
; 

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

 

 

 375  PLAVBA NORSKÝMI FJORDY PŘES BERGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

AKTUÁLNÍ AKČNÍ CENA  19.990 Kč 

First minute cena  
za osobu od 

26.990 Kč      1018 € 

Katalogová cena  
za osobu od 

38.990 Kč      1471 € 

Cena dítě 3-11 let 8.990 Kč         340 € 
Cena junior 12-17 let  13.990 Kč         453 € 
Počet dnů 10 
Loď MSC  MSC PREZIOSA***** 
Termín odjezdu 9.7.2022 
Termín příjezdu 18.7.2022 
Číslo plavby 374 
 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zábavné programy na lodi 
*divadla, bazény, vířivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění  
*možnost úhrady servisní taxy  
*kategorii kajut Fantastica,Aurea, kajuty s oknem, balkonové  
*nápojové balíčky a pakety  
*internet. balíčky, photo balíčky…  
*rezervace míst v buse za  příplatek  
 
Dovolujeme si vás upozornit, že tato nabídka je platná k aktuálnímu 
datu. V pandemické situaci může dojít ke změně zájezdu, programu 
zájezdu anebo jiným okolnostem, dle vládních nařízení jednotlivých 
zemí anebo dodržení bezpečnostního protokolu. Tyto situace není 
cestovní kancelář schopna ovlivnit a nepovažují se za vadu zájezdu. V 
takovém případě se cestovní kancelář vždy bude snažit najít co 
nejvhodnější řešení dané situace. Upozorňujeme, že cena neobsahuje 
procedury a testy Covid 19 v rámci dodatečných změn.Pořadatelem 
plavby je plavební společnost MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene 
Pittard 40,Geneva, Švýcarsko. Děkujeme za pochopení. 

 

 
1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přistavu dle nastupnich mist. Během cesty do přistavu Vas naš delegat seznami s životem na palubě lodi MSC 
Cruises, organizačnimi pokyny a programem zajezdu. Během cesty do přistavu pro Vas mame připravenu studenou večeři, teplou snidani a občerstveni. 
Nastupni mista: Vsetin-Novy Jičin-Frydek Mistek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Velke Meziřiči-Jihlava-Humpolec-Praha-Petrovice 
2.den: KIEL-Německo 10:00-19:00 
V dopolednich hodinach přijedeme do přistavu. Nasleduje procedura odbaveni a nastup na loď, ubytovani, bezpečnostni cvičeni, prohlidka lodi s 
delegatem a osobni volno. Neopakovatelnym zažitkem je prvni vypluti z přistavu. V podvečernich hodinach nas čeka prvni servirovana večeře o několika 
chodech, ktera pro vas bude opravdovym gurmanskym zažitkem. Ve večernich hodinach zavitame do lodniho divadla na estradni program, a pokud 
zůstane ještě dost sily, půjdeme se bavit s animatory 
3.den: Plavba na moři 
Plavba neni jen o poznavani novych destinaci. Plavba je i o tom, že by si měl každy udělat čas sam na sebe a na sve přatele. Využijme proto volneho dne 
na moři a navštivme AUREA SPA na přidi lodi, kde za poplatek můžete využit masaži, saun, viřivek, kosmetickeho salonu a dalšich služeb. Nebo můžete 
jen tak odpočivat na palubě lodi, slunit se, uživat si skvěle drinky, ktere je možne zakoupit na lodnich barech. Je možne, že Vas kapitan lodi pozve na 
skleničku sektu a užijete si tak společně prvni kapitansky gala večer i se specialni večeři. 
4.den: Nordfjordeid, Norway 11:00-20:00 
Nordfjordeid je přistav v zapadnim Norsku jako stvořeny pro vyletni plavby. Městečko ma přibližně 3 000 obyvateli. Přistav se nachazi na konci 
Eidsfjordenu (fjordska čast Nordfjordenu) a zapadně od Hornindalsvatnetu. Nordfjordeid je spravnim centrem města Eid, přičemž dominantni zaležitosti 
je zde cestovni ruch.Nejznamějši z mnoha turistickych atrakci jsou Geirangerfjord, což je 9 mil dlouha odbočka ze Sunnylvsfjorden/Storfjorden), 
Briksdalen (ledovec), Harpefossen (lyžařske středisko), oblibene outdoorove aktivity. Doporučujeme Vam vylet MSC CRUISES na Briksdalsky ledovec, 
ktery je jednim z nejdostupnějšich a nejznamějšich splazů ledovce Jostedalsbreen. Briksdalsbreen se nachazi na uzemi obce Stryn v kraji Vestland v 
Norsku. Ledovec leži na severni straně ledovce Jostedalsbreen v Briksdalen (udoli Briks), ktery se nachazi na konci udoli Oldedalen, asi 25 km jižně od 
vesnice Olden. Nachazi se v narodnim parku Jostedalsbreen. Briksdalsbreen končil dřive v malem ledovcovem jezeře Briksdalsbrevatnet, ktere leži v 
nadmořske vyšce 346 m. Ma rozlohu asi 10,4 km2, většina ledovce cca 88 % leži na ledovcovem platu v nadmořske vyšce asi 1500 m a na dvou 
kilometrech klesa do nadmořske vyšky 350 m. 
5. den: Bergen-Norsko 08.00-16.00 
Bergen ma spoustu přivlastků, mj. jedno z nejdeštivějšich mist v Norsku nebo hlavni město fjordů. Stejně jako Řim leži na sedmi pahorcich. Je to město s 
jedinečnou, nezapomenutelnou a pohodovou atmosferou. Ostatni střediska v oblasti - např. Kinsarvik nebo Eidfjord slouži jako vychozi mista pro vylety k 
ledovci Folgefonna nebo do nahorni plošiny Hardangervidda, ktere si můžete zakoupit u plavebni společnosti nebo se vypravit s našim delegatem do 
uliček tohoto města.(vhodny transfer MSC). 
6.den: Kristiansand, Norway 09:00-18.00 
pate největši norske město a největši město regionu Sorlandet. V celem kristiansandskem regionu je pak registrovano celkem 137 572 obyvatel. Město 
Kristiansand je take druhym největšim přistavem v Norsku a ma dokonce i sve mezinarodni letiště. Již ve 13. a 14. stoleti se v mistě dnešniho 
Kristiansandu, u usti řeky Otra, nachazel rušny přistav a rybařska osada. V letech 1630 a 1635 misto navštivil dansky kral Kristian IV. a v roce v roce 1641 
založil na protilehlem pisečnem břehu Otry (Sanden) město Kristiansand. Bylo založeno v renesančnim stylu a jako obchodni středisko, aby podnitilo 
rozvoj teto strategicky velice důležite oblasti. Kral mu take udělil různa obchodni privilegia a na 10 let město osvobodil od placeni dani. Centrum města se 
nazyva Kvadraturen podle původniho přisně pravouhleho uspořadani ulic. Během naši prochazky městem si můžete prohlednout Kvadraturen, Posebyen, 
pevnost Christiansholm, katedralu Domkirke nebo vychutnat mistni speciality jako napřiklad Carassau – mistni chleb, Akevitt – tradični palenka z 
brambor, nakoupit si Brunost což je karamelovy syr, originalně vyraběny z koziho mleka a kdo ma rad ryby tak uzeny losos podavany na tmavem chlebu s 
maslem, Brun saus - omačku s masovymi kroketami, rybimi knedličky a klobasou nebo Gravetlaks což je losos marinovany v soli, cukru, pažitce a koňaku. 
Tak vitejte v Kristiansand 
7.den: 12:00-21:00 Norsko - Stavanger 
Norsky přistav Stavanger laka navštěvniky pro krasu sveho okoli. Nachazeji se zde ty nejkrasnějši norske fjordy v čele s Lysefjordem. Krasnou přirodu 
můžete obdivovat už z paluby lodi, kdy se budete k městu přibližovat. Ke krase města přidava původni architektura a klidna zadumanost starych čtvrti. 
Stavanger je „Městem ze dřeva“, nikoliv z kamene. Světově proslulou pamatkou je zdejši katedrala Domkirke, ktera pochazi z roku 1125 a patři k 
nejstaršim budovam města. Katedrala je vystavěna v anglonormanskem slohu a určitě byste ji při navštěvě města neměli vynechat. Při navštěvě města 
Stavanger doporučujeme take zavitat k Hafsfjord, kde se nachazi pamatnik Mečů ve skale. Cesta k pamatniku trva cca 10 minut jizdy taxikem. 
8.den: Plavba na moři 
Užijte si tento den. Dychejte svěži mořsky vzduch, oddavejte se lenošeni, odpočinku a relaxovani při skleničce skvěleho drinku. Můžete sportovat, 
opalovat se, zaplavat si v bazenech nebo si zatančit a pobavit se s animatory na palubě lodi MSC Cruises . 
9.den: 07.00 KIEL - -vylodění 
Rano snidaně a po vyloděni odjezd z přistavu do ČR. V ceně zpatečni přepravy jsou dvě teple svačinky na cestu, kava, čaj, cappuccino a čokolada. 
10.den: Příjezd do ČR - Přijezd do ČR dle aktualni dopravni situace Brno cca 01.00 hod, Olomouc 03.00, Ostrava 04.00 

Program zajezdu na luxusni lodi MSC PREZIOSA***** EVROPSKE PLAVBY 
Aktualni ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz * www.namori.cz * www.okruzne-
plavby.sk 

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

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

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 
A SLUŽEB DELEGÁTA 

KIEL – BERGEN – STAVANGER - NORDFJORDEID  


