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                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 15 LET ZKUŠENOSTÍ   
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AKTUÁLNÍ AKČNÍ CENA         62.990Kč 

First minute cena  
za osobu od 

53.990Kč   2076€ 

Katalogová cena  
za osobu od 

65.990Kč       2530€   

Cena dítě 3-11 let 36.990Kč        1422€ 
Cena junior 12-17 let  36.990Kč        1422€ 
Počet dnů 12+2(USA) 
Loď MSC  MSC DIVINA***** 
Termín odjezdu 22.2.2022 
Termín příjezdu 7.3.2022 
Číslo plavby 3501 
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 
*autobusový výlet do nar. Parku EVERGLADES-SAFARI 
*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 
** nezahrnuje oběd v Hard Rock kafé v Miami a drink  
Za příplatek nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění  
*nápojové balíčky a pakety  
* kajuty venkovní, balkonové 
*fakultativní výlety s delegátem 
*transfer na letiště a zpět za příplatek 1090 Kč 
 
Dovolujeme si vás upozornit, že tato nabídka je platná k aktuálnímu 
datu. V pandemické situaci může dojít ke změně zájezdu, programu 
zájezdu anebo jiným okolnostem, dle vládních nařízení jednotlivých 
zemí anebo dodržení bezpečnostního protokolu. Tyto situace není 
cestovní kancelář schopna ovlivnit a nepovažují se za vadu zájezdu. V 
takovém případě se cestovní kancelář vždy bude snažit najít co 
nejvhodnější řešení dané situace. Upozorňujeme, že cena neobsahuje 
procedury a testy Covid 19 v rámci dodatečných změn.Pořadatelem 
plavby je plavební společnost MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene 
Pittard 40,Geneva, Švýcarsko. Děkujeme za pochopení. 

 

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-Florida-USA 
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 – Nassau – Bahamas 08:00-18:00 
Prvním místem, které Kryštof Kolumbus v Americe objevil, byl právě jeden z ostrovů Bahamského souostroví. V roce 1492 přistál na 
ostrovu San Salvador a prohlásil ho za španělskou državu. Většinu původního obyvatelstva odvezli Španělé jako otroky do zlatých 
dolů na Kubu a na Haiti, zbytek vymřel. Na počátku 17. století se na ostrově začali usazovat Britové a v roce 1717 se Bahamy staly 
britskou kolonií.,7. ledna 1964 byla udělena Bahamám samospráva a 10. července 1973 byla vyhlášena nezávislost. Od počátku 80. 
let 20. století sem přicházejí uprchlíci z Haiti, kteří se snaží uniknout bídě a politickým nepokojům ve své zemi. Nassau je hlavní 
město a komerční centrum Baham. Nassau bylo dříve známé jako Charles Town. V roce 1695 bylo ale přejmenováno na počest 
místodržícího a pozdějšího krále Anglie, Skotska a Irska Viléma III., z rodu Orange-Nassau. Do roku 1713 se Bahamy staly útočištěm 
pro piráty Thomase Barrowa a Benjamina Hornigoldema. Prohlásili Nassau za pirátskou republiku. Žili zde také piráti Calico Jack 
Rackham a neslavně proslulý Edward Teach, známý jako „Blackbeard“, tedy Černovous.Rozvoj města propukl koncem 18. století, 
když sem emigrovaly tisíce amerických loyalistů po válce za nezávislost. Mnoho z nich se zde trvale usadilo. Doporučujeme ke 
koupání a nebo hezký výlet s MSC Cruises 
5. den: Ocean Cay MSC Marine Reserve - Bahamy  8.00-18.00 
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. 
Koupání, opalování a podobné aktivity si dnes opravdu užijete 
6.den: Miami-Florida-USA  06:00-17:00 
Miami už znáte z prvních dnů na Floridě. Tentokrát pro Vás máme připraven speciální výlet, který je v ceně zájezdu. 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 loď v přístavu v Miami. 
7.den: Plavba na moři 
Den na moři, kdy si uděláme čas na své nové přátele z lodi a využijme volného dne. 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 

 

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

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

         MIAMI-BAHAMY-OCEAN CAY MSC MARINE-KAJMANSKÉ OSTROVY 
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               HONDURAS - BELIZE – MEXICO – EVERGLADES - SAFARI – DOLPHIN MALL 

8.den: Honduras – Isla de Roatan 09:00-17:00 
Kryštof Kolumbus a jeho posádka objevili Bay Islands včetně Roatánu na své čtvrté a poslední cestě do Nového světa v 
roce 1505 a byli tak prvními Evropany, kteří navštívili ostrov Roatán. Kolumbus si o místních indiánech poznamenal, že 
jsou to mírumilovní farmáři a rybáři a to zůstalo do dnešní doby. Velmi příjemní lidé, nádherná panenská příroda je tu 
v kontrastu s bídou a chudobou. V této destinaci se můžete koupat na nádherných plážích, nakupovat místní suvenýry 
a nebo se účastnit skvělého výletu s našim delegátem, kde zažijete skvělé dobrodružství, užijete si pláže, mrknete na 
leguány a nebo vychutnáte skvělý drink. Výlet je fakultativní.       
9. den: Belize – Belize City 08:00-18:00 
Hlavní město Belize City se nachází na pobřeží Honduraského zálivu. Je velmi důležitým přístavem pro celou oblast 
Středoamerické šíje.  Je vstupní branou do belizského mořského národního parku Bariéra Belize (největší korálový útes 
na západní polokouli). Nejzajímavější památky města jsou St. John’s Cathedral, nejstarší anglikánský kostel Střední 
Ameriky. Government House, bývalá rezidence guvernéra dnes muzeum a námořní muzeum. Další atrakcí Belize City 
je například otočný most Swing Bridge. Doprava v přístavu: Je potřeba využít záchranných loděk, tzv.tendru na břeh. 
Další možnosti: Pro plavbu s dopravou a delegátem fakultativní výlet (viz nabídka), Výlety od MSC, taxi, vyhlídkový 
autobus 
10. den:  Mexiko – Costa Maya  08:00-16:00 
Oblast Costa Maya byla původním americkým obyvatelstvem osídlena už v době před 6 500 lety, velkého rozkvětu pak 
dosáhla za doby civilizace Mayů. Prvními Evropany v oblasti byli Španělé, po získání nezávislosti v roce 1821 se oblast 
připojila k Mexiku.  Za malý úplatek vás vláčkem zavezou na pláž Mahagual, kde si můžete užít karibské sluníčko s 
masáží, ochutnat mexickou tequillu nebo si šnorchlovat za želvami. Pokud budete chtít putovat po mayských ruinách, 
doporučujeme si v přístavu vzít taxi a navštívit Chacchoben. Historie mayských památek se zde odhaduje na cca 200. 
let před n.l. Ruiny byly objeveny oficiálně až roku 1972. Při cestě zpět na loď si nechte malou rezervu na sledování 
delfínů v přístavu nebo tradičního mexického indiánského ceremoniálu Voladores. Doprava v přístavu: Není nutný 
shuttle bus. Kotví se nedaleko od centra města a lze jít pěší chůzí.  Další možnosti:  Pláž Mahagual, Mayské ruiny 
Cacchoben 
11.den:   Kajmanské ostrovy – George Town 12:00-19:00 
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 
12.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 
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 návrat do vašich domovů 

Udělejte si radost - zažijte úplně jinou dovolenou…                         


