
; 

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

 

 

396 VÍC NEŽ JEN PLAVBA STŘEDOMOŘÍM                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUÁLNÍ AKČNÍ CENA     18.990 Kč 

Akční cena za osobu  18.990 Kč  745 € 
Katalogová cena za osobu  35.990  Kč  1294 € 
Cena dítě 3-11 let 8.990 Kč   353 € 
Cena junior 12-17 let  8.990 Kč   353 € 
Počet dnů 11 
Loď MSC  MSC SEASIDE***** 
Termín odjezdu 21.10.2022 
Termín příjezdu 31.10.2022 

Číslo plavby 396 
 
 
 
 
 
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, Brescie, Parmy a Padovy 
* 1 noc v *** hotelu s večeří a snídaní v Itálii 
 
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 
*fakultativní výlet do Říma-příplatek 1190Kč/990Kč dítě do 
12let 
 
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 

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 – Genoa - Itálie   10:30-17:00 
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. 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: Itálie – Civitavecchia 08:00-18:00 
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. Civitavecchia je italské přístavní město v provincii Roma v centrální italské oblasti Lazio. Nalézá se u Tyrhénského 
moře, 70 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. Naše Ck má pro Vás připraven 
fakultativní výlet do 70 km vzdáleného 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 se vrátíme na loď. Výlet je za příplatek a je nutné si jej zakoupit při objednávání zájezdu. 
4.den: Palermo – Sicílie - Itálie 09.00 - 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 

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. 

6.den: Ibiza – Španělsko 09:00 – 23:59   -    00:01-04:00 

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 a 

po půl noci vyrazit na noční diskotéku a párty na palubě lodi.. 

7.den: Valencia-Španělsko 7.00-16.00 
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, ze kterého Ježíš pil při poslední večeři Páně. Budete se 
věnovat i nákupům, ochutnáte skvělou zmrzlinu a nebo navštívíte místní tržnici. Máte také 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.  
9.den: Vylodění-  Genoa  Itálie 9:00-12:00 
Ráno po snídani zaplatíme účty a vylodíme se z lodi a následně navštívíme 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. 
9.den: Itálie – Brescia   16:00-18:00 
V odpoledních hodinách přijedeme do městečka Brescia, která patří ke skrytým klenotům severní Itálie a je snadné ji přehlédnout, protože v okolí je mnoho jiných 
měst, která jsou turistickými průvodci protěžována. Přitom v Brescii je toho k vidění poměrně hodně. Navíc považte, že město leželo na důležité římské obchodní 
stezce. Budeme se tedy procházet po tomto krásném městě a bude na Vás dýchat atmosféra Římanů. Tehdy se Brescia jmenovala Brixia a její náměstí bylo obklopeno 
grandiózními budovami. Po prohlídce odjezd na hotel, večeře a ubytování na hotelu. 
10.den: Itálie – Brescia – Parma   10:00-14:00 
Ráno po snídani odjezd z hotelu do oblasti Emilia-Romagna, kousíček od města Parma. Máte rádi parmskou šunku a parmazán? Teď už určitě tušíte, že tyto dvě 
pochutiny se zrodily právě ve městě Parma. Téměř dvoutisícové město leží mezi Apeninami a Pádskou nížinou a je hlavním městem severoitalského regionu Emilia 
Romagna. Zavítáme tedy na prohlídku a dozvíme se o historii i současnosti tohoto doslova italského skvostu. V zemi, která světu dala tolik pochutin, je potřeba si užít i 
dobré jídlo a trochu rozmazlit žaludek. Kromě parmské šunky a božského parmazánu si zde dáte i vynikající tortellini. 
10.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. Patrně nejznámější je poutní bazilika svatého Antonína (místními zvaná Il Santo), jeden z největších chrámů v Itálii, jehož stavba začala 
1238, sedm let po světcově smrti. Padovu navštívil při svém návratu do vlasti také první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk, setkal se tam s italským 
králem Viktorem Emanuelem III. a 16. prosince 1918 tam provedl přehlídku Československé legie v Itálii. V podvečerních hodinách si uděláme pohodovou procházku 
centrem města až k Basilice Sv. Antonína. Po krátkém osobním volnu svačinka v buse a odjezd do ČR. Během cesty máme pro vás připraveny dvě teplé svačinky v buse a 
občerstvení. Během cesty budete mít možnost dokoupit poslední suvenýry a dárky pro Vaše blízké v dálničních shopech. Váš delegát Vás také bude informovat o 
zajímavostech z života na lodích, technických zajímavostech lodí apod. 
11.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- ŘÍM- PALERMO- IBIZA- MARSEILLE- PARMA- BRESCIA- PADOVA 


