toskánského městečka začínají asi ve 4. století př. n. l. založením etruské osady, 
pojmenované Velathri podle etruské bohyně lesů. Šlechtické rodiny vystavěly 
kromě kostelů honosné paláce a hranolové obranné věže. Ve 14. století zde 
stálo 72 věží a za každou zbouranou byl vlastník povinen postavit věž novou. 
Rod Salvucciů prezentoval svou moc dokonce dvěma věžemi (připomínajícími 
Newyorská dvojčata). Dodnes se dochovalo 14 věží. Následuje odjezd na hotel, 
ubytování a večeře s překvapením.  
11. den: PISA-LUCCA 
Pisa je známá po celém světě svou Šikmou věží (Torre Pendente) a dalšími 
románskými budovami v komplexu místní katedrály na náměstí Piazza dei 
Miracoli („Náměstí zázraků“). Pisa byla založena na ústí řeky Arno 
pravděpodobně Řeky. Podle latinských spisovatelů vznikla ve 13. století př. n. l., 
550 let před založením Říma. Dočasně patřila Etruskům, v roce 1991 během 
archeologických vykopávek na území Garibaldiho arény byla zdokumentována 
zdejší etruská nekropole. Za starověkého Říma byla Pisa jedním z center vlády 
nad Středozemním mořem. V středověku byla fakticky nezávislá Pisánská 
republika důležitým obchodním přístavem a jednou z námořních republik. 
V odpoledních hodinách se zastavíme ještě v nádherném městě Lucca, klteré 
bude krásnou tečkou tohoto poznávání Itálie 
12. den Příjezd do ČR.  
Dle dopravní situace kolem poledne 

 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC 

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 
*tématické večery dle programu plavby 
*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 
*2x ubytování v *** hotelu se snídaní a večeří v Toskánsku 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/osoba/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino, cirkus…) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*speciální cestovní a zdravotní pojištění určené na plavby na moři  
*možnost úhrady servisní taxy předem 
*kvalitnější kategorii kajut Fantastica, Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové, family plan, Yacht club   
*nápojové balíčky a pakety v předprodeji se slevou 
*internet. balíčky v předprodeji se slevou 
*svozový transfer Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí 990 Kč 
*rezervace míst v buse za  příplatek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pořadatelem plavby je plavební společnost MSC Crociere S.A. ,Avenue 
Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko. Veškeré informace, všeobecné 
obchodní podmínky, podmínky účasti na plavbě naleznete na 
www.rivieratour.cz   
 

            TARQUINA-SIRACUSA-TARANTO-SANTORINI-MYKONOS-ŘÍM-PISA-LUCCA-SIENA… 
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 AKČNÍ CENA                       55.990 Kč 

Číslo zájezdu 133 
Loď MSC CRUISES MERAVIGLIA***** 
Termín odjezdu z ČR 2.10.2023 
Termín návratu do ČR 16.10.2023 
Počet dnů 15 
Cena za dítě do 12 let 39.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 42.990 Kč 
Katalogová cena do 65.990 Kč 
First minute cena od 49.990 Kč 
 

1. den – Odlet  
Svoz transferem RIVIERA TOUR (za příplatek 1190,-Kč) na trase Frýdek 
Místek – Ostrava – Olomouc – Vyškov - Brno a na letiště. Ráno na letišti 
sraz celé skupiny, odbavení a odlet do USA. V podvečer přílet do USA, 
imigrační řízení a transfer do *** hotelu,ubytování, nocleh. Delegát odlétá 
se skupinou. Cestujeme leteckou linkovou přepravou. Večer dle časových 
dispozic procházka s delegátem po New Yorku, individuální večeře. 
2.den- New York-USA 
Volný den nebo dle vašeho zvážení procházka městem s našim delegátem. 
Nocleh ve *** hotelu  
3. den – New York-USA 09:00-19:00 
Snídaně, transfer do přístavu, nalodění a pozdní oběd. Prohlídka lodi s 
delegátem. Ubytování a osobní volno. V podvečer bezpečnostní cvičení, 
slavnostní večeře a vyplutí z New Yorku. Návštěva večerních estrádních 
programů v divadle, volná zábava 
4. den: Newport- USA   07:00-16:00 
Město má bohatou historii spjatou s mořeplavectvím; několikrát se sem 
plavil i český mořeplavec Richard Konkolski, který zde po emigraci také žil. 
Výrazně je spjato také s tenisem. Od roku 1954 v klubu Newport Casino 
sídlí Mezinárodní tenisová síň slávy. V klubu proběhly první ročníky 
mužského grandslamu US Open a od roku 1976 hostí travnatý turnaj Hall 
of Fame Open. V letech 1998 až 2009 se zde konal Newportský 
mezinárodní filmový festival. Ačkoli je Newport jedním z nejctihodnějších 
měst Nové Anglie toto „Město u moře“  je opravdu kouzelné co se týče 
jeho rušného přístavu a živých scén v centru města. 
5. den: Boston-USA  08:00-15:00 
Boston, to je kousek Evropy umístěný na kraji Ameriky. Jde o jedno z mála 
amerických měst, které i přes svou velikost připomíná takovou větší 
vesnici, kde studenti chodí každý večer na pivo. Páté největší město USA a 
také hlavní město amerického státu Massachusetts se nachází na 
severovýchodě Spojených států při Atlantském oceánu. Již od jeho 
založení je považováno za centrum vzdělávání, vědy a výzkumu, v 
současné době je možné zde studovat až na stovce vysokých škol a 
univerzit, mezi které patří například světově známý Harvard. 
Ve městě se velmi netradičně a nutno říct, že zdařile, mísí architektura 
napříč několika stoletími. Výjimkou není situace, kdy se v lesklých stěnách 
mrakodrapů odráží starodávné kostely, rozeseté po centru města. Boston 
je také největším městem Nové Anglie, oblasti skládající se ze šesti 
amerických států, založené anglickými kolonisty. Boston je také městem 
kultury a sportu. Tomu vládne baseballový tým Boston Red Sox. Pro turisty 
je v tomto městě připravena jedna lahůdka. Historická pěší trasa s názvem 
Freedom Trail představuje nejlepší možnost, jak si prohlédnout většinu 
těch nejdůležitějších bostonských památek naprosto bez mapy. 

                                                                    Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   
                                                                                          www.rivieratour.cz                                        

                   NEW YORK (USA) – NEWPORT (USA) –BOSTON (USA)- SAINT JOHN (CANADA) 

6. den: Saint John- Canada  09:30-17:00 
Saint John je největší město v provincii Nový Brunšvik a nejstarší město v 
Kanadě, založené královskou listinou 18. května 1785, za vlády krále 
Jiřího III. Přístav je třetím největším kanadským přístavem. Historicky, 
jako jeden z hlavních kanadských přístavů, byl Saint John centrem 
přistěhovalectví z celého světa. Město bylo začleněno na konci 18. století 
poté, co do Saint John přišlo více než 3 300 černošských loajálních 
uprchlíků spolu s více než 10 000 bílými uprchlíky po americké revoluci. V 
letech 1815 až 1867, kdy imigrace té doby dosáhla svého vrcholu, přišlo 
do Saint John více než 150 000 přistěhovalců z Irska, kteří dramaticky 
změnili město. Město bylo vždy tradičním centrem umění na východním 
pobřeží a může se pochlubit mnoha významnými umělci, herci a 
hudebníky, včetně Waltera Pidgeona, Donalda Sutherlanda, Louise B. 
Mayera a Millera Brittaina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. den: Halifax- Canada  11:00-21:00 

Halifax je hlavní město provincie Nové Skotsko. Představuje strategický bod při 

plavbě mezi Kanadou a Evropou, což bylo hlavně využito nejen v historii, kdy 

tímto přístavem prošlo mnoho nových přistěhovalců, ale Halifax sehrál 
svoji důležitou roli i během dvou světových válek. Dokonce se uvádí, že 
přístavištěm č. 21 (Pier21) v letech 1928–1971 prošlo na milion 
přistěhovalců. V současné době je přístaviště č. 21 muzeem, kde jsou 
exponáty týkající se přistěhovalectví do této oblasti. V Halifaxu se 
nachází také malé historické centrum, mořské muzeum a původní britská 
pevnost Citadela. V samotném Halifaxu se nachází guvernérský palác, ve 
kterém vždy sídlil guvernér provincie Nové Skotsko. V roce 1917 zde 
došlo k tzv. Halifaxskému výbuchu poté, co se zde srazila norská loď Imo 
s francouzskou nákladní lodí Mont Blanc, mající na palubě přes 2400 tun 
výbušnin. Byla to jedna z největších nejaderných explozí v historii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC 

Cena zájezdu zahrnuje: 
* leteckou linkovou dopravu ve třídě economy** s přestupem 
*letištní taxy a palivové příplatky 
*transfery New York: letiště-hotel-přístav-letiště 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC  
*ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*přístavní taxy, portýrské služby při nalodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer, gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK, delegáta CK 
*animační a zábavné programy na lodi  
*divadla, bazény, vířivky, pool servis  
*2 noci v *** hotelu v New Yorku 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 13 Eur/osoba/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino, cirkus…) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*vstupní vízum do USA  
* stravování během 2 dnů v New York 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*speciální cestovní a zdravotní pojištění určené na plavby na moři  
*možnost úhrady servisní taxy předem 
*kvalitnější kategorii kajut Fantastica, Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové, family plan, Yacht club   
*nápojové balíčky a pakety v předprodeji se slevou 
*internet. balíčky v předprodeji se slevou 
*vstupní vízum do USA- ESTA  –příplatek 990 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pořadatelem plavby je plavební společnost MSC Crociere S.A. ,Avenue 
Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko. Veškeré informace, všeobecné 
obchodní podmínky, podmínky účasti na plavbě naleznete na 
www.rivieratour.cz   
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11. den :Plavba na moři 

12. den: Portland-USA   07:00-19:00 

Portland je město ležící na jihu státu Maine ve Spojených státech 

amerických.  Aglomerace města má víc než půl milionu obyvatel a bydlí 

zde přibližně jedna třetina obyvatel státu Maine. Zajímavým místem je 

čtvrť starého přístavu, která je spolu s moderním přístavem města častým 

cílem turistů. Portland v Oregonu byl pojmenován po Portlandu v Maine. 

Prvním evropským osadníkem byl anglický kapitán Christopher Levett, 

který v roce 1623 získal od anglického krále 24 km² půdy v zálivu Casco a 

postavil prvních deset domů pro kolonisty. Tato kolonizace se ale 

nezdařila. První stálí obyvatelé přišli v roce 1633 a založili rybářskou 

vesnici Casco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vesnice byla několikrát zničena útoky indiánských kmenů. Na konci 18. 

století dostala vesnice jméno Portland a rozvíjela se jako obchodní 

centrum. V roce 1820 vznikl stát Maine a Portland se stal jeho hlavním 

městem, v roce 1832 bylo ale hlavní město přeloženo do Augusty. V roce 

1853 po dostavění železnice do Montrealu se Portland stal jedním z 

hlavních nezamrzajících vývozních přístavů pro Kanadu, později jeho roli 

převzal přístav Halifax v Novém Skotsku. Ve městě byl založen závod na 

výrobu lokomotiv. V devadesátých letech 20. století začala revitalizace 

starého přístavu, která přinesla nové impulzy pro rozvoj města. Vysoká 

škola Maine College of Art přitahuje studenty z celých Spojených států. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.den: Plavba na moři 

14. den: New York-USA   07:00 

Po brzké snídani následuje vylodění, imigrační procedura pro vstup do 
USA, vylodění, transfer na letiště a odlet zpět do ČR s přestupem. 
15. den: Přílet do ČR 

                                                         Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   
                                                                         www.rivieratour.cz                                        

             HALIFAX (CANADA) – CHARLOTTETOWN (CANADA)- SYDNEY(CANADA)-PORTLAND 

8.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. 
Můžeme se koupat, opalovat, využít 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 
9. den: Charlottetown- Canada  07:00-18:00 
je hlavní a největší město kanadské provincie Ostrov prince Edwarda. V roce 1720 
vybudovali Francouzi na místě dnešního města pevnost Port la Joie. Poté, co nad 
ostrovem převzali v roce 1763 Britové vládu, byla pevnost pojmenována na 
počest Charlotty, manželky krále Jiřího. V roce 1864 se zde konala konference o 
sjednocení Kanady. Město Charlottetown je možná malé, ale překypuje velkou 
energií a ostrovní pohostinností. Toto přímořské město je historickým centrem 
plným kultury, festivalů a akcí, řemeslných obchodů, prvotřídních restaurací a 
mnoha dalšího. Má veškeré kouzlo a pohostinnost, kterými je známé plus 
kulinářské zážitky a uměleckou a kulturní scénu, která návštěvníky překvapí, tím 
nejlepším možným způsobem. Ponořte se do romantiky a nostalgie našich 
pohlednicově dokonalých ulic. Projděte se po promenádě, kde se ukrývají čluny a 
plachetnice s humry.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. den: Sydney- Canada  08:00-19:00 
bývalé město a městská komunita na východním pobřeží ostrova Cape Breton v 
Novém Skotsku v Kanadě v rámci regionální samosprávy Cape Breton, bylo 
založeno v roce 1785 Brity, začleněno jako město v roce 1904 a rozpuštěno 1. 
srpna 1995, kdy bylo sloučeno do regionální samosprávy. Sydney sloužilo jako 
hlavní město kolonie Cape Breton Island až do roku 1820, kdy se kolonie spojila s 
Novým Skotskem a hlavní město se přestěhovalo do Halifaxu. K rychlé populační 
expanzi došlo těsně po přelomu 20. století, kdy se Sydney stalo domovem jedné z 
hlavních severoamerických oceláren. Během první i druhé světové války to byla 
hlavní zastávková oblast pro konvoje směřující do Anglie. Poválečné období bylo 
svědkem velkého poklesu počtu lidí zaměstnaných v ocelárně Dominion Steel and 
Coal Corporation a vlády Nového Skotska a Kanady ji musely v roce 1967 
znárodnit, aby zachránily největšího zaměstnavatele v regionu a vytvořily novou 
korunovou společnost  s názvem Sydney Steel Corporation.  Populace města se 
od počátku 70. let díky bohatství závodu neustále snižovala a SYSCO bylo nakonec 
v roce 2001 uzavřeno. Dnes jsou hlavními průmyslovými odvětvími call centra 
zákaznické podpory a cestovní ruch. Spolu s doly Sydney, North Sydney, New 
Waterford a Glace Bay tvoří Sydney region tradičně označovaný jako Industrial 
Cape Breton. Turistické lákadlo Sydney je stále více spojeno s jeho kulturním 
bohatstvím, jako městským srdcem ostrova Cape Breton. Jeho obyvatelstvo je 
různorodá směs národností, která přispívá k různým kulturním akcím pořádaným 
po celý rok 
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 AKČNÍ CENA                       18.990 Kč 

Číslo zájezdu 134 
Loď MSC CRUISES GRANDIOSA***** 
Termín odjezdu z ČR 7.10.2023 
Termín návratu do ČR 16.10.2023 
Počet dnů 10 
Cena za dítě do 12 let 7.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 9.990 Kč 
Katalogová cena do 29.990 Kč 
First minute cena od 18.990 Kč 
 

1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. 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, Bratislava. Svozový transfer za 
příplatek Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí 
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění – Janov- Itálie  10:00-18:00 
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. 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: Marseille - Francie   08:00-16:00 
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.  
4.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. 
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. Můžeme se koupat, opalovat, využít 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 
6.den: La Goulette-Tunisko  08.00-17.00 
Jiná země, jiné náboženství, ale i úplně jiný kontinent. Kotvíme totiž v 
Africe, a už při připlutí do přístavu si budete připadat jako v jiném světě. 
Můžete se vydat na výlety s plavební společností do nedalekého Kartága 
nebo obdivovat památky v muzeu, projet se kolem prezidentského paláce,  
nakupovat v Medině nebo navštívit místa, kde se natáčel slavný film s 
Angelikou. Pokud máte rádi opravdovou Afriku, vydejte se s naším 
delegátem do La Goullete, rybářské vesničky, kde navštívíte místní trhy, 
rybářské trhy a projdete se kolem pláží. Že to pro vás bude velký zážitek, 
tak to zaručujeme především těm turistům, kteří jsou zvyklí na ***** 
hotelové rezorty. Tady je to totiž extrém. 
7.den: Palermo – Sicílie - Itálie 08.00 - 18.00 
Nádherná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, 
čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude 
nápomocen při návštěvě tohoto krásného města. Nezapomeňte si koupit  

                                                              Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   
                                                                                 www.rivieratour.cz                                        

místní skvělou pistáciovou zmrzlinu, zavítat na rybí trhy a do místní 
katedrály. Ochutnat můžete Arancini – plněné rýžové kuličky smažené ve 
strouhance nebo Cannoli – další na Sicílii zcela běžný zákusek, který se 
rozšířil do celé Itálie a holduje mu i italská menšina v Americe. Jedná se o 
křupavé trubičky ze smaženého těsta plněné opět slazeným 
syrovátkovým sýrem ricotta a často také kandovaným ovocem či kousky 
čokolády. Krásný den na Sicílii. 
8. den : Neapol - Itálie 7.00-13.00 
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. 
9.den: Itálie-Janov  -09:00 vylodění  
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. Během zpáteční 
přepravy máme pro vás připraveny dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, 
cappuccino a čokoláda a povídání o lodích a nových destinacích.  
10.den: Příjezd do ČR   
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace. Brno cca 00.01 hod, Olomouc 
01.30, Ostrava 03.00 
 

 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC 

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 
*tématické večery dle programu plavby 
*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 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/osoba/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino, cirkus…) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*speciální cestovní a zdravotní pojištění určené na plavby na moři  
*možnost úhrady servisní taxy předem 
*kvalitnější kategorii kajut Fantastica, Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové, family plan, Yacht club   
*nápojové balíčky a pakety v předprodeji se slevou 
*internet. balíčky v předprodeji se slevou 
*svozový transfer Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí 990 Kč 
*rezervace míst v buse za  příplatek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pořadatelem plavby je plavební společnost MSC Crociere S.A. ,Avenue 
Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko. Veškeré informace, všeobecné 
obchodní podmínky, podmínky účasti na plavbě naleznete na 
www.rivieratour.cz   
 

                           JANOV – MARSEILLE – BARCELONA – TUNIS – SICÍLIE - NEAPOL 
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 AKČNÍ CENA                       26.990 Kč 

Číslo zájezdu 135 
Loď MSC CRUISES SINFONIA*** 
Termín odjezdu z ČR 20.10.2023 
Termín návratu do ČR 2.11.2023 
Počet dnů 14 
Cena za dítě do 12 let 14.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 16.990 Kč 
Katalogová cena do 39.990 Kč 
First minute cena od 26.990 Kč 
 

1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. 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, Bratislava. Svozový transfer za 
příplatek Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí 
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění – Janov- Itálie  10:00-18:00 
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. 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: Itálie – Civitavecchia  07:00-17:00 
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. Civitavecchia 
[čivitavekkia] je italské přístavní město v provincii Roma v centrální italské 
oblasti Lazio. Nalézá se u Tyrhénského moře, 80 km západoseverozápadně 
od Říma. Oblast byla osídlena už v etruském období. V překladu 
Civitavecchia-doslova Staré město představuje prototyp klasického 
italského sídla s kořeny v dávném starověku (bylo prokázáno, že toto 
místo bylo osídleno již za dob Etrusků), jež za svou více než tisíciletou 
existencí prošlo bohatým rozvojem a změnami, jejichž stopy jsou dodnes 
patrné. Byl to hlavní Římský přístav a dodnes zde můžete navštívit přes 
stovku kostelů 
4.den: Messina – Sicílie - Itálie  12.00-18.00 
Objevte krásy Sicílie. Procházku uličkami tohoto malebného sicilského 
města i samotného mesinského průlivu zakončíme v místní katedrále.  
Odtud je možná fakultativní prohlídka města vláčkem po celém městě. 
Zažijete průplav Messinskou úžinou a uvidíte i sopku Etnu. Doporučujeme 
Vám výlet MSC CRUISES do nedaleké Taorminy nebo na Etnu. 
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. Můžeme se koupat, opalovat, využít 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 
6.den – Řecko -  Rhodos   09.00-16.00 
Opět jsme v Řecku. Tentokráte na ostrově Rhodos. Jižní část ostrova 
vhodná pro surfování, západní chladnější s ostrými větry a východní 
krásně proteplená nás pozve na pláže nebo se můžete vydat s našim 
delegátem na návštěvu starobylého města s jednou z mála historických 
památek ostrova místní pevností. Velmi příjemná je i návštěva centra 
města s obchůdky, kavárničkami, skvělými tavernami. 
7.den: Limassol-Kypr  09:00-18:00 

Na úplném jihu kyperského ostrova se nachází jeho nejvýznamnější přístav 
a oblíbené prázdninové středisko Limassol. Řecky zvaný Lemesos je 
druhým největším městem Kypru, disponující univerzitou, archeologickým 
nalezištěm, velkou obchodní zónou, rozsáhlou jachetní marinou i 
nákladním přístavem. Je obklopen vinohrady a rozlehlými citrusovými 
plantážemi. Oblíbili si ho především milovníci lenošení na plážích a 
koupání, sportu, zábavy i veselé společnosti. 
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                JANOV – CIVITAVECCHIA – MESSINA – RHODOS – KYPR – IZRAEL - KRÉTA  

8.den: Izrael-Haifa-  07.00-21.00 
Město, kvůli němuž spousta mořeplavců vybírá právě tuto plavbu. Město Haifa 
bylo založeno pravděpodobně ve 14. století př. n. l. Ve 3. století n. l. bylo město 
centrem výroby textilních barev. S naším delegátem můžete vyrazit na 
fakultativní výlet NAZARETH & CANAAN (5 hodin). Křesťané a ti, co se zajímají o 
teologii a světovou historii budou fascinováni touto exkurzí, kdy navštíví místa, 
která patřila k životu Ježíše Krista. Opustíme přístav a pojedeme 1,5 hodiny do 
Nazaretu, největšího města severní části Izraele a města narození Ježíše podle 
Nového zákona. Mnoho lidí se zajímá o pouť k Bazilice Zvěstování, kostel 
postavený na místě, kde Gabriel zvěstoval Panně Marii o narození Ježíše, 
návštěvníci můžou vidět jeskyni, kde to bylo Panně Marii zvěstováno. Druhá 
část exkurze nás zavede do Canaanu, arabského města v části Galilee, je to tam, 
kde Ježíš proměnil vodu ve víno během známé svatby. Výlet je v anglickém 
jazyce. Návrat do přístavu. Výlet je na vyžádání při podpisu smlouvy za příplatek 
2.390,-Kč,není možné zakoupit na lodi ve skupině s delegátem* 

9.den  Plavba na moři  
A je to tu zase. Uděláme si čas na své nové přátele z lodi a využijme 
volného dne na moři. Navštívíme AUREA SPA na přídi lodi, kde za 
poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a 
dalších služeb. Nebo jen tak lenošíme, relaxujeme. Zasloužíte si to. 
10.den: Kréta-Heraklion-Řecko     08.00-18.00 
Jsme na Krétě. Sever a jih ostrova je rozdílný. Na jednom konci úplný klid 
a pohoda. Na druhé čilý turistický ruch. Není vzácností potkat v tričku s 
krátkým rukávem lyžaře, kteří se chystají na místní sjezdovku lyžovat. 
Zdá se vám to nemožné? Uvidíte sami, pokud vyrazíte s našim delegátem 
do centra města kolem krásného přístavu, historických staveb až na trhy 
s kořením, oblečení a snad vším možným. 
11.den Plavba na moři 
12.den Plavba na moři 
13.den: Itálie-Janov  -09:00 vylodění  

Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. Během zpáteční 

přepravy máme pro vás připraveny dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, 

cappuccino a čokoláda a povídání o lodích a nových destinacích.  

14.den: Příjezd do ČR   

Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace. Brno cca 00.01 hod, Olomouc 

01.30, Ostrava 03.00 

 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC 

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 
*tématické večery dle programu plavby 
*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 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/osoba/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino, cirkus…) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*fakultativní výlet Nazareth 2.390,-Kč 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*speciální cestovní a zdravotní pojištění určené na plavby na moři  
*možnost úhrady servisní taxy předem 
*kvalitnější kategorii kajut Fantastica, Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové, family plan, Yacht club   
*nápojové balíčky a pakety v předprodeji se slevou 
*internet. balíčky v předprodeji se slevou 
*svozový transfer Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí 990 Kč 
*rezervace míst v buse za  příplatek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pořadatelem plavby je plavební společnost MSC Crociere S.A. ,Avenue 
Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko. Veškeré informace, všeobecné 
obchodní podmínky, podmínky účasti na plavbě naleznete na 
www.rivieratour.cz   
 

280 

http://www.rivieratour.cz/


; 

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

 

 

                   136   PLAVBA DO ISTANBULU                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AKČNÍ CENA                       25.990 Kč 

Číslo zájezdu 136 
Loď MSC CRUISES POESIA**** 
Termín odjezdu z ČR 27.10.2023 
Termín návratu do ČR 9.11.2023 
Počet dnů 14 
Cena za dítě do 12 let 10.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 13.990 Kč 
Katalogová cena do 39.990 Kč 
First minute cena od 25.990 Kč 
 

1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. 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, Bratislava. Svozový transfer za 
příplatek Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí 
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění – Janov- Itálie  10:00-17:00 
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. 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.-4. 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. Můžeme se koupat, opalovat, využít 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 
5.den: Kusadasi-Turecko 09:00-19:00  
„ptačí ostrov”, láká svým kouzelným panoramatem typického pobřežního 
letoviska s přístavištěm jachet, tyrkysem obarvenou vodní hladinou a 
řeckým ostrovem Samos na horizontu. Je vyhlášeným tureckým 
letoviskem, kam ročně zavítá velké množství turistů, aby si tu užili svou 
dovolenou. Je také ideální k prozkoumání západní části Turecka, proto je 
vyhledávaným resortem cestovatelů. Většina turistických atrakcí v 
Kusadasi se nachází v oblasti přístavu. Můžete si tu prohlédnout mj. 
některé dobré příklady hrázděných domů z 19. století. Přežívá i brána do 
starého města. Čtvrť bazarů, překypující množstvím tureckých suvenýrů, 
začíná přímo u doku. Asi 2 km od města se táhne nejvyhledávanější pás 
písku Kadinlar Denizi 
6.den  Plavba na moři  
A je to tu zase. Uděláme si čas na své nové přátele z lodi a využijme 
volného dne na moři. Navštívíme AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek 
můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb. 
Nebo jen tak lenošíme, relaxujeme. Zasloužíte si to. 
7.-8.den: Istanbul-Turecko 07:00-01:00 
Jen málo měst na světě, možná vůbec žádné jiné, se může pochlubit tak 
bohatou historií jako Istanbul. Město na dvou kontinentech, u dvou moří, 
odvěká křižovatka obchodních cest mez Evropou a Asií. Město, odkud se 1 
600 let vládlo světové velmoci, ať to byla Východořímská a posléze 
Byzantská říše, nebo říše Osmanská. Dnes je Istanbul pulsující velkoměsto, 
ve kterém žije včetně předměstí na 15 milionů lidí. Přesto je centrum 
města relativně malé a většina hlavních památek se dá obejít pěšky.  
Mezi nejznámější památky patří Konstantinův sloup, Sulejmanova mešita, 
Palác Topkapi, Palác Dolmabahce a pochopitelně Hagia Sofia. 
9.den: Piraeus-Athens-Řecko   08.00-18.00 
Řecko nás v ranních hodinách uvítá v přístavu Piraeus.  Opustíme loď a 
vydáme se autobusem do centra města, kde si během cesty budeme 
povídat o historii Athén. Po příjezdu budeme obdivovat Athénskou 
Akropoli, muzea, Konstantinův oblouk, projdeme se kolem Chrámu boha 
Dia k Stadionu Olympico a během cesty u prezidentského paláce a 
parlamentu se podíváme na střídání stráží. Taktéž zavítáme do Plaky, kde 
budete mít možnost nakoupit si suvenýry anebo si dát občerstvení  

                                                              Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   
                                                                                   www.rivieratour.cz                                        

                      JANOV – KUSADASI – ISTANBUL – ATHÉNY – PALERMO - CIVITAVECCHIA 

v kavárničce. Individuálně v případě zájmu můžete navštívit Akropoli 
(vstupné cca 25€) V odpoledních hodinách se vrátíme zpět na loď, kde si 
vychutnáte pozdní oběd a můžete relaxovat na palubě lodi. Večer opěr 
skvělá večeře, divadla a zábava.  Tento výlet je fakultativní za příplatek.    
10.den  Plavba na moři  
A je to tu zase, lenošíme, relaxujeme. Zasloužíte si to. 
11.den: Palermo – Sicílie - Itálie 8.00 - 16.00 
Nádherná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, 
čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude 
nápomocen při návštěvě tohoto krásného města. Nezapomeňte si koupit 
místní skvělou pistáciovou zmrzlinu, zavítat na rybí trhy a do místní 
katedrály. Ochutnat můžete Arancini – plněné rýžové kuličky smažené ve 
strouhance nebo Cannoli – další na Sicílii zcela běžný zákusek, který se 
rozšířil do celé Itálie a holduje mu i italská menšina v Americe. Jedná se o 
křupavé trubičky ze smaženého těsta plněné opět slazeným 
syrovátkovým sýrem ricotta a často také kandovaným ovocem či kousky 
čokolády. Krásný den na Sicílii. 
12.den: Itálie – Civitavecchia  09:00-18:00 
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. Civitavecchia 
[čivitavekkia] je italské přístavní město v provincii Roma v centrální 
italské oblasti Lazio. Nalézá se u Tyrhénského moře, 80 km 
západoseverozápadně od Říma. Oblast byla osídlena už v etruském 
období. V překladu Civitavecchia-doslova Staré město představuje 
prototyp klasického italského sídla s kořeny v dávném starověku (bylo 
prokázáno, že toto místo bylo osídleno již za dob Etrusků), jež za svou 
více než tisíciletou existencí prošlo bohatým rozvojem a změnami, jejichž 
stopy jsou dodnes patrné. Byl to hlavní Římský přístav a dodnes zde 
můžete navštívit přes stovku kostelů 
13.den: Itálie-Janov  -09:00 vylodění  

Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. Během zpáteční 

přepravy máme pro vás připraveny dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, 

cappuccino a čokoláda a povídání o lodích a nových destinacích.  

14.den: Příjezd do ČR   

Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace. Brno cca 00.01 hod, Olomouc 

01.30, Ostrava 03.00 

 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC 

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 
*tématické večery dle programu plavby 
*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 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/osoba/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino, cirkus…) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*fakultativní  výlet Athény 990 Kč 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*speciální cestovní a zdravotní pojištění určené na plavby na moři  
*možnost úhrady servisní taxy předem 
*kvalitnější kategorii kajut Fantastica, Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové, family plan, Yacht club   
*nápojové balíčky a pakety v předprodeji se slevou 
*internet. balíčky v předprodeji se slevou 
*svozový transfer Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí 990 Kč 
*rezervace míst v buse za  příplatek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pořadatelem plavby je plavební společnost MSC Crociere S.A. ,Avenue 
Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko. Veškeré informace, všeobecné 
obchodní podmínky, podmínky účasti na plavbě naleznete na 
www.rivieratour.cz   
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 AKČNÍ CENA                       23.990 Kč 

Číslo zájezdu 137 
Loď MSC CRUISES DIVINA***** 
Termín odjezdu z ČR 15.11.2023 
Termín návratu do ČR 28.11.2023 
Počet dnů 14 
Cena za dítě do 12 let 9.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 12.990 Kč 
Katalogová cena do 35.990 Kč 
First minute cena od 23.990 Kč 
 

1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. 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, Bratislava. Svozový transfer za 
příplatek Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí 
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění – Janov- Itálie  10:00-16:00 
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. 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:  Barcelona – Španělsko 13.00-18.00 
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. 
4.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. Můžeme se koupat, opalovat, využít 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 
5.den: Casablanca-Maroco  09:00-22:00 
je největší město a přístav v Maroku. Nachází se na pobřeží Atlantského 
oceánu v západní části Maroka a je hlavním městem regionu Velká 
Casablanca. V Casablance sídlí Královský oceánografický institut. Zároveň 
je nejdůležitější základnou Královského námořnictva Maroka. V této 
destinaci si nesmíte nechat ujít prohlídku mešity Hassana II. – mešita tyčící 
se nad mořem na skalnaté plošině je dominantou města. Stavba byla 
započata roku 1980 podle návrhů francouzského architekta Michela 
Pinseaua a slavnostní otevření se konalo 30. 8. 1993. Minaret vysoký 200 
metrů je nejvyšší stavbou v zemi. Mešita dokáže pojmout až 25 000 
věřících a dalších 80 000 se vejde na nádvoří. Podle statistiků by se do této 
mešity mohl umístit Chrám sv. Petra v Římě.( Vstupné cca 13€)  Velmi 
zajímavým kontrastem je i místní Medina, která rozhodně stojí za 
prozkoumání. 
6.den:  Plavba na moři   
Můžeme se koupat, opalovat, využít vířivek, kosmetického salonu … 
7.den: Santa Cruz de Tenerife- Kanárské ostrovy-Španělsko 08:00-16:00 
je největší město na ostrově Tenerife, jednom z Kanárských ostrovů, 
autonomním společenství Španělska. Tenerife má činnou sopku Pico de 
Teide, ostrov bohatý na krásnou faunu i flóru. Procházka městem je 
pohodová a příjemná, zejména pokud navštívíte místní zahrady nebo se 
projdete městem protože, jednou z nejreprezentativnějších budov je 
auditorium postavené ve stylu moderní španělské architektury. Město 
také hostí jeden z největších světových karnevalů, karneval v Santa Cruz 
de Tenerife 

                                                             Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   
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8.den:Funchal- Madeira-Portugalsko  09.00-16.00 
Hlavní město ostrova Madeira. Bohatnoucí město lákalo piráty, proti 
kterým nebylo dostatečně chráněno. Proto byly postupně vybudovány 4 
pevnosti. Hned u přístavu vás zde zaujme pevnost z 16. století, dále si 
pak projdeme město a jeho části procházkou, kde se zastavíme na 
ochutnávku vína a navštívíme místní trhy. Pro milovníky adrenalinu a 
krásných výhledů doporučíme další procházku a výlet lanovkou a sjezd 
na místních saních, což je opravdová místní turistická atrakce. Karel I., 
císař rakouský a král český, který zde zemřel a je pochován v kapli kostela 
Panny Marie na Monte, tam je též jeho socha. 
9.den  Plavba na moři  
A je to tu zase. Uděláme si čas na své nové přátele z lodi a využijme 
volného dne na moři. Navštívíme AUREA SPA na přídi lodi, kde za 
poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a 
dalších služeb. Nebo jen tak lenošíme, relaxujeme. Zasloužíte si to. 
10. den: Malaga-Španělsko  08.00-17.00 
Pokud hodláte poznat krásy Španělska, Malaga je to pravé ořechové. 
Pohodová procházka kolem arény nebo výšlap na hrad s krásným 
výhledem na celý přístav rozhodně stojí za to. Nebo jen procházka v 
příbřežní kolonádě za vůně pomerančovníků. Tři opravdové pecky 
rozhodně stojí za zhlédnutí – Staré divadlo, nádherná katedrála a místo, 
kde působil opravdu světoznámý malíř. Rodiště malíře Picassa, atraktivní 
a kosmopolitní město Malaga se nachází v nádherné zátoce v provincii 
Andaluzie. Obdařena sluncem a úžasným světlem je Malaga městem 
širokých bulvárů, ve větru se pohupujících palem, temperamentního 
nočního života, kvalitních muzeí a vynikajících restaurací s mořskými 
specialitami. 
11.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 
12.den: Marseille - Francie   08:00-17:00 
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. Večer po divadelním představení si 
připravíme zavazadla k vylodění, zaplatíme účty a necháme se unášet na 
vlnách k poslednímu přístavu naší plavby.. 
13.den: Itálie-Janov  -09:00 vylodění  
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. Během zpáteční 
přepravy máme pro vás připraveny dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, 
cappuccino a čokoláda a povídání o lodích a nových destinacích.  
14.den: Příjezd do ČR   
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace. Brno cca 00.01 hod, Olomouc 
01.30, Ostrava 03.00 
 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC 

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 
*tématické večery dle programu plavby 
*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 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/osoba/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino, cirkus…) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*speciální cestovní a zdravotní pojištění určené na plavby na moři  
*možnost úhrady servisní taxy předem 
*kvalitnější kategorii kajut Fantastica, Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové, family plan, Yacht club   
*nápojové balíčky a pakety v předprodeji se slevou 
*internet. balíčky v předprodeji se slevou 
*svozový transfer Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí 990 Kč 
*rezervace míst v buse za  příplatek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pořadatelem plavby je plavební společnost MSC Crociere S.A. ,Avenue 
Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko. Veškeré informace, všeobecné 
obchodní podmínky, podmínky účasti na plavbě naleznete na 
www.rivieratour.cz   
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                             PŘIPRAVUJEME 

Akční cena za osobu   
Katalogová cena za osobu   
Cena dítě 3-11 let  
Cena junior 12-17 let   
Počet dnů 9 
Loď MSC  MSC SPLENDIDA***** 
Termín odjezdu 2.12.2022 
Termín příjezdu 10.12.2022 

Číslo plavby 3506 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
* leteckou linkovou dopravu ve třídě economy** s přestupem 
*letištní taxy a palivové příplatky 
*transfery letiště-přístav- letiště 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC  
*ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*přístavní taxy, portýrské služby při nalodění 
*každodenní úklid kajuty 
*pojištění proti úpadku CK, delegáta CK 
*animační a zábavné programy na lodi  
*divadla, bazény, vířivky, pool servis 
 
Cena zájezdu neobsahuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 13 USD/os/noc      
* transfery plavební společnosti v přístavech 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby     
*vstupní víza 
 
Za příplatek nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění  
*nápojové balíčky a pakety  
* kajuty venkovní, balkonové 
* víza SAE 
*fakultativní výlety plavební společnosti MSC v jednotlivých 
destinacích. Upozorňujeme, že v těchto destinacích jsou výlety 
cenově náročnější (od cca 100€ za osobu) Nabídku výletů Vám 
zašleme cca měsíc před odjezdem na plavbu   
 
 
 
Upozornění: 
**letecká společnost se bude snažit umístit klienty dle ubytování v 
kajutách, nic méně třída economy tuto službu nezaručuje. V případě, 
že požadujete sezení vedle sebe, je nutné zvolit vyšší knihovací třídu 
za příplatek. Upozorňujeme, že přeprava je zajišťována linkovým 
letem. Není proto možné změnit jméno osoby anebo zájezd zrušit.  
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 a 
to ani včetně dodatečných změn, povinnosti testování, aplikace 
roušek a pod. Věnujte prosím pozornost VOP a podmínkám účasti na 
plavbě.  V takovém případě se cestovní kancelář vždy bude snažit 
najít co nejvhodnější řešení dané situace. Děkujeme za pochopení. 

Za svůj život jsem již něco procestoval. Viděl jsem spousty míst, kultur, různých etnik, životních stylů apod. Do Saudské Arábie mě nic 
nelákalo a musím přiznat, že jsem ji navštívil trochu proti mé vůli. Tato země mě však doslova „dostala“. Zpočátku jsem vůbec nechápal 
s musel jsem načíst spousty materiálů, musel jsme být zvídavý abych tuto zemi pochopil a doslova si ji zamiloval. Pokud chcete poznávat 
nové místa, nové destinace, které nejsou „zkažené“ davy turistů, pokud chcete poznávat přírodu, nové kultury, jídla, náboženství, tak se 
vydejte společně s námi na tuto opravdu úžasnou plavbu. Pokud milujete pohodu, luxus, párty, ležení na lehátku – vyberte si raději jinou 
plavbu. Tato plavba je opravdu přírodě, kultuře, lidech, úžasné historii a památkách.   
 
1.den: odlet z Vídně 
Sraz všech účastníků na letišti ve Vídni. Pro zájemce připravujeme svozový transfer na letiště po trase Vsetín-Valašské Meziříčí- Nový Jičín-
Frýdek Místek-Ostrava-Hranice n M.- Olomouc- Prostějov- Vyškov- Brno- Mikulov za příplatek 1190 Kč/os. Po odbavení odlet do Jeddah (let 
cca 6,5 hod bez přestupů). Po příletu odbavení a transfer do přístavu, nalodění a osobní volno. 
2.den Jeddah- Saúdská Arábie 
Po odbavení a pár hodinách spánku jsme odpočatí. Po obědě se vydáváme na výlet. Jeddah neboli Džidda je důležité město v Saúdské Arábii 
na pobřeží Rudého moře. Po Rijádu je to druhé největší město v zemi. Je považováno za hlavní město saúdského obchodu a nejbohatší město 
Blízkého východu i celé západní Asie. Dříve bylo i diplomatickým centrem Saúdské Arábie, bylo zde např. Ministerstvo zahraničních věcí nebo 
velvyslanectví cizích zemí, ale řada těchto orgánů se přestěhovala do Rijádu. Doporučujeme Vám fakultativní výlet do historického centra. 
Horko jak v prádelně. Aby ne, Džidda má jedno z nejteplejších podnebí na zemi, s průměrnou roční teplotou přesahující 30°C. Centrum města 
je neskutečně starobylé. Město existovalo už před vznikem islámu. Odedávna zvyšovala jeho význam blízkost k posvátné Mekce. Když město 
sloužilo jako přístav, jeho význam ještě vzrostl, protože Mekku začalo navštěvovat množství poutníků. Od roku 1916 byla Džidda součástí 
království Hidžáz. V roce 1926 ji dobyl Ibn Saúd, pozdější sjednotitel Saúdské Arábie. Po 2. světové válce začala Džidda vzkvétat, hlavně díky 
vysokým příjmům z těžby ropy. Město se celkově zmodernizovalo a přístav byl rozšířen. Obdivujeme staré město a všichni jsou moc příjemní. 
Nechávají se fotit a NIC ZA TO NECHTĚJÍ. A téměř každý umí alespoň základy angličtiny. Navštívíme i pár domů a mrkneme na Fontánu krále 
Fahda, která byla postavena v 80. letech 20. století a je uvedena v Guinnessově knize rekordů jako nejvyšší na světě. Má dostřik až do výšky 
312 m a je vidět z velké dálky. Fontánu městu věnoval král Fahd bin Abd al-Azíz, po němž se jmenuje. Opravdu nádherný den. Je čas k návratu 
na loď. Výlet je fakultativní. 
3.den Yanbu- Saúdská Arábie 
Yanbu neboli Jaro také jednoduše známé jako Yambu nebo Yenbo. Jsme v provincii Al Madinah v západní Saúdské Arábii. Je to přibližně 300 
kilometrů severozápadně od Jeddah. Mnoho obyvatel jsou zahraniční cizinci pracující v ropných rafinériích a petrochemickém průmyslu, 
většinou z Asie, ale jsou zde také velké počty ze Středního východu, Evropy a Severní Ameriky. Yanbu má tři primární sekce; Yanbu Al-Bahr, 
Yanbu Al-Nakhl a Yanbu Al-Sina'iya. Historie Yanbu sahá nejméně 2 500 let zpět, kdy byla výchozím bodem na cestě s kořením a kadidlem z 
Jemenu do Egypta a oblasti Středozemního moře. Invaze Dul Ashir se odehrála v Yanbu dva nebo tři měsíce po návratu proroka Mohameda z 
Buwatu. Yanbu sloužil jako zásobovací a operační základna pro arabské a britské síly bojující proti Osmanské říši během 1. světové války. 27. 
července 1916 se osmanská posádka vzdala při dobytí Yanbu arabským revolučním silám. Zůstalo malým přístavním městem až do roku 1975, 
kdy ho saúdská vláda označila za jedno ze dvou nových průmyslových center země (druhým je Al Jubayl v Perském zálivu). V přístavu a jeho 
okolí došlo k rozsáhlému vládnímu a soukromému rozvoji, který je založen na petrochemickém průmyslu. To co vás zaujme je úžasná 
upravenost prostředí. Když si uvědomíte, že každý keřík, rostlinka, květinka potřebuje zavlažování, tak je to něco neskutečného. To co mě 
dostalo, tak to byly jejich kruhové objezdy. To je zkrátka pecka. Každý kruháč jiný, prostorný a nádherně upravený. Opět doporučujeme 
fakultativní výlet s našim delegátem. 
4.den Al Wajh- Saúdská Arábie 
pobřežní město na severu -západní Saúdské Arábie. Město se nachází v provincii Tabuk . Je to jedno z největších měst v Tabuku region s 
populací 50 000 lidí. Al Wajh hrál klíčovou roli během arabské vzpoury v první světové válce . V roce 1917 byl Al Wajh po vedením jednotek 
prince Faisala operační základnou pro sérii útoků na Hejaz .Al Wajh je poměrně velké město obývané převážně občany kmenů Al Balawi, 
Bedaiwi-Alali, Al Huety a Al Johani . Rybolov je primární činností obyvatelé města. Na konci roku 2019 Saúdská Arábie poprvé v historii začala 
vydávat turistická víza. Do té doby bylo možné tuto zemi navštívit jen s pracovním nebo business vízem. Pro cestovatele se tak otevřela 
rozlohou 13. největší země světa s mimořádnou historií a přírodními krásami nejvyšší kategorie. I v zemi, která je posetá neuvěřitelnými 
skalními formacemi, je Wadi Qaraqir klenotem. Kdyby bylo Wadi Qaraqir kdekoliv jinde než v Saúdské Arábii, točily by se o něm stovky 
dokumentárních filmů a vedly by tudy desítky turistických tras. I vy si můžete vybrat poznávat nová místa na některém z fakultativních výletů. 
5.den Plavba 
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 
 

                                                                              Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz   
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnost MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 
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6.den Aqaba-Jordánsko 
„A já ti pravím, že ty jsi Petr, to je skála a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského, a 
co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi.“ Dnešní naše putování se nedá ani jinak popsat. 
Vydáváme se na fakultativní výlet do Petry. Toto archeologické naleziště je mimo jiné zmíněno i v Bibli, jeho historie je tedy dlouhá a velice 
pestrá. Město bylo založeno ve 3. století před naším letopočtem, tenkrát zde žili Nabatejci a Petru si zvolili za tehdejší hlavní město svého 
království. Původně měla tato oblast sloužit jako posvátné pohřebiště na rozhraní tří údolí Vadí al-Araba. Postupem času se však ukázalo, že 
poloha města je mimo jiné ideální pro obchod a po několik staletí bylo obchodování dokonce hlavní činností, díky které Petra vzkvétala nebo 
naopak klesala. Tuto éru ukončila až série několika ničivých zemětřesení. Po této události odsud odešli téměř všichni obyvatelé. Zůstali zde 
pouze beduíni a ti město dlouhou dobu ukrývali před světem. Petra byla také mnoho let schována pod pískem a není tedy divu, že se na čas 
úplně vytratila z podvědomí lidí. Trvalo několik let, než si archeologové uvědomili, že vlastně šlapou po památce s obrovským historickým 
významem. Opravdový zážitek 
7.den Safaga-Egypt 
na pobřeží Rudého moře  se vystavělo několik velkých hotelových komplexů, které lákají turisty zejména na ideální podmínky pro vodní 
sporty, písčité pláže a blízkost několika velkých korálových útesů a ostrovů tvoří Safagu absolutně vyjímečnou. Safaga je také východiskem pro 
turistické konvoje směřující z oblasti Hurghady a Safagy přes Východní poušť do nilského údolí. Vašim cílem mohou být i starověké egyptské 
památky v Karnaku, Luxoru a pohřebiště faraónů v Údolí králů a královen. Zavítat můžete do východní pouště ke klášterům Pavla a Antonína, 
s průvodcem k ostrůvku Tobia nebo ke starému lomu Mons Claudianus. Díky dávným tažením Římanů se dá vyrazit k románské pevnosti, 
bývalému vězení pro zajatce. V chrámu, starém dva tisíce let, jsou dodnes k vidění kamenné dílny, noclehárny nebo lázně. Dominantou 
pevnosti je mohutný sloup, který váží téměř 200 tun. Bílá skvrnitá žula, se kterou se zde setkáte téměř na každém kroku, byla odtud kdysi 
dovážena až do Říma, Neapole a dalších významných měst jako základní stavební materiál. Nabídka výletů je opravdu široká. 
8.den Plavba 
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 . Večer po divadelním 
představení si připravíme fotáky, kamery, poznámkové bloky na další výlet v novém dnu. 
9.den Jeddah- Saúdská Arábie 
Brzy ráno snídaně, vylodění a transfer na letiště. Po odbavení přímý let do Vídně, odbavení a cesta domů 
 
Saúdská Arábie 
Saúdská Arábie zabírá velkou část Arabského poloostrova a s rozlohou 2 149 690 km² je druhým největším státem arabského světa. V zemi 
žije 26 680 000 obyvatel, z nichž asi 5,5 milionu jsou zahraniční pracovníci. Hustota zalidnění je velmi nízká z důvodu nepříznivého pouštního 
klimatu na většině území. Zhruba 97 % obyvatel vyznává islám (z asi 90 % sunnitský), který je jediným povoleným náboženstvím. Saúdská 
Arábie nebyla nikdy kolonizována Evropou. První pokusy o založení saúdského státu proběhly v polovině 18. století. Stát má druhé největší 
zásoby ropy na světě a je jejím největším vývozcem, proto tato surovina dominuje celé ekonomice. Díky rozmachu ropy v 70. letech saúdská 
vláda ohromně zbohatla a začala přetvářet zaostalou zemi v moderní stát. Díky nabytému bohatství se stala značným poskytovatelem 
zahraniční pomoci, čímž začala hrát významnou roli v politice Blízkého východu i celého světa. Saúdská Arábie je islámská absolutní 
monarchie, kterou ovládá široká královská rodina. Jedná se o jednu z nejteokratičtějších zemí na Blízkém východě; ústavu představuje korán a 
sunna a zdrojem práva je šaría. V zemi se nacházejí dvě nejsvětější místa islámu, Mekka a Medína. 
Jordánsko 
celým jménem Jordánské hášimovské království, se nachází na Blízkém východě a sousedí s Izraelem, Sýrií, Irákem a Saúdskou Arábií. 
Atraktivita Jordánska spočívá jak v jedinečných přírodních oblastech, tak v jeho bohatém kulturním dědictví.  V Jordánsku spatříte nekonečné 
pouště a skalní města, vykoupete se na nejnižším místě světa a navštívíte antické památky i pozůstatky středověkých hradů. Tamní příroda 
vám nabídne bezpočet možností k výletům a outdoorovým aktivitám. Jordánci, potomci beduínských kmenů, jsou hrdí a přátelští a rádi se s 
vámi podělí o šálek čaje a kousek svého života. Bezpečnostní situace v zemi je dlouhodobě stabilní, Jordánsko je tedy vhodné i pro 
individuální cestovatele. 
Egypt 
Země překlenující severovýchodní roh Afriky a jihozápadní roh Asie pozemním mostem tvořeným Sinajským poloostrovem. Egypt je 
středomořská země ohraničená pásmem Gazy ) a Izraelem na severovýchodě, Akabským zálivem a Rudým mořem na východě, Súdánem na 
jihu a Libyí na západě. Egypt patří k zemím s nejdelší historií, jeho dědictví můžeme sledovat podél delty Nilu zpět do 6. – 4. tisíciletí př. n. l. 
Uznáván jako kolébka civilizace, starověký Egypt viděl jedny z nejranějších vývojových etap psaní, zemědělství, urbanizace, organizovaného 
náboženství a centralizované vlády. Ikonické památky jako Gízská nekropole a její Velká sfinga, stejně tak jako ruiny Mennoferu, Vesetu, 
Karnaku a Údolí králů odrážejí toto dědictví a zůstávají významným středem zájmu vědeckého i amatérského. Dlouhé a bohaté kulturní 
dědictví Egypta je nedílnou součástí národní identity, která odráží jeho unikátní transkontinentální umístění - je zároveň středomořskou, 
středovýchodní i severoafrickou zemí.[4] Egypt byl raným a důležitým centrem křesťanství, ale byl z velké části islamizován v sedmém století a 
stále zůstává převážně muslimskou zemí, i když s významnou křesťanskou menšinou.  
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 VÝLETY S DELEGÁTEM CK RIVIERA TOUR 
    Během plavby máte možnost poznávat nejen krásy a kulturu navštívených destinací, ale třeba místní jídla a nápoje. Zaměstnanci RIVIERA 
 TOUR se cestování věnují již více než 20 let a za tu dobu nasbírali znalosti a místní zvyklosti. Zajímá nás zejména to, co se v průvodcích,  
v knížkách a na internetu nenajde - tedy obyčejný život, obyčejných lidí v destinacích.  Vzhledem k tomu, že plavby realizujeme opravdu 
 již druhou desítku let, destinace jsou našim druhým domovem. Proto Vám můžeme poradit, kam se vypravit v destinacích, který výlet plavební společnosti si 
zakoupit, kam se vydat pěší chůzí, zda si koupit vyhlídkový bus, nebo taxi. Ve všech destinacích se Vám bude věnovat náš delegát, jehož služby zcela jistě oceníte.  
   V některých destinacích jsou zajímavá místa a v některých destinacích u lodi samotné, nic není. My většinou již víme, pokud nedojde ke změně itineráře, co Vás 
na plavbě čeká, zda bude třeba tender z lodi anebo bude třeba využít shutlle bus. To jsou informace k nezaplacení, které Vám pomohou ušetřit hodně peněz. 
Naši klienti většinou služby delegáta a služby RIVIERA TOUR ocení až po návratu z plavby. 
   Již s předstihem máme pro Vás připraveny, ve spolupráci s plavební společností MSC, fakultativní výlety v destinacích, které Vám zpříjemní dovolenou. Tyto 
výlety mají jednu obrovskou výhodu, kterou ocení zejména klienti, kteří mají jazykovou bariéru. Těchto fakultativních výletů se účastní delegát CK RIVIERA TOUR, 
který poskytuje nezbytné informace během výletu. Delegát není průvodce na výletu. Pokud je výlet v anglickém jazyce, delegát se bude snažit poskytnout 
informace, co nejdříve to bude možné - (někdy v případě účasti jiných anglicky mluvících klientů, není překlad výkladu ihned možný). Nabízíme Vám proto 
nabídku výletů s naším delegátem RIVIERA TOUR. Uváděná cena je cena, za kterou můžete výlet zakoupit při sepsání cestovní smlouvy a naše CK Vám garantuje 
tuto cenu i v případě jejího navýšení plavební společnosti. V této ceně je i spárovací poplatek a taxy. To znamená, že cena našeho výletu je vždy vyšší než 
například na lodi nebo v přístavu, ale vždy bude naše skupina dohromady za asistence našeho česky mluvícího delegáta.  
 

PLAVBA KOLEM EVROPY 

DESTINACE PROGRAM FAKULTATIVNÍHO VÝLETU S DOPRAVOU A DELEGÁTEM RIVIERA TOUR 
Výlet je nutno objednat při podpisu cestovní smlouvy. Výlet není možno zakoupit na palubě lodi. 

Cena za 
osobu v Kč 

LISABON Tuk Tuk autíčka budou čekat přímo v přístavu. Autíčka mají kapacitu pro 6 klientů. Společně vyjedeme z části Alfama, (oblast, kde kotví i naše loď a také místo spojené s tradiční hudbou 
Fado,) do 12 km vzdálené, nejdochovalejší části Lisabonu – BELEM. Během jízdy budeme míjet Praça do Comércio (v českém překladu Obchodní náměstí), známé také jako Terreiro do 
Paço (česky Palácové náměstí) a také vidět pouliční umění a moderní street art města. Projíždět budeme kolem královského paláce, při troše štěstí zahlédnete i „hradní stáž“. Naše první 
zastávka ve čtvrti Belem, bude návštěva impozantní katedrály a kláštera řádu Svatého Jerolýma. Na tomto místě jsou v místní kavárně i bezplatné wc. Po návratu k Tuk Tuk autíčkům Vás 
pohostíme místní specialitou  - koláčky z listového těsta plněnými žloutkovým krémem a sypanými cukrem a skořicí - Pasteis de Belem, kterou Vám přivezeme z nejvyhlášenější cukrárny 
v celém Portugalsku. Dále budeme pokračovat k Belémské Věži - Torre de Belem. Nezapomenutelná atmosféra při pohledu na řeku Tejo, most „25.4“ a v povzdálí sochou Ježíše, jako v 
Brazílii. Poblíž je vojenské muzeum, kopie 1. letadla, které přeletělo Oceán a neodmyslitelně k této atmosféře patří sklenička vína v pojízdné prodejně (Cena cca 4-8 Euro/dle druhu, bílé, 
červené, růžové, Portské. Plastová sklenička, ve které je podáváno víno, Vám zůstává jako suvenýr. Není v ceně zájezdu) Dále se autíčkama budeme přesouvat k památníku Objevitelů. 
Po krátké zastávce budeme dále pokračovat na nejvyšší bod Lisabonu s krásnou vyhlídkou na celé město Miradouro Senthora de monte, kde budeme mít foto – zastávku (na tomto 
místě je wc) Poté nás autíčka dovezou zpátky k přístavu, kde jsme začínali naši exkurzi.  Budeme projíždět kolem Pantheonu. Na vyhlídce nebo u Pantheonu můžete zůstat a individuálně 
dojít zpět k lodi. Po příjezdu Vám ukáže delegát zkratku do města, která vede ke  katedrále SE. Individuální rozchod a čas k nákupu suvenýrů. Výlet je určen pro všechny věkové 
kategorie, výlet mohou absolvovat i klienti s různým hendikepem i na vozíčku, je ale nutné nahlásit předem delegátovi Vaše omezení. 
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VIGO 

SANTIAGO DE 

COMPOSTELA 

Máte jedinečnou možnost po zakotvení ve městě VIGO k návštěvě  Santiago de Compostela, poutního cíle od středověku a jednoho z  nejdůležitějších na světě spolu s Římem a 
Jeruzalémem. Stovky tisíc turistů navštěvují město každý rok v kteroukoli roční dobu. Jak jeho katedrála, jedna z největších a nejkrásnějších v Evropě, tak její historické centrum, také s 
velkým kouzlem, byly  od roku 1985 jmenovány světovým kulturním dědictvím pro svou městskou krásu a monumentální integritu. Po 1,5 hodině jízdy autokarem od přístavu se nachází 
krásné město Santiago de Compostela, hlavní město autonomní oblasti Galicie a jedno z klíčových katolických poutních míst Španělska. Vyhlídková jízda vám poskytne dostatek času na 
naplánování vlastního itineráře prohlídky tohoto vzrušujícího města vlastním tempem. Určitým vrcholem je podmanivá historická čtvrť Santiaga de Compostela - v roce 1985 prohlášená 
za světové dědictví UNESCO - s úzkými uličkami a uličkami, pohádkovými starými budovami, nádhernou architekturou a bohatou atmosférou dávných dob. Jako obzvláště zajímavý bod 
si určitě nenechte ujít návštěvu úchvatné katedrály, která byla postavena v letech 1075 až 1211 a v níž se mísí původní románská architektura s pozdějšími gotickými a barokními 
přístavbami. Katedrála je také místem odpočinku svatého Jakuba Většího, apoštola Ježíše Krista, a cílem tzv. svatojakubské cesty, katolické poutní trasy, která vznikla ve středověku a 
dodnes se po ní putuje. Mezi další zajímavosti města patří atraktivní náměstí Praza do Obradoiro v centru města, palác Rajoy z 18. století a klášter San Martín Pinario z 11. století. Ať už 
se však rozhodnete v Santiagu de Compostela podniknout cokoli, tato prohlídka slibuje několik zábavných hodin mimo loď a bude zakončena zpáteční cestou do Viga. Upozornění: Tento 
zájezd zahrnuje pouze dopravu do Santiaga de Compostela a zpět. Ulice ve městě jsou nerovné a dlážděné. 
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LA CORUNA 

SANTIAGO DE 

COMPOSTELA 

Máte jedinečnou možnost po zakotvení ve městě La Coruňa k návštěvě  Santiago de Compostela, poutního cíle od středověku a jednoho z  nejdůležitějších na světě spolu s Římem a 
Jeruzalémem. Stovky tisíc turistů navštěvují město každý rok v kteroukoli roční dobu. Jak jeho katedrála, jedna z největších a nejkrásnějších v Evropě, tak její historické, centrum, také s 
velkým kouzlem, byly  od roku 1985 jmenovány světovým kulturním dědictvím pro svou městskou krásu a monumentální integritu. Společně Vás čeká prohlídka poutního města 
Santiago De Compostela a zároveň město Vigo. Po celou dobu bude k dispozici autobus, který Vás bude chránit před nepřízní počasí. Začneme výletem do Compostely cca 1 hodiny jízdy 
od města La Coruňa, u místního parkoviště je wc. Čeká nás pěší tůra, nic náročného, delegát vždy zohlední aktuální zdravotní stav klientů pro tempo prohlídky. Navštívíme všechny 4 
náměstí kolem Katedrály – Praza das Praterias, Praza da Quintana, Praza da Inmaculada a Praza do Obradoiro.  Návštěva katedrály (bezplatná) a panoramatická zastávka v parku, odkud 
je nejkrásnější pohled na katedrálu. Ve městě budete moci ochutnat místní specialitu „mandlové cukroví“ které jsou typické pro město Compostela a sýr Gallegos.  Poté se budeme 
vracet do města La Coruňa. První zastávkou je zahrada San Carlos Garden s překrásným výhledem na přístav (jsou zde wc) a hrobkou Sira Johna Moore. Přes naproti cestu objevíte 
Vojenské historické muzeum, vstup zdarma, wc. Záleží jen na Vás, zda se budete kochat výhledem ze zahrady, nebo návštěvou muzea. Poté pojedeme po promenádě Paseo Martitimo, 
nejdelší v Evropě s více než 13 km trasou. Promenádu lemují červené lampy, vytvořené umělkyní Julii Aresové. Další zastávkou bude Herkulova věž Tower of Hercules. Nejstarší fungující 
maják na světě. Okolí majáku je lemováno bouřlivým pobřežím s překrásným výhledem. Pro zdatné, možnost vyjít na 59 m vysokou věž majáku (placený vstup 3 Euro/dospělý, 1,5 Euro 
studenti a senioři 65+). Po návratu do autobusu budeme pokračovat podél pobřeží v oblasti San Pedro a foto zastávku si uděláme u sochy „Chobotnice“, která znázorňuje typické 
oblíbené jídlo v kraji Galicie. Poslední zastávkou bude kopec Sanint Peter mount, kde si můžete prohlédnou vojenské kanony s délkou 18 m. Poté návrat do přístavu. Doporučujeme 
individuálně navštívit hlavní náměstí Plaza de Maria Pita a ochutnat místní specialitu chobotnici v jedné z vynikajících restaurací, nebo nákupu keramiky SARGADELOS, která nesmí 
chybět v žádné místní domácnosti.Zastávky: Pro klienty CK Riviera Tour je domluven delší čas na zastávkách, než při individuálním výletu mimo CK. Každý pár obdrží turistickou 
magnetku v rámci výletu. Poté návrat do přístavu, čas na nákup suvenýrů a individuální program v přístavu. Během výletu z paluby autobusu mimo výše uvedené, uvidíte: hlavní 
přístavní ulici Marina Avanue, hrad San Anton, přístavní kontrolní věž, pobřežní promenádu, muzeum, pláž Riazor, stadion Riazor, výtah Milennium, náměstí Pontevedra, zahrady 
Méndez Núňez a Obelisk Milenium.  
Upozornění: v rámci časových možností a včasného návratu na loď, dle dopravní situace, může být trasa ve městě a návštěvy uvedených míst upravena dle zvážení delegáta a 
průvodkyně. 
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LE HAVRE HAV 07- Opustíme přístav Le Havre a pojedeme autobusem cca 2,5 hodiny jízdy přes atraktivní krajinu Normandie do nádherného poutního místa Mont Saint Micel, známého jako „ 
zázrak západu“ a to díky jedinečnému ostrovnímu prostředí, bohaté historii a krásné architektuře. Počátky opatství sahají až do počátku VIII. Století, kdy se Archanděl Michael objevil 
biskupovi Avranches a tato vize vedla k výstavbě řady krásných budov a opatství. Po cestě budeme zastavovat na wc. Doporučuji s sebou svačinku a pitíčko. Po příjezdu k Mont Saint 
Michel vystoupíme na parkovišti a půjdeme společně na místní schuttle bus (zdarma), který nás doveze k opatství. Jedná se o speciální autobusy, které jezdí kyvadlově cca 20 minut na 
most před hlavní bránu. Po výstupu musíte ujít cca 200 m pěšky. Hned při vchodu je info centrum a wc (placené). Prohlídka je individuální, je zde plno krásných uliček a zákoutí. Budete 
mít čas prozkoumat malou vesnici nebo navštívit opatství sami, dle Vašeho tempa. Procházka po hradbách nabízí krásný výhled na záliv a zahrady opatství. Doporučuji navštívit i opatství 
– placený vstup 11 Euro/osoba. Je zde plno kaváren a restaurací, nezapomeňte vyzkoušet místní specialitu vaječnou omeletu. Pro odvážlivce je možné objednat procházku po blatech s 
průvodcem. Poté společně návrat autobusem do přístavu. Upozornění: Tato prohlídka není vhodná pro hosty s obtížemi chůze, protože zahrnuje chůzi do kopce a na nerovném terénu. 
Nedoporučuji pro klienty s invalidním vozíkem. Nezapomeňte pláštěnky a deštníky, pohodlnou neklouzavou obuv.  
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CHEBROUN 

ST.MICHELE 

AUTOBUSOVÝ TRANSFER DO MONT SAINT MICHEL -   Opusťte přístav Cherbourg a vydejte se na 2,5hodinovou cestu atraktivní normandskou krajinou k nádhernému Mont Saint Michel, 
který je díky své jedinečné ostrovní poloze, bohaté historii a překrásné architektuře známý jako "div západu". Počátky opatství sahají do počátku VIII. století, kdy se biskupovi z 
Avranches zjevil archanděl Michael a toto vidění vedlo k výstavbě řady nádherných budov zasvěcených archandělovi. Budete mít čas na prohlídku malé vesničky nebo na samostatnou 
návštěvu opatství. Procházka po hradbách nabízí krásný výhled na záliv a opatské zahrady. Návrat do Cherbourgu. Upozornění: tato prohlídka není vhodná pro osoby s problémy s chůzí, 
protože zahrnuje chůzi do kopce a po nerovném terénu. Možná budete muset stát na parkovišti frontu na kyvadlovou dopravu, abyste se dostali na místo. Prosíme hosty, aby si na 
návštěvu náboženských obřadů vzali vhodné oblečení. Náklady na oběd (nepovinný) nejsou zahrnuty v ceně zájezdu. 
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                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 15 LET ZKUŠENOSTÍ   

 

 

   VÝLETY S DELEGÁTEM CK RIVIERA TOUR 
VÝCHODNÍ STŘEDOMOŘÍ 

DESTINACE PROGRAM FAKULTATIVNÍHO VÝLETU S DOPRAVOU A DELEGÁTEM RIVIERA TOUR 

Výlet je nutno objednat při podpisu cestovní smlouvy. Výlet není možno zakoupit na palubě lodi. 

Cena za 

osobu v Kč 

BENÁTKY Po vylodění se přesuneme k přístavu odkud vaporettem (privátní lodí) poplujeme Benátkami až na náměstí Sv.Marka. Během plavby se dozvíte zajímavé informace o životě města na 
vodě, způsobu dopravy a i pár historických momentek. Po vylodění se přesuneme na náměstí Sv. Marka, kde dle vlastního uvážení můžete mít volný program a nebo navštívit basiliku 
St. Marco. Podle aktuální situace – dle množství návštěvníků Benátek bude následovat pěší procházka k nejznámějšímu mostu v Benátkách Rialto nebo možný výlet na gondolách. Výlet 
na gondolách je fakultativní cca 30€/osoba. Následuje nástup na vaporetto a odjezd zpět do přístavu. Výlet není náročný na chůzi. Délka výletu cca 4 hodiny       
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OLYMPIA Po vylodění odjezd autobusem do cca 45 km vzdálené historické Olympie. Během cesty budete seznámeni s historií starověké Olympie a historií olympijských her. Po příjezdu do 
Olympie volný čas (cca 2 hod) na návštěvu starověké Olympie, kde uvidíte stadion, pozůstatky historických staveb i místo, kde se zapaluje oheň, který po tisíce let zahajuje olympijské 
hry. Následuje odjezd do Katakolonu s možností nákupů suvenýrů a posezení v kavárnách. V ceně není vstupné do areálu a muzeí (cca 10-15 eur dle sezony). Výlet je v českém jazyce. 
Délka výletu cca 3,5 hodiny, pěší cca 2-3 km. 
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ATHENS Po vylodění odjezd autobusem do centra Athén. Během cesty budete seznámeni s místy, která máte možnost navštívit a jejich historii. Naše prohlídka začne od autobusového 
parkoviště po Akropolí, pod kterou budeme procházet okolo chrámu Dia Olympského, Dionýsova divadla, přes Plaku, Hadriánův oblouk, park Zappeion, náměstí Syntagma, Parlament 
až prezidentskému paláci, kde budeme obdivovat střídání stráží. Na zpáteční cestě ještě zavítáme k Olympijskému stadionu a přes Zappionské zahrady se vrátíme do Plaky, kde budeme 
mít volný čas na nákupy a nebo občerstvení. Během volného času můžete i navštívit Akropoli (vstup cca 25€ není v ceně výketu) Následuje cesta do přístavu autobusem.  
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HAIFA I 
JERUZALÉM 

Pojeďte s námi 2 hodiny do velmi známého Jeruzaléma, jednoho z nejvíce inspirativních měst na světě a proslulého svým historickým významem, duchovní symbolikou a vizuální krásou.  
Vaše exkurze začíná zastávkou na Mount of Olives – krásnou vyhlídkou. Návštěva pokračuje pěší procházkou starým městem Jeruzalém. Pass Dung Gate, 
Západní zdi – jde o pozůstatky druhého chrámu zničeného Římany v roce 70 nl a neposvátnější židovskou svatyni v Jeruzalémě. Dále projdete částí „Via Dolorosa“ kterou křesťané 
považují za nejsvatější cestu na světě – cesta, kde byl Ježíš veden k smrti. Můžete také obdivovat kostel svatého hrobu. Nakonec je možnost navštívit obchody se 
suvenýry v Jeruzalémě a poté bude následovat návrat do přístavu. Upozornění: Berte na vědomí, že je nutné chodit po nerovném terénu a to 2,5 km, dlažebním terénu, schody a do 
kopce. Očekávejte prosím přeplněné ulice, doporučujeme pohodlnou obuv a konzervativní oblečení při návštěvě těchto náboženských významných míst. 
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HAIFA II 
 

Křesťanští turisti, kteří mají obecný zájem o teologií a světové dějiny, budou touto exkurzí fascinováni. Čeká Vás hodinová jízda do Nazaretu, největšího města v severní 
části Izraele a domova Ježíše. Mnoho hostů bude mít zájem si zaplatit pouť do překvapivě moderní „baziliky zvěstování“, kostela postaveného na místě, kde Gabriel 
oznámil zprávu o Ježíšově narození Panně Marií.  Návštěvníci mohou vidět podzemní jeskyně, kde Marie zvěstování přijala. Druhá část prohlídky vás zavede do Kanaánu, 
arabského města v oblasti Galileje, kde Ježíš během slavné kanaánské svatby změnil vodu na víno. Poté je návrat do přístavu. Upozornění: tato prohlídka zahrnuje chůzi 
po nerovném terénu, cca 3km. Pro návštěvy míst náboženského významu se doporučuje konzervativní oděv. Tato prohlídka není vhodná pro klienty na invalidním vozíku. 
Výlet 5-6 hodin 
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ALBEROBELLO TARANTO –BARI - ALBEROBELLO  -Z přístavu se vydáme na projížďku autobusem po italském venkově až do města Alberobella, které se nachází v oblasti Apulie, která tvoří vrchol „paty 
italské boty“. Díky svým výrazným kamenným domům s kónickými střechami, známých jako „trulli“, bylo město v roce 1996 přidáno na seznam světového dědictví UNESCO. Součástí 
vaší prohlídky je procházka nádhernými uličkami této nejneobvyklejší vesnice. Mnoho z těchto „trullo“ domů je zakončeno tzv. „pinnacolo“ – něco jako bílá čepice, nebo koule – a 
všechny mají na střechách malované kuriózní symboly, které jsou známé jako „kouzlo pro štěstí“. Součástí města je také jediný kostel „trullo“ na světě – St. Antonio, který lze snadno 
poznat díky monumentálnímu vchodu, dvěma postranními kaplemi a zvonicí. Po prozkoumání tohoto krásného města vás autobus odveze zpět na loď, kde nás čeká relax, pohoda, 
drinky a zábava. Výlet je s plavební společností MSC Cruises v anglickém jazyce. Náš delegát Vám poskytne výklad na místě samém v ČESKÉM JAZYCE. 

1590 

 

ZÁPADNÍ STŘEDOMOŘÍ 

DESTINACE PROGRAM FAKULTATIVNÍHO VÝLETU S DOPRAVOU A DELEGÁTEM RIVIERA TOUR 
Výlet je nutno objednat při podpisu cestovní smlouvy. Výlet není možno zakoupit na palubě lodi. 

Cena za 
osobu v Kč 

ŘÍM Po připlutí do přístavu odjezd do Říma, cca 1 hod. Během cesty informace o navštívených místech a historii ŘÍMA. S naší asistencí budete mít možnost vidět slavné Koloseum, Forum 
Románum, Kapitol, památník Viktora Emauela II, slavnou Fontánu di Trévi, Pantheon, Piazza Navona, kostel s Rubensovými obrazy, Ponte san Angelo, Andělský hrad a procházku 
zakončíme na Vatikánském náměstí. Dle časových dispozic volný čas cca 1 hodina na Piazza Navona a 45 minut u Vatikánu. Následuje odjezd busem do přístavu. Všechny prohlídky 
exteriér. Výlet je v českém jazyce, pěší cca 6 km.  

1390 

PISA Po vylodění odjezd busem do Pisy. Během cesty Vás budeme informovat o navštívených místech a historii města  Pisa. Po příjezdu přesun výletním vláčkem z parkoviště busů do 
turistického centra Pisy, doprovod k šikmé věži a Váš volný program k prohlídce těchto zajímavých míst s možností nákupu suvenýrů anebo občerstvení. Volný čas dle časových dispozic 
cca 2,5 -3 hodiny. Následuje odjezd vláčkem zpět k autobusu a odjezd do přístavu s možností návštěvy tohoto města. Výlet je v českém jazyce. Cena nezahrnuje vstupy do památek. Pěší 
cca 3 km. Délka výletu cca 6 hodin. 

1290 

MADEIRA 

 

Madeira, neboli „ostrov věčného jara“ Vás nadchne nejen svou přírodou. V přístavu, odkud je krásný výhled na celý ostrov, nás vyzvedne autobus, který Vás vezme společně s českou 
průvodkyní a delegátem na nezapomenutelnou projížďku Madeirou. Autobusem se dostanete do vesnice Camara de Lobos, kde Vás čeká ochutnávka tradičního nápoje Poncha. Z 
malebné vesničky budete pokračovat na útes Cabo Giao, který se tyčí 580 metrů nad hladinou moře. Pro odvážlivce se zde nachází i skleněná plošina, kdy pod sebou celý útes krásně 
vidíte. Z útesu je krásný výhled na oceán a celý ostrov. Po přesunu na kopec Monte, Vás čeká velmi netradiční jízda na sáních. Sáňkování na Madeiře nepotřebuje sníh, stačí jim silnice a 
určitě na tuto jízdu nezapomenete. Pro zájemce je poté možné při návratu zastavit u nákupní zóny, kde si můžete zakoupit suvenýry, mezi které patří madeirské víno, poncha a další. 
Poté návrat do přístavu. Celodenní výlet. 

1390 

LISABON Tuk Tuk autíčka budou čekat přímo v přístavu. Autíčka mají kapacitu pro 6 klientů. Společně vyjedeme z části Alfama, (oblast, kde kotví i naše loď a také místo spojené s tradiční hudbou 
Fado,) do 12 km vzdálené, nejdochovalejší části Lisabonu – BELEM. Během jízdy budeme míjet Praça do Comércio (v českém překladu Obchodní náměstí), známé také jako Terreiro do 
Paço (česky Palácové náměstí) a také vidět pouliční umění a moderní street art města. Projíždět budeme kolem královského paláce, při troše štěstí zahlédnete i „hradní stáž“. Naše první 
zastávka ve čtvrti Belem, bude návštěva impozantní katedrály a kláštera řádu Svatého Jerolýma. Na tomto místě jsou v místní kavárně i bezplatné wc. Po návratu k Tuk Tuk autíčkům Vás 
pohostíme místní specialitou  - koláčky z listového těsta plněnými žloutkovým krémem a sypanými cukrem a skořicí - Pasteis de Belem, kterou Vám přivezeme z nejvyhlášenější cukrárny 
v celém Portugalsku. Dále budeme pokračovat k Belémské Věži - Torre de Belem. Nezapomenutelná atmosféra při pohledu na řeku Tejo, most „25.4“ a v povzdálí sochou Ježíše, jako v 
Brazílii. Poblíž je vojenské muzeum, kopie 1. letadla, které přeletělo Oceán a neodmyslitelně k této atmosféře patří sklenička vína v pojízdné prodejně (Cena cca 4-8 Euro/dle druhu, bílé, 
červené, růžové, Portské. Plastová sklenička, ve které je podáváno víno, Vám zůstává jako suvenýr. Není v ceně zájezdu) Dále se autíčkama budeme přesouvat k památníku Objevitelů. 
Po krátké zastávce budeme dále pokračovat na nejvyšší bod Lisabonu s krásnou vyhlídkou na celé město Miradouro Senthora de monte, kde budeme mít foto – zastávku (na tomto místě 
je wc) Poté nás autíčka dovezou zpátky k přístavu, kde jsme začínali naši exkurzi.  Budeme projíždět kolem Pantheonu. Na vyhlídce nebo u Pantheonu můžete zůstat a individuálně dojít 
zpět k lodi. Po příjezdu Vám ukáže delegát zkratku do města, která vede ke  katedrále SE. Individuální rozchod a čas k nákupu suvenýrů. Výlet je určen pro všechny věkové kategorie, 
výlet mohou absolvovat i klienti s různým hendikepem i na vozíčku, je ale nutné nahlásit předem delegátovi Vaše omezení. 

1490 

CASABLANCA V přístavu nás bude čekat autobus, který budeme mít k dispozici po celou dobu exkurze. Tudíž si v něm můžete nechat nepotřebné věci.  Po celou dobu nás bude doprovázet místní 
průvodce, delegát Riviera tour bude překládat z angličtiny do češtiny. Společně navštívíme mešitu Hassana II jako první zastávku, při vstupu obdržíte pytlík na obuv, po mešitě se budeme 
pohybovat na boso, lze mít ponožky. Navštívíme berberskou lékárnu s produkty z arganového oleje, prodej je stylem promotion, delegát překládá prezentaci produktů, doporučujeme 
nákup kosmetiky a koření. Další zastávka bude náměstí Anfa a část města Corniche Ain-Diab, anglický kostel notre Dame de Lourdes, vyhlídková jízda po městě. Návštěva městské 
radnice a soudu. Tržnice se zastávkou na marockou kávu (není v ceně výletu), příjemné posezení. Poté odjezd k lodi, je možné vystoupit u grand Bazar, tržiště u přístavu. Upozornění: 
Doporučujeme si dávat pozor na své osobní věci. Výlet je bez občerstvení, doporučujeme vzít pitíčko, nebo svačinku. Není náročný na chůzi. Autobus je k dispozici po celou dobu výletu s 
místním průvodcem, delegát CK Riviera tour po celou dobu výlet překládá. Buďte prosím opatrní na kabelky. Do mešity je zapotřebí mít zahalené vlasy, ruce po zápěstí, nohy po kotníky, 
nic průhledného u dam, pánové – povolené trička s krátkým rukávem a kraťasy pod kolena. V mešitě budeme chodit v jedné části bez obuvi. 

1390 

TANGIER V přístavu na nás bude čekat autobus, který nás bude doprovázet po celou dobu našeho 4,5 hodinového výletu. Nejdříve pojedeme podél pobřeží přes město Tangier. Projedeme místní 
čtvrtí, kde pobývá marocký král a „marocká smetánka“. První zastávkou bude CAP SPARTEL, který je na nejvyšším místě města, cca 300 m.n.m., ze kterého za dobrého počasí uvidíme na 
pobřeží Gibraltaru. Z vyhlídky jde krásně vidět čára, kde se potkává oceán a Středozemní moře. Dále budeme autobusem pokračovat k Herkulově jeskyni, dle legendy na tomto místě 
Herkules rozsekl Afriku od Gibraltaru. Přírodní otvor v jeskyni vypadá jak Africký kontinent. Je zde možné pořídit fotografii  cca za 2 eura s tímto otvorem.  Jsou zde wc, u mítních prodjců 
si můžete zakoupit tradiční oděv. Další zastávka bude Kasbah, kde se projdeme na místní Medinu ve „starém městě“ Nakoupit budete mít možnost v místní Berberské lékárně, kde  se 
vyrábějí výrobky s arganového oleje. (kosmetika, doplňky pro zdraví) bude to stylem promotion, je to styl prodeje místní kultury. Ostatní suvenýry můžete nakoupit v okolních uličkách. 
Na tržišti se smlouvá cena. Doporučujeme si dávat pozor na své osobní věci. Výlet je bez občerstvení, doporučujeme vzít pitíčko, nebo svačinku. Není náročný na chůzi. Autobus je k 
dispozici po celou dobu výletu s místním průvodcem, delegát CK Riviera tour po celou dobu výlet překládá.   

1390 
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VÝLETY S DELEGÁTEM CK RIVIERA TOUR 

NORSKO-RUSKO 

DESTINACE PROGRAM FAKULTATIVNÍHO VÝLETU S DOPRAVOU A DELEGÁTEM RIVIERA TOUR 
Výlet je nutno objednat při podpisu cestovní smlouvy. Výlet není možno zakoupit na palubě lodi. 

Cena za 
osobu v Kč 

ST.PETREBURG 
RUSKO 

SPT 01- celodenní výlet. Po opuštění přístavu se zúčastníme fascinující vyhlídkové jízdy po tomto důležitém ruském městě. Podíváme se na klíčové atrakce, pak zastavíme, abychom si 
udělali foto před kostelem Našeho Spasitele na prolité krvi, katedrála nazývaná “Prolitou krví”. Naše exkurze dále pokračuje kolem známého místa  Něvský Prospekt do katedrály Sv. 
Isaaca, kde se podíváme dovnitř. Po navštívení katedrály nás čeká oběd v podání typické ruské kuchyně. Pak po hodinové jízdě dorazíme do známých Petrových dvorů – jedno z 
oblíbených letních sídel cara se svým divokým parkem, fontánami a stříhanými zahradami. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. Výlet je v anglickém, nebo ruském 
jazyce. 

3.990 
 

FLAAM 
NOSKO 

Vesnice Flaam leží v údolí, kam se nejlépe dostanete železnicí z Myrdalu nebo autem, či lodí. Flaam je světovým unikátem, ležícím na břehu Aurlandsfjordu, s horským nádražím v 
Myrdal. Od mořské hladiny až do výšky 865 metrů nad mořem tvoří dvacetikilometrová železnice s nejprudším stoupáním na světě.Když norští stavitelé naplánovali spojení Bergenské 
železnice s malebnou vesničkou na břehu ramene největšího norského fjordu, netušili, že železnice se stane vyhledávanou turistickou atrakcí. Proto doporučujeme při návštěvě 
tohoto města právě tuto projížďku absolvovat. Železnice Flaam je jedním z nejzajímavějších úkazů železniční techniky na světě. Má délku 20km a vede ze stanice Flaam do stanice 
Myrdal v nadmořské výšce 867m.n.m. Železniční stanice Flaam se nachází v čele Aurlandsfjordu. Vláčkem pojedeme kolem řeky Flaam, která je známá pro chov lososů. Projedeme 
kolem vodopádu Rjoande s délkou 140m. Jeho nejvyšší část sahá až do výšky 1269m.n.m.  Po průjezdu nejdelším tunelem v Naali se nám ukáže nejúžasnější pohled. Odtud můžeme 
vidět celou linku vlaku. Uvidíme také starou silnici, která byla postavena v letech 1895 až 1896 v souvislosti s budováním železnice, která spojuje Bergen-Oslo, která byla otevřena v 
roce 1909. Železniční cesta stoupá po strmých kopcích ve 21 úzkých zatáčkách. U vodopádu Kjosfossen bude krátká zastávka. Vodopád je dlouhý 93 metrů. Poté se dostaneme do 
cílové stanice Vatnahalsen, což je známé lyžařské středisko, které je oblíbené také během léta a podzimu, kdy lidé chodí pěšky do hor. Po přestávce s občerstvením se vracíme stejnou 
trasou do železniční stanice Flaam. 

3.890 

GEIRANGIER 
NORSKO 

Při výstupu z lodi Vás bude vítat socha trola. Určitě doporučujeme zakoupit výlet, díky kterému se dostanete na vyhlídkové plošiny a budete mít celý fjord i s městečkem jako na dlani. 
U plaveb s naším delegátem mají klienti možnost si přeobjednat výlet Geiranger kdy se dostanete na nejkrásnější vyhlídky autobusem. Už samotná jízda je zážitkem, kdy budeme 
projíždět klikaté horské silnice. Nádherná Norská krajina výletu dodá své kouzlo. Výlet je nutné zakoupit při sepsání cestovní smlouvy. Delegát se zúčastní výletu společně se 
skupinou. V přístavu nás bude již čekat autobus,  se kterým budeme jezdit po celou dobu výletu. Výlet je na cca tři hodiny, tím pádem, budete mít čas ještě na procházku vesničky, 
kde se kotví a na nákupy. Během výletu budou dvě zastávky na vyhlídkách –Flydalsjuvet a Eagle´s Bend. Naleznete zde místní supermarket, kde můžete zakoupit norské pivo a sobí 
salámy. Krásná vyhlídka je z Norwegian Fjordcenter, jedná se o muzeum, vstup dospělý 15 Euro, je zde wc a suvenýr shop. K tomuto místu můžete dojít pěšky po hlavní cestě kolem 
jediného kostelíku ve městě, nebo podél vodopádu po schodech.V pekárně s výbornou kávou a norským pečivem si můžete zde zakoupit i jejich typicky obložený  chleba, kteří si 
místní velice často dávají k obědu- Smorbrod. Doporučujeme marmelády z lesního ovoce a místní produkty, péřové a nepromokavé bundy. Délka výletu cca 3,5 hod. 

1090 

NORTH CAPE 
NORSKO 

HON01 – CESTA NA SEVERNÍ MYS je umístěn na Mageroyském ostrově a zhruba 1 hodinu jízdy od Honnigsvadu. Ano právě tam leží Severní mys. Nejsevernější část Severní Evropy s 
mnoha břízovými lesy. Lesy jsou umístěny kolem celé krajiny. Už samotná cesta z přístavu je opravdovým zážitkem. Klikaté cesty, vyhýbání autobusů, okolní cestičky a úžasná 
panenská příroda Vás opravdu doslova dostanou. Po příjezdu na jedno z nejnavštěvovanějších míst Norska budete mít šanci vidět okolí Pavilonu Severního Mysu, popisující historii 
oblasti, můžete si nakoupit suvenýry, udělat fotku a nebo se podívat na zajímavý dokument o tomto místě. Následuje cesta zpět do přístavu a volný čas.  

3290 

NORDFJORDEID 
NORSKO 

NFD 02 Prozkoumejte překrásnou krajinu okresu Sogn og Fjordane po silnici i na jezeře ne této nezapomenutelné celodenní exkurzi. Autobusem pojedete podél pobřeží ke klidné 
vesnici Loen. Odsud budete pokračovat k údolí Kjenndal, odkud vyjedete na vyhlídku směrem k ledovci Kjenndalen, rameni obrovského ledovce Josedalsbreen. Poté, co si užijete 
tento úchvatný výhled, je čas se vrátit do autobusu a pokračovat na horskou chatu Kjenndalen na čaj, kávu a dezert. Po této zastávce se nalodíte na loďku, která Vás přes jezero 
Lovatnet doveze k Sande. Během necelé hodiny máte čas relaxovat a vychutnávat si nádhernou krajinu. Mimo jiné uvidíte nešťastnou horu Ravnefjellet, kde již dvakrát během tohoto 
století způsobily sesuvy půdy přílivové vlny, které zničily mnohé z farem umístěných na pobřeží jezera. V Sande nastoupíte na autobus, který Vás zaveze zpátky dolů do vesnice Loen a 
do přístavu, kde prohlídka končí. Upozornění: Tato exkurze není vhodná pro osoby na invalidním vozíku a osoby s omezenou pohyblivostí, jelikož zahrnuje výšlap po částečně kluzkém 
terénu k vyhlídce na ledovec. Pořadí zastávek se může lišit – některé skupiny mohou začít itinerář vyjížďkou na jezero, jiné zastávkou s občerstvením a jiné zase procházkou s ledovci. 
Délka výletu cca 7 hodin 

4390 

TROMSO 
NORSKO 

TSO  05-  Díky své poloze cca 350 kilometrů severně od arktického kruhu je město oblíbeným výchozím bodem pro mnoho arktických expedic a také slouží jako brána do Arktidy. Tato 
zábavná exkurze spojuje návštěvu fascinujícího polárního centra s výletem do farmy se psi husky a okolní divočiny. První zastávka je v polárním centru, kde můžete jít na polární 
procházku, podívat se na akvária podporující mořský život v polárních oblastech a vychutnat si širokoúhlý film o „životě v mrazáku“. Dále pokračujete do tábora v nádherné divočině s 
názvem Centrum Wilderness, který provozuje, Tove Sorensen a Tore Albrightsen se svými třemi dětmi. Kemp je také domovem více než 300 aljašských psů husky, které zde v této 
nedotčené přírodě chovají. Zpáteční cesta do přístavu. Upozornění: omezený počet průvodců v jiném než anglickém jazyce, pokud nebude průvodce ve Vašem jazyce, prohlídka bude 
pouze v angličtině. Výlet není vhodný pro osoby na vozíku a s pohybovými problémy, protože v centru Wilderness je nerovný terén. 

2490 

TRONDHEIM 
NORSKO 

TRM 03 Ohromující krásu norských dramatických výhledů nelze popsat jinak než superlativy. Šance prozkoumat tuto zelenající se krajinu může být Vaše na této pěší túře, která začíná 
autobusovou projížďkou městem kolem barevných dřevěných domků k rozlehlé a extrémně malebné rekreační oblasti Bymarka s cca 200 km turistických stezek. Vaše 2hodinová túra 
Vás zavede k Lianu, kde na Vás k zaslouženému odpočinku čeká restaurace s horkou kávou a čerstvě upečenými vaflemi – naprostý ráj! Po veškerém pohybu na svěžím norském 
vzduchu se zpět do přístavu dopravíte autobusem. Upozornění: Omezený počet průvodců v jiném než anglickém jazyce. V případě, že nebude k dispozici průvodce ve Vašem jazyce, 
bude prohlídka v angličtině. Exkurze není vhodná pro osoby s problémy s chůzí. Délka výletu 6 hodin 

2290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

287 



; 

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

 

 

VÝLETY S DELEGÁTEM CK RIVIERA TOUR 

ANGLIE-SKOTSKO-IRSKO-ŠPITSBERKY-ISLAND 

DESTINACE PROGRAM FAKULTATIVNÍHO VÝLETU S DOPRAVOU A DELEGÁTEM RIVIERA TOUR 
Výlet je nutno objednat při podpisu cestovní smlouvy. Výlet není možno zakoupit na palubě lodi. 

Cena za 
osobu v Kč 

LONGYERYEN 

ŠPITSBERKY 

JÍZDA SE PSÍM ZPŘEŽENÍM -Dychtivý po jízdě, jistí si v kramflecích – packách.Budete napnuti na čekání až uvidíte vrtící ocásky a vlhké čumáčky pejsků, kteří čekají,  až budou řídit 
jízduVašeho života. Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Amor, Donner a Blitzen,můžete mít tuto sestavu a nechat se táhnout krajinou. To vše můžete zažít,pokud se k této exkurzi 
odhodláte. Vaše jízda začne od kotců, odkudvyrazí s Vámi na společnou jízdu. Užijte si krásné scenérie ze sání. Nakonci projížďky se vrátíte zpět do přístavu k Vaší lodi. Upozornění: 
není vhodné pro osoby s invalidním vozíkem a pro osoby s problémy s chůzí. Důležité je odolné oblečení proti větru, bundy, rukavice. 

4990 

KIRKWALL 
SKOTSKO 

KWL 05- Vydejme se na krásné západní pobřeží Orknejské pevniny a hlavní pravěké místo: Skara Brae. Vyhlídková jízda autobusem do tohoto místa, zapsané na seznamu světového 
dědictví UNESCO - jedné z nejlépe dochovaných neolitických vesnic v severní Evropě, která dokonce předchází Stonehenge - vás provede bohatou zemědělskou půdou, zvlněnými 
kopci a ostrými rašelinami. Obsazeno c. 3,180 B.C. do 2.500 B.C., Skara Brae zůstala skryta pod velkým pahorkem, dokud těžká bouře v roce 1850 neobjevila obrys několika 
střechových budov. Sbírka artefaktů Skara Brae vystavených v návštěvnickém centru zahrnuje nástroje, korálky, hrnčířskou hlínu a předměty z kostic, které odrážejí těžkou námořní 
ekonomiku v regionu. Další zastávka je pak navštěva v nedalekém Skaill House, krásné rezidenci postavené v roce 1620. Také projdete velkou neolitickou stavbou Prsten Brodgar – 
obrovský kamenný obřadní kruh,tato památka je třetí největší na Britských ostrovech a stará 4500 let, je tvořen 60 kameny a starověké Stones of Stenness, další neolitickou památku, 
která byla postavena více než 5 000 před lety. Vaše prehistorická prohlídka končí návratem na loď a máte možnost navštívit město individuálně. 

2490 

INVERGORDON 
SKOTSKO 

IVG 06- Krátkou jízdou na sever se dostanete přes vesnici Tain a naše první zastávka bude v lihovaru v Glenmorangie, který se vhodně překládá jako „gaelský pokoj“. Palírna vyrábí 
vysoce hodnocené sladové whisky již od 19. století a dlouhodobě je celosvětovou značkou s prodejem po celém světě. Umělecké destilační umění bylo předáváno generacemi 
místních rodin, které zde stále pracují. Komentovaná prohlídka Vás seznámí s každým krokem destilačního procesu, na jehož konci můžete dokonce vyzkoušet na konci prohlídky. Další 
místo, které  navštívíme nás zavede přes Dornoch Firth do města Royal Dornoch z 12. století. Obklopen písečnými dunami a požehnaný výjimečně slunečným podnebím, tento 
oblíbený resort se může pochlubit hotely, hojností stromů a květin, kilometry písečných pláží a mistrovským golfovým hřištěm. Nejstarší budovy ve městě, včetně impozantní 
katedrály, lemují prostorné náměstí. Je zde rozchod, který můžete využík k návštěvě katedrály, nebo posedět u místní kavárně. Poté se vrátíme zpět na loď do přístavu.  
Po příjezdu do města můžete individuálně projít uličky ne moc velkého města s obchůdky se suvenýry. Zvláštností je místní kostel, který slouží i jako místo, kde členové posádky 
mohou využít zdarma internet se spojení s rodinami, obdrží zdarma ručně pletenou čepici, nebo šálu, kávu, nebo čaj. Farníci umožnují tuto službu i klientům. 

2490 

GREENOCK 
SKOTSKO 

GRK 07, doba trvání 9.hodin-Edinburgh není jen hlavním městem Skotska, ale také vaším cílem na tomto celodenním výletě, který začne nejdříve dvou hodinovou relaxační jízdou 
autobusem. Poté se můžete těšit na okružní jízdu kolem středověké staré části Edinburghu a nové části města z 18. století. Uvidíte krásný výhled na palác Holyrood, edinburskou 
rezidenci královny Alžběty II., královský park, památník Scott na ulici Princes Street a zahrady Princes Street Gardens. Poté opustíte centrum města a zamíříte na středověký hrad 
Edinburgh, který byl domovem mnoha skotských monarchů. Po návštěvě hradu budete mít volný čas na procházku po slavné edinburské Roayl Mile nebo na prohlídku krásných 
zahrad Princes Street Gardens, než znovu nastoupíte do autobusu na zpáteční cestu na loď do Greenocku. Upozornění: omezený počet průvodců v jiných jazycích než v angličtině. 
Pokud nebude k dispozici průvodce ve vašem jazyce, bude k dispozici pouze v angličtině. Některé oblasti hradu nejsou vhodné pro turisty, kteří mají potíže s chůzí nebo používají 
invalidní vozík. Všechna místa kromě hradu budou navštěvována zvenčí. 

3290 

AKUREYRI 
ISLAND 

AKU 01 Hlavní město severního Islandu", Akureyri je krásné město obklopené majestátními horami a jedinečnou směsí městského, venkovského a mořského života. Uvidme nejlepší 
přírodní zajímavosti v této oblasti, spojíme cestování po krásné krajině s výletem k velkolepému vodopádu Godafoss, návštěvou botanických zahrad a skanzenem. V přístavu Vás bude 
čekat autobus, kterým pojedete k Godafossu, „vodopády bohů“, má výšku 12 metrů a jeden z nejúžasnějších vodopádů na Islandu. Počátky tohoto legendárního místa jsou opředeny 
legendou a sahají až do roku 1 000 nl, kdy byl vrchní náčelník Thorgeir, který přešel na křesťanskou víru nucen vrhnout se do  vodopádu jako oběť ze svého pohanského boha. Je to 
ideální místo pro fotografování vodopádů a okolní krajiny. Další zastávkou je Lidové muzeum Laufas, původně jako statek a fara, které pochází z roku 1866. Muzeum obsahuje dobové 
domácí a zemědělské nářadí. Vraťte se do Akureyri na krátkou návštěvu do botanických zahrad, které najdete rostliny z celého světa. Poté návrat do přístavu, nebo mžete zůstat v 
zahradě a projít si zároveň městečko po cestě do přístavu.  

3290 

REYKJAVIK 
1.den 

ISLAND 
 

GOLDEN 
CIRCLE 

KEF 02 Pojďte strávit den užíváním přírodních krás, které Island proslavily. Z přístavu odjedeme autobusem do krásného národního parku Thingvellir, který je zapsán na seznamu 
světového dědictví UNESCO a nachází se 30km od Reykajviku. Tento park nesmíte vynechat při návštěvě Islandu; okouzlí vás zde jedna z nejvýznamnějších scenérií v zemi, kterou tvoří 
obrovská lávová pláň, zelený mech a divoké květy. Islanďané považují toto místo za posvátné, jelikož zde byl založen nejstarší legislativní parlament na světě. Další zastávkou této 
exkurze bude obrovská Gullfoss neboli „Zlatý vodopád“. Dvojitá kaskáda je jednou z nejmohutnějších v Evropě a jsou odtud krásné výhledy. Třetí zastávkou exkurze jsou Islandské 
gejzíry, které společně s parkem Thingvellir a Gulfoss tvoří turistickou trasu tzv „Zlatý okruh“. Příroda se nám zde ukáže v plné kráse, kdy uslyšíme syčící horké prameny a geotermální 
jevy. Právě v tomto prostředí budeme mít dvouchodový oběd. Poté bude následovat návrat do přístavu. Upozornění: Itinerář a pořadí zastávek si může průvodce měnit dle svého 
uvážení.  Tato prohlídka zahrnuje chůzi po nerovném terénu. Prohlídka se nedoporučuje pro invalidní vozík. Na oběd je zahnuta pouze voda – další nápoje se dají zakoupit na místě. 
Vzhledem k místním pravidlům na Islandu se musí všichni hosté držet skupiny exkurze. Exkurze je i pro děti od 0-3 let, pokud s dítětem cestujete, obraťte se na delegáta, nebo recepci 
Excursion, pro vyžádání autosedačky. 

4990 

REYKJAVIK 
2.den 

ISLAND 
 

MODRÁ 
LAGUNA 

KEF 03 Pokud jste někdy viděli v dokumentech o Islandu, koupající se v lagunách, popaplaní bahnem, ve vodě, ze které vstoupá pára, chcete zažít tuto atmosféru, kdy si se skleničkou 
vína, nebo prosecca lehnete do vody, tak právě pro Vás je tento výlet jak stvořený. Modrá laguna se nachází uprostřed krásného lávového pole a naše exkurze Vám nabízí zajímavý 
úvod do islandské krajiny. 45 minut jízdy autobusem vás zavede do laguny, která vděčí za svou existenci nedaleké geotermální elektrárně. Budeme mít dvě hodiny na to, abychom si 
mohli dopřát oživující lagunové vody, která si drží teplotu 37-39 stupňů Celsia. Voda je rovněž bohatá na minerály a je známá svými léčivými vlastnostmi. Máte možnost relaxovat v 
jedinečné laguně, kterou doprovází úžasná atmosféra modré vody a zároveň je celá obklopena párou a čtyřmetrovou lávovou stěnou. V lázních dostanete na ruku náramek, který 
slouží jako klíč do šaten. Před vstupem do laguny je nutné se osprchovat bez plavek, náramek slouží zároveň jako peněženka, pokud budete cokoliv konzumovat, bude se Vám 
nahrávat na náramek a při východu je nutné útratu zaplatit na recepci. V laguně je bar, kde si můžete zakoupit alko i nealko nápoje. V místním suvenýr shopu už platíte kartou. Cestou 
zpět do přístavu budeme mít zastávku v Perlan – vyhlídková observatoř, wc, suvenýr shop, a také v patrech expozice výstav. Poté návrat do přístavu. 
Upozornění: Prohlídka probíhá pouze s anglicky hovořícím průvodcem. Z hygienických důvodů a v souladu s místními zvyklostmi je nutné se před vstupem do laguny osprchovat bez 
plavek. Oddělené šatny a sprchy pro muže a ženy jsou k dispozici. Koupání v modré laguně je dětem povoleno od 3 let. Děti do 9 let jsou povinny nosit z bezpečnostních důvodů 
plavací pomůcky, které jsou zde poskytovány zdarma.  Hosté s nízkým tlakem a srdečními problémy jsou vyzváni, aby před účastí vyhodnotili svůj zdravotní stav a čas strávený v 
laguně. Uživatelé invalidního vozíku musí být doprovázeni pomocníkem. Invalidní vozíky musí být sklopné, autobus nemá rampu. 

4990 

ISAFJORDUR 
ISLAND 

IFJ 08-Tato zábavná prohlídka začíná malebnou jízdou pobřežním autokarem, která vede k malé, přesto pozoruhodné vesnici Súðavík, kdysi v centru velrybářského průmyslu, na místě 
několika katastrofických lavin v polovině 90. let a domovu nádherného střediska Arctic Fox Center, které navštívíte. Norská část Súðavíka z 19. století byla z velké části zničena přírodní 
katastrofou a takzvané „nové město“ bylo znovu postaveno na bezpečnějším místě na úpatí hory Kofri. Po návštěvě dřevěného venkovského kostela, který byl původně postaven v 
Hesteyri v roce 1899 a později přemístěn na Súðavík, se přesunete na poloostrov Langeyri, kde kdysi stály dvě velrybářské stanice. Zatímco budovy už dávno zmizely, existuje několik 
velrybích kostí, které byly nedávno zachráněny ze dna fjordu. Trasa vás pak povede pěkným vnitřním fjordem k Arctic Fox Centre.(centrum Artických lišek) Zjistěte více o islandském 
jediném suchozemském savci ve výzkumném středisku a muzeu a poté si dopřejte přestávku v útulné kavárně, poté cesta do přístavu. 

3990 

CORK 
IRSKO 

ORK 05 JAMESON - Návštěva lihovaru Old Jameson/Old Midleton začíná audiovizuální prezentací o historii a výrobě irské whisky. Poté následuje prohlídka samotného lihovaru, během 
které uvidíte budovy, které jsou centrem tohoto historického dědictví. Mnoho artefaktů Old Midleton – fotografie, restaurované stroje a restaurace, dodávají místu kouzelnou 
atmosféru. Během návštěvy v Old Midleton budete mít čas na nákup suvenýrů, kde si můžete zakoupit i láhev irské whisky, kterou si odnesete domů. Na konci prohlídky Vás čeká i 
ochutnávka. Prohlídka končí návratem do přístavu. Po exkurzi návštěva městečka Cork, které je malebné a krásné, hned u přístavu je malé muzeum Titaniku, protože z tohoto města 
Titanik odplouval úplně jako poslední místo, kde přistupovali pasažéři. Je zde vidět i původní molo, kde Titanik kotvil a naleznete poblíž i památníček obětem katastrofy na Titaniku. 
Městečko je malé, je zde pěkná promenáda, obchůdky restaurace.* 

2990 

DUBLIN 
IRSKO 

DBL 04- Nápoj Guinness se stal symbolem celého Irska a je spojován hlavně s městem Dublin. Pivovar St. James Gate Brewery, se nachází v samém srdci Dublinu a před více než 250 
lety poprvé vařil nejtvrdší, nejhladší a zároveň nejslavnější nápoj. Včetně audiovizuální prezentace bude vaše návštěva pokračovat prohlídkou areálu s průvodcem, který vám podá 
velké množství informací o historii Guinness. Po prohlídce si můžete odpočinout a vychutnat si panoramatický výhled na Dublin v kruhovém baru a přitom ochutnat některý ze 
slavných nápojů. Opět bude čas navštívit místní obchod a zakoupit si místní speciality. Po prohlídce odjezd do centra Dublinu, prohlídka města kde můžete obdivovat Katedrálu sv. 
Patrika, Parlament, Radnici, Dublinský hrad a Kristovu katedrálu. Odjezd do přístavu. 

2990 

BELFAST 
IRSKO 

Bel 05 - Nejprve zamíříte severně od Belfastu podél krásného pobřeží Antrimu v Severním Irsku. Vydáte se do lesoparku Glenariff nacházející se v nádherné „Queen of the Glens“, 
klikaté silnice klesají a vám se nabízí nádherný výhled na irské moře a na malé vesničky. Další trasa vás zavede do vnitrozemí k samotnému lesoparku. Tento park je tvořen hlavně 
lesem, ale tvoří jej také několik malých jezer, rekreačních oblastí a otevřených prostor.  Díky nádherným řekám Inver a Glenariff, které protékají parkem, uvidíte nádherné padající 
vodopády, klidné bazény a peřeje bílé vody. Poté budete mít šanci užít si nádherný výhled na Glen s čajem nebo kávou a koláčky v Glenariff čajovém domě. Upozornění: omezený 
počet průvodců v jiných jazycích než v angličtině. Pokud nebude k dispozici průvodce ve vašem jazyce, bude k dispozici pouze v angličtině. Tento výlet není vhodný pro klienty s 
invalidním vozíkem. 
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VÝLETY S DELEGÁTEM CK RIVIERA TOUR 

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY 

DESTINACE PROGRAM FAKULTATIVNÍHO VÝLETU S DOPRAVOU A DELEGÁTEM RIVIERA TOUR 
Výlet je nutno objednat při podpisu cestovní smlouvy. Výlet není možno zakoupit na palubě lodi. 

Cena za 
osobu v Kč 

ABU DHABI Společně se vydáme na poznávací zájezd po Abu Dhabí, město je nejen hlavním městem Spojených Arabskách Emirátu, ale také místem s nejvíce inspirující architekturou, futuristickými 
mrakodrapy a nádhernými mešity. Prohlídka začíná v krásné mešitě ZayedShejkh, mistrovské dílo neo-islámské architektury a jedno z největších mešit na světě. Vnější plochy mešity 
zdobí asi 1000 sloupců s pláty zlata, je zde použito více než 20.000 mramorových panelů, které jsou vykládané polodrahokamy, včetně červeného achátu, ametyst apod.  Dále pojedeme 
do oblasti Corniche, s panorama města, také označováno jako „ Manhattan z Arabie“ díky svým ultramoderním skleněným mrakodrapům, kde bude i foto zastávka. Uvidíte i 
nejluxusnější hotel Emirates Palace, kde podávají cappuccino posypané zlatem. Navštívíme i místní trh, kde budete moct ochutnat a zakoupit datle. Poté návrat na loď. 
UPOZORNĚNÍ pro vstup do mešity - ženy musí být kompletně zahaleny a šátky na hlavě, aby nešly vidět vlasy. Dlouhé kalhoty, nebo sukni. Rukávy po zápěstí, nic průhledného. Pánové 
kalhoty a trička, ne tílka. Zákaz polibků na veřejnosti a držení párů za ruce. Pozor také při fotografování. Bude možné si v autobuse oblečení po prohlídce ponechat. 

2890 

DUBAJ Po odjezdu z přístavu pojedeme do Dubai Frame, což je rozhledna ve tvaru rámu v Dubaji a pak zavítáme do Pak Miracle Garden, což je zahrada, která se rozkládá na 72 000 metrech 
čtverečních a v zimním období, mezi říjnem a dubnem, je tu vysázeno přes 100 milionů květin. Květiny zobrazují různé ornamenty, obrazy nebo jsou jimi porostlá auta, či dokonce malá 
vesnice domečků. Z květů jsou sestavená srdce, lokomotiva, hodiny, v nabídce nechybí ani Eiffelova věž. Naše další zastávka bude fotografická zastávka na Burdž al-Arab-Věž Arabů, 
kterému se také říká díky jeho tvaru plachetnice. Svým luxusem si dokonce zasloužil i zápis v Guinnessově knize rekordů. Naší poslední zastávkou bude  nevyšší budova světa Burj Khalifa. 
Tato budova je symbol dubajského úspěchu, měla být pojmenovaná Burj Dubai. Ovšem někdy se i pohádkově bohatý šejk přepočítá. Náklady na stavbu, která probíhala zrovna v době 
ekonomické krize, jenž se Dubaje dotkla velmi silně, se vyšplhaly až k 1,5 bilionu amerických dolarů. Po návštěvě odjezd do přístavu. 

3290 

MUSCAT MCT 05- Po vylodění nasedneme do klimatizovaného autobusu . Náš výlet začne prohlídkou velké mešity (jsou zde i wc, obchod se suvenýry), která se začala stavět v roce 1995 a 
dokončena v roce 2001. Mešita je obklopena 5 minarety, z nichž každý symbolizuje pět svatých slibů islámu. Poté budeme pokračovat do staré části Muscatu na Mutrah Souk – tržnice. 
Dlaší zastávka bude muzeum Bait Al Zubair, jde o malý městský dům, který byl přestavěn jako muzeum, nalezneme zde archeologické památky, šaty, šperky, zbraně, je zde zákaz 
fotografování, je tam i zahrada, kde je vidět tradiční obydlí. Na tomto místě je wc, kavárna, suvenýr obchod. Součástí výletu bude i zastávka u sultánského paláce Al Alam Palac, který je 
lemován pevností Mirani a Jalali, které postavili Portugalci v 16. Století. Poté se budeme vracet do přístavu.  

2990 

DOHA Pokud máte rádi neuvěřitelné dobrodružné cesty do nekonečného srdce pouště a zároveň relax na klidné pláži, bez davů místních, nebo turistů, tak je tento výlet jako stvořený pro Vás. 
Zažijte vzrušující jízdu jako na horské dráze, když Vás  luxusní vozidla 4x4 povezou klidnými písečnými dunami, které Vás uchvátí. V přístavu přesednete do jeeapů, kapacita je 5-6 osob/1 
auto, které Vás dovezou do dezertu zvaného Safari, nejdříve se upraví auta, kdy řidiči uvolní vzduch z pneumatik tak, aby jste si mohli užít super zážitek z jízdy po písečných dunách. Po 
cestě zastavíme nad vnitrozemským mořem „Khor Al Adeid“, které je přirozenou hranicí se Saúdskou Arábií na foto zastávku. Poté se dostanete do dobrodružného tábora v Perském 
zálivu, oázy klidu, která se nachází uprostřed poetických dun arabské pouště líbaných modrými vodami Arabského zálivu. Jedná se o místo určené jen návštěvníkům tohoto výletu. Užijte 
si den na pláži v poušti v letovisku, které poskytuje vybavení a zařízení, které uspokojí všechny Vaše potřeby a požadavky. Luxusní domácí BBQ a skvělé občerstvení Vám dopřejí lahodný 
zážitek: tradiční stany poskytují pohodlný stín. Jsou zde lehátka a slunečníky. Připravte se na pískování nebo si jen zaplavte v Perském zálivu. Poté návrat zpět do přístavu. Upozornění: 
Řidič poskytne informace pouze v angličtině. Protože tato prohlídka zahrnuje cestování po nerovném a hrbolatém terénu, je nevhodné pro hosty s problémy s pohyblivostí, problémy s 
krkem / záda / srdce a těhotné ženy. Noste ležérní oblečení, pohodlné vycházkové boty, pokrývku opalovací krém, hlavy, ručníky a plavky. Na cestě bude zastavení, aby se mohl 
uvolnítvzduch z pneumatik, což Vám umožní užít si hladkého, měkkého písku na Safari.  Atrakce dostupné v resortu nejsou zahrnuty v ceně výletu. Minimální věk pro účast: 3 roky. 

3990 

BAHRAIN Objevte to nejlepší z kulturních skvostů Bahrajnu, od moderního světa  až po starověk. Náš výlet  začíná jízdou autobusem na první zastávku: Bahrain International Circuit – Bahrajský 
okruh. Stavba stála 180 milionů USD aje to nejmodernější závodní trať na světě. Může se pochlubit bezkonkurenčními vlastnostmi, které ji řadí mezi nejlepší světová místa Formule 1. 
Navštívíte VIP věž pro nejlepí výhled na trať  okruhu i na mediální centrum, kdysi největší na světě. A pokud se okruh nepoužívá pro nějakou událost, dostanete se dokonce na velínu F1 - 
místo, kde se během závodu dělají klíčová rozhodnutí. Krok zpět v čase pak následuje v Bahrajnu Fort, Bahrajská pevnost, která je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO. 
Vykopávky zde prováděné od 50. let 20. Století, odhalily zřetelné vrstvy patřící do různých období sahajících až do roku kolem  2300 př. n.l.. Po tradičním Bahrajnském obědu v místní 
restauraci se přesunete do devíti výstavních hal Bahrajnského národního muzea, které obsahuje dokonce přemístěný hřbitov z roku kolem roku 2800 př. n.l. Poslední zastávkou, než se 
vrátíte na loď, je návštěva Velké mešity Al-Fateh, jedné z největších na světě s kapacitou více než 7 000 věřících. Impozantní budova, postavená v různých středo-východních 
architektonických stylech, je korunována největší kupolí ze skleněných vláken na světě. Návrat na loď. 
UPOZORNĚNÍ pro vstup do mešity - ženy musí být kompletně zahaleny a šátky na hlavě, aby nešly vidět vlasy. Dlouhé kalhoty, nebo sukni. Rukávy po zápěstí, nic průhledného. Pánové 
dlouhé kalhoty a trička, ne tílka. 

3690 

KHASAB KHS 02-PLAVBA NA FJORDY -  Objevte krásy fjordů Musandamu známé taky jako „Norská Arábie“, spolu s krásnými rybářskými vesničkami a ostrov Telegraph na tradičním arabském 
plavidle vyrobeného z dřeva – dhow. Poplujete přes krásné, klidné, tyrkysové moře obklopené čistými bílými útesy. Je možnost zahlédnout delfíny, pokud se tak nestane, tak vždycky je 
nádherný výhled na okolní hory. 

2790 
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VÝLETY S DELEGÁTEM CK RIVIERA TOUR 

PLAVBY V KARIBIKU 

DESTINACE PROGRAM FAKULTATIVNÍHO VÝLETU S DOPRAVOU A DELEGÁTEM RIVIERA TOUR 
Výlet je nutno objednat při podpisu cestovní smlouvy. Výlet není možno zakoupit na palubě lodi. 

Cena za 
osobu v Kč 

JAMAJKA 
OCHO RIOS 

v přístavu bude zajištěn mikrobus, který bude po celou dobu s námi, který nás doveze na Dunn´s River Fall neboli vodopády na řece Dunn jsou jedna z nejznámějších turistických 
atrakcích na Jamajce. Jde o přírodní park s bohatou faunou, flórou a kaskádovitými vodopády. Dunn's River Falls tvoří pomyslné schodiště vápencových útvarů, které se svažují na pláž, 
přičemž po něm stéká osvěžující voda. Rozkládá se na více než 183 metrech. Je tu několik oddělených kaskád, Výchozy skály mezi kaskádami jsou pokryty hustými porosty stromů a listí, 
palmy, bambusy, a kapradiny reprezentují okolní prales. Pod stromy září z podrostu divoké květy - begonie, bromélie, a orchideje. Tyto barevné orgie doplňují ptáci a jiné pestře barevné 
druhy poletují v korunách stromů. Vodopády vypadají nejlépe v období dešťů od listopadu do března, ale krásné jsou v každém čase. Zde budeme cca 1,5 hodiny, pro zájemce o lezení po 
vodopádech doporučuji vzít boty do vody, nebo je možné je také zakoupit za 10 USD na místě. Jsou  v barvách jamajské vlajky, zůstanou Vám jako suvenýr. Na místě je možné si 
pronajmout skříňku na oblečení a osobní věci. Plavky a ručníky nezapomeňte s sebou. Delegát V8s bude následovat s plošin, ze kterých Váš zážitek bude fotografovat. Zážitek je pro 
všechny věkové kategorie, doporučujeme konzultaci s delegátem, pokud máte obavy, ale i samotný zážitek být na místě je jedinečný. Poté nás autobus poveze na vyhlídku nad město, 
zde máme foto zastávku s nádherným panorama na přístav. V rámci výletu je  i nákupní zóna, kde je zajištěna ochutnávka rumu, kávy a  likérů, delegát Vám bude celou dobu překládat 
ceny a budeme pokračovat na pláž, kde vyzkoušíte místní specialitu RumPunch, kterou Vám po domácku připraví průvodkyně. Dostanete pásky na ruku pro vstup, na pláži je bar, wc, 
převlékárny, suvenýry. Poté nás autobus přiveze zpátky na loď. Upozornění: delegát a průvodce mohou pozměnit pořadí trasy dle jejich zvážení. 
V ceně nejsou zahrnuty boty do vody-cca 10 USD 

2190 

KOLUMBIE 
CARTAGENA 

Po vylodění odjezd autobusem ikonické pevnosti Sv. Filipa De Barajas, kde budete mít krátkou fotografickou zastávku a můžete se vyfotit s místními ženami s typických krojích. Dále se 
zastavíme na starém tržisti, kde si můžete nakoupit různé suvenýry a kávu. Dále se přesuneme do historického centra Cartageny plné historických domů místní architektury, navštívíme 
kostel Sv. Dominika,katedrála de Santa Catalina de Alejandria, na Plaza de Bolívar budeme obdivovat místní umělce, zavítáme do kostel San Pedro Claver a od Torre Del Reloj se budeme 
vracet do přístavu, kde nás budou čekat nádherní barevní papoušci a malá mini zoo. Návrat na loď již individuální. Výlet není náročný na chůzi, cca 5 hodin  

1690 

PANAMA 
COLON 

CRI 04 výlet Panama. Na zemi je jen jedno místo, kde cestou od Karibského moře jedete pouze hodinu k Tichému oceánu – PANAMA. Toto město je příjemnou směsí moderní a 
koloniální architektury spojenou se zajímavou historií. Z Panamy města zahájil Francisco Pizarro dva neúspěšné pokusy o dobytí říše Inků v Peru. Toto město bylo prvně osídleno na 
pacifické straně Amerického kontinentu v roce 1519. Vyjedeme busem z přístavu a naše cesta městem pokračuje do Casco Antiguo, které je plné historických budov, které zahrnují 
katedrálu, národní divadlo, a chodník Las Bóvedas. Velmi zajímavá místa „pravého Karibiku“. Po prohlídce následuje odjezd busem na návštěvu Gatun Locks, abyste  zjistili, jak funguje 
Panamský průplav. Uvidíte systém jednotlivých zdvyhů a velkolepost tohoto díla a budete seznámeni se sestavou Panamského průplavu a jeho zajímavostmi. Následuje návrat 
autobusem na loď. ( cca 1 ,5 hod) 

3390 

KOSTARIKA 
PUERTO 
LIMON 

PLI02 – THE TORTUGUERO CANAL , cca 4,5 hodiny. Po vylodění cesta autobusem přes Puerto Limon ke kanálu Tortuguero. Tak po drobném občerstvení nasedneme do člunů, se kterými 
budeme plout místní divočinou. Můžeme za výkladů průvodců sledovat místní faunu a floru a především pokud budeme míst štěstí místní divokou zvěř včetně  opic. Cca 25 min jízdy lodí 
kanálem lemovaným džunglí. Okolní příroda vás přímo nadchne. Budete se nacházet v oblastí zvané Kostarika Amazon – bohatý deštný prales s hojností živočichů a rostlin. Orchideje, 
lekníny, opice, lenochodi, tukani, krokodýli. Zdarma obdržíte nealko nápoje pivo a tropické ovoce.Na cestu doporučujeme lehké oblečení, sluneční brýle, klobouk, opalovací krém, 
pohodlnou obuv a repelent a pláštěnku. 

2390 

ST. THOMAS ST- 016 Všechno, co byste chtěli a měli zažít v St. Thomas, vše pohodlně zabalené do jednoho výletu - hojnost pláží, velkolepý výhled na ostrov, historické lokality a dokonalé nákupní 
zážitky zahrnující nejlepší místa na Panenských ostrovech. “ Tato prohlídka poskytuje všechny prvky pro dokonalý den v ráji. Začněte vyhlídkovou jízdou podél Skyline Drive, odkud se 
budete moci kochat úchvatným výhledem na přístav Charlotte Amalie, Karibské moře, Britské Panenské ostrovy a Magen's Bay. Mnoho turistických časopisů jí označuje jako jedna z 
deseti nejlepších pláží na světě. Dostanete se na vrchol hory, nejvyšší vrchol Svatého Tomáše, kde se můžete kochat velkolepým výhledem na atlantický pobřežní ostrov s malými ostrovy 
s výhledem na Magen's Bay ve tvaru srdce, stejně jako na vzdálené britské Panenské ostrovy. Pak pojedete malebnou tepnou sv. Tomáše s nádhernými panoramatickými výhledy, které 
pokračují dolů k bílým pískům a krystalickým vodám v Magen's Bay kde stráváme dvě hodiny slunce, koupání a zábavy. Pokračujte do historického centra, které se nachází v srdci čtvrti 
Kongens, a vraťte se do věku námořního obchodu v dánském západoindickém přístavním městě Charlotte Amalie. Představte si minulé obchodníky ostrova, karibské piráty, dopady 
otroctví a život v pulzujícím přístavním městě při procházce mezi historickými domy z konce 16. století. Návrat na loď je individuální. 

2390 

SAN JUAN SJU 06- Vyhlídková jízda klimatizovaným autobusem začíná prohlídkou města Catano a Casa Bacardi, kde se dozvíte o časem prověřeném a vyznamenaném procesu výroby místního 
rumu. Zjistíte také spoustu informací o historii rodiny Bacardi. Během této exkurze taky tento lahodný rum ochutnáte. Poté budete pokračovat autobusem k okresu známému jako New 
San Juan, projedete moderní oblast s luxusními hotely a kasíny a dostanete se do Old San Juan. V Old San Juan se nachází starobylé pevnosti a obrovské kamenné zdi, které zde postavili 
španělští dobyvatelé v 16. století. Z pevnosti San Cristobal je krásný výhled a bude zde zastávka na fotografování. Autobus Vás zaveze zpět do přístavu. 
Doporučujeme poté procházku po městě, malé a velice krásné městečko, kde je určitě co objevovat. Délka výletu 4-5 hod. Upozornění:Doporučujeme pohodlné vycházkové boty. 
Lihovar Bacardi je oblíbeným turistickým místem, proto se může stát, že zde bude větší množství lidí. V ceně je zahrnuto vstupné, pamětní pohár Bacardi a welcome drink. Hosté, kteří 
budou konzumovat alkohol, musí být straší 18let. Je možné si prodloužit pobyt ve výrobně Bacardi, jen se klienti musí dostat na loď na své náklady.  

2590 

DOMINIKA 
PUERTO 
PLATA 

POP 03- Autobus Vás vyzvedne a vezme na příjemnou prohlídku přes město Puerto Plata. Vydáte se na návštěvu historického centra, které bylo prohlášeno za světové dědictví UNESCO, 
poté bude následovat fotografická zastávka v Plaza Independencia. Další zastávkou je Cabarete, což je krásná pláž, kde se bude podávat oběd s výhledem na moře. Pláž Cabarete patří k 
nejlepším místům pro windsurfing. Možnost koupání 
Upozornění: Doporučuje se, aby si klienti vzali plavky, ručník, opalovací krém a klobouk. Plážové křesla jsou v ceně. 
 

2390 

ST.MARTEN SMT 65 Jeden malý ostrov, dva velké národy, nedotčenou krajina, nádherné pláže, malebná letoviska! Toto je karibský ostrov Saint Martin a rezidentními zeměmi jsou Francie na severu 
a Nizozemsko na jihu. Vaše prohlídka začíná v Philipsburgu, hlavním městě nizozemské poloviny, pojedeme autobusem a můžete si užít krásný výhled na vyhlídku Paradise. Další je 
Marigot, hlavní město francouzského Saint-Martin, při jízdě Grand Case, původně rybářská vesnice Fisherman's Village. V Marigotu budete mít čas jít nakupovat, navštívit trh pod širým 
nebem nebo posedět ve venkovní kavárně. Vaše prohlídka dále povede na slavnou pláž Maho, kde můžete sledovat letadla létající nad hlavou, jak se připravují na přistání na nedalekém 
letišti. Je to z toho důvodu, že přistávací dráha mezinárodního letiště princezny Juliany je velmi krátká a končí přímo tam, kde pláž začíná. Pokud budete mít štěstí a zachytíte start, nebo 
přistání letadla, je to opravdu nezapomenutelný zážitek. Pak se ochlaďte v jedinečném místním obchodě se zmrzlinou. Na zpáteční cestě do Philipsburgu bude foto - zastávka na 
vyhlídce. Poté návrat do přístavu. 

1990 

USA - MIAMI 
EVERGLADES 

SAFARI 

MIA 10 Národní park EVERGLADES SAFARI PARK-Naše cesta začíná transferem z Miami Beach do největšího safari bažinového parku na světě. Během cesty můžete pozorovat okolní 
přírodu a venkov v okolí Miami. Po příjezdu zažijete vzrušující pocit jízdou na vznášedlech po hladině bažin. Budeme pozorovat faunu a floru této panenské přírody. Zcela jistě 
zahlédnete místní ptactvo a živočichy žijící v bažinách a to včetně aligátorů. Po ukončení prohlídky program v parku s výkladem o aligátorech. Následuje návrat na hotel v Miami Beach. 
Výlet je v angličtině. 

2390 

ROATAN 
HONDURAS 

První zastávka bude na panoramatické vyhlídce, odkud si můžete udělat několik snímků z úchvatného výhledu na pobřeží, hory a oceán. Dále pokračujete k The Iguana Hideaway, kde 
uvidíte nespočet volně žijícíh obrovských leguánů a budete mít možnost je nakrmit,  nebo navštívit malé akvarium. Další zastávka bude v Dixon Cove v oblasti Las Palmas. Zde poplujete 
20 minut výletní lodí podél pobřeží a uvidíte tropické mangrové stromy a také druhý největší ponořený vrak ponorky na ostrově. Během výletu je i hudební show, kterou provádí 
Garifunas – přímí potomci karibských a afrických otroků. Ukážou Vám nejdůležitější tance, z nichž jeden se nazývá Punta. V ceně je bezplatné občerstvení. Poté budete mít přibližně 1 
hodinu volného času na krásné pláži, kde můžete využít lehátka, které jsou v ceně.Cena při podpisu smlouvy 1990  Kč. Cena při dodatečném objednání 2690  Kč 

2390 
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  VÝLETY S DELEGÁTEM CK RIVIERA TOUR 

ARGENTINA-BRAZÍLIE 

DESTINACE PROGRAM FAKULTATIVNÍHO VÝLETU S DOPRAVOU A DELEGÁTEM RIVIERA TOUR 
Výlet je nutno objednat při podpisu cestovní smlouvy. Výlet není možno zakoupit na palubě lodi. 

Cena za 
osobu v Kč 

ILHABELA ILA 18 V této kombinované exkurzi navštívíte pláž a uvidíte to nejlepší, co ostrov nabízí. Klimatizované dodávky nebo minibusy vás vezmou k návštěvě vily a centra. Exkurze zahrnuje 
fotografickou zastávku na vyhlídce Barreiro, kde je krásný výhled na loď. Poté budete pokračovat ke kostelu Nossa Senhora D´Ajuda z roku 1806. Po prohlídce si budete moci užít hodinu 
a půl koupání a relaxaci na pláži Curral Beach. UPOZORNĚNÍ: Omezený počet sedadel. Exkurze nebude rušena kvůli dešti. Exkurze není vhodná pro hosty s alergií na hmyz. Na pláži jsou 
přijímány kreditní karty. 

1690 

RIO DE 

JANIERO 

RIO 06T-Tato exkurze vám nabízí to nejlepší z města Rio de Janeiro. Vyjedeme z přístavu směrem k národnímu parku Tijuca, kde nastoupíme do slavného turistického vlaku, který vás 

zaveze k slavné soše Krista Spasitele, která je považována za největší sochu Art Deco na světě. Socha měří 39,6m a široká je 30m. Váží 635tun a nachází se na vrcholu hory Corcovado v 

nadmořské výšce 700metrů nad mořem. Socha se stala symbolem křesťanství a stala se ikonou Ria a Brazílie. Je vyrobena ze želozo-betonu a byla postavena v letech 1922 až 1931. 

Jakmile se dostanete na vrchol kopce, budete mít nádherný výlet na celé město. Po této vyhlídce proběhne panoramatická prohlídka nejkrásnějších pláží světa, jako jsou Ipanema, 

Copacabana. Exkurze pokračuje k Sugar Loaf. Lanovkou se dostanete na vrchol kopce a navštívíte obě hory s dalším výhledem na záliv Guanabara a Niteroi. Je to bezpochyby nejlepší 

exkurze po Brazílii. Upozornění: Tato exkurze bude za každého počasí, trasa se může během doby karnevalu změnit. Vstupenky jsou zahrnuty v ceně exkurze. Upozorňujeme na možné 

fronty u vlaku. Fronty mohou ovlivnit dobu, kterou strávíme na místech, ale v každém cíli budeme minimálně 30 minut. Klienti dostanou obědovou krabičku. 

4290 

ILHEUS ILE 52 Pláž Pé de Serra je novou destinací pro milovníky přírody na jižním břehu Bahie. Cestou prvním latinskoamerickým parkem pojedete přibližně 60 minut a při příjezdu pochopíte, 
proč je toto místo na všech pohlednicích. Pláž je místo, kde si hosté mohou užít atmosféru neobývaného a nedotčeného prostředí. Pláž je nejen místo s krásným pískem, ale i ideální 
výchozí bod na túru. Poté co si dostatečně pláž vychutnáte, budete pokračovat ke krásnému vodopádu Tijuipe, kde se v krásně průzračné vodě můžete okoupat. U vodopádu se nachází i 
restaurace. Doporučujeme si jídlo objednat ihned po příjezdu, jeho příprava může trvat déle. Upozornění: Exkurze nebude zrušena za nepříznivého počasí. Je vhodné vzít si batoh s 
ručníkem, plavky, opalovací krém a sluneční brýle. Doporučujeme pohodlné boty a oblečení. Hotovost a kreditní karty jsou akceptovány. Během pobytu ve vodě dodržujte pravidla. 

2190 

SALVADOR SAL 05 Město se nachází u zálivu Todos os Santos a rozvíjelo se právě kolem něj. Z přístavu se dostanete do regionu Bonfim, kde navštívíte slavný kostel Nosso Senhor do Bonfim. Poté 
budete pokračovat panoramatickou jízdou kolem centra města a historického trhu Campo Grande a přejedeme do Cidade Alta a Ondina Circuit, kde se koná slavný karneval v Salvadoru. 
Fotografická pauza bude na místě Farol da Barra s výhledem na město Salvador. Před návratem do přístavu bude volný čas na Mercado Modelo, což je nejznámější řemeslnický trh. 
Upozornění: Kostel Bonfim není bezbariérový. Během karnevalu se itinerář může měnit. V neděli Mercado Modelo zavírá v 13:00.  
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Váš autorizovaný prodejce CK RIVIERA TOUR ve Vašem regionu 
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cestovní kancelář je pojištěna proti úpadku u pojišťovny SLAVIA POJIŠTOVNA A.S. 
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