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                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ   

 

 

                                                                           BODOVÉ HODNOCENÍ 
Druh karty Počet bodů Bonusy pro Vás 

 
 
 

POMOCNÝ DĚLNÍK 

0-10 *Zdarma studená večeře a teplá snídaně v autobuse na cestě do přístavu 
*Zdarma 2x teplá svačinka v autobuse na cestě z přístavu do ČR 
*Zdarma 2x teplý nápoj v autobuse + 1x nápoj 0,33l 
  Večeře v hodnotě 99,-Kč pro první dvě osoby na cestovní smlouvě v restauraci Na Formance 
*DVD plavby s CK RIVIERA TOUR 

 
 
 
 

PLAVČÍK 

10-30 *Zdarma studená večeře a teplá snídaně v autobuse na cestě do přístavu 
*Zdarma 2x teplá svačinka v autobuse na cestě z přístavu do ČR 
*Zdarma 2x teplý nápoj v autobuse + 2x nápoj 0,33l 
  Večeře v hodnotě 99,-Kč pro první dvě osoby na cestovní smlouvě v restauraci Na Formance 
*DVD plavby s CK RIVIERA TOUR 
  Čepice RIVIERA TOUR na Vaši plavbu 
  3% sleva na další plavbu autobusovou dopravou nebo 1,5% sleva na další plavbu letecky 

 
 
 
 
 
 

CADET 

31-50 *Zdarma studená večeře a teplá snídaně v autobuse na cestě do přístavu 
*Zdarma 2x teplá svačinka v autobuse na cestě z přístavu do ČR 
*Zdarma 3x teplý nápoj v autobuse + 3x nápoj 0,33l nebo pivo 
  Večeře v hodnotě 99,-Kč pro všechny osoby na cestovní smlouvě v restauraci Na Formance 
*DVD plavby s CK RIVIERA TOUR 
  Čepice RIVIERA TOUR na Vaši plavbu  
  Tričko RIVIERA TOUR na Vaši plavbu 
  4% sleva na další plavbu autobusovou dopravou nebo 2% sleva na další plavbu letecky 
  4% sleva na fakultativní výlety v přístavech a destinacích pořádané CK RIVIERA TOUR 

 
 
 
 
 
 
 

MATE 

51-80 *Zdarma studená večeře a teplá snídaně v autobuse na cestě do přístavu 
*Zdarma 2x teplá svačinka v autobuse na cestě z přístavu do ČR 
*Zdarma 4x teplý nápoj v autobuse + 4x nápoj 0,33l nebo pivo 
  Večeře v hodnotě 160,-Kč pro první dvě osoby na cestovní smlouvě v restauraci Na Formance 
*DVD plavby s CK RIVIERA TOUR 
  Čepice RIVIERA TOUR na Vaši plavbu  
  Tričko RIVIERA TOUR na Vaši plavbu 
  Taška CK RIVIERA TOUR na Vaši plavbu 
  Výběr místa v autobuse dle volných kapacit 
  5% sleva na další plavbu autobusovou dopravou nebo 3% sleva na další plavbu letecky 
  5% sleva na fakultativní výlety v přístavech a destinacích pořádané CK RIVIERA TOUR 

 
 
 
 
 
 
 
 

OFFICER 

81-110 *Zdarma studená večeře a teplá snídaně v autobuse na cestě do přístavu 
*Zdarma 2x teplá svačinka v autobuse na cestě z přístavu do ČR 
*Zdarma 5x teplý nápoj v autobuse + 5x nápoj 0,33l nebo pivo 
  Večeře v hodnotě 160,-Kč pro všechny osoby na cestovní smlouvě v restauraci Na Formance 
*DVD plavby s CK RIVIERA TOUR 
  Čepice RIVIERA TOUR na Vaši plavbu  
  Tričko RIVIERA TOUR na Vaši plavbu 
  Taška CK RIVIERA TOUR na Vaši plavbu 
  Speciální pero RIVIERA TOUR   
  Výběr místa v autobuse dle volných kapacit 
  6% sleva na další plavbu autobusovou dopravou nebo 4% sleva na další plavbu letecky 
  6% sleva na fakultativní výlety v přístavech a destinacích pořádané CK RIVIERA TOUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPTAIN 

111-149 *Zdarma studená večeře a teplá snídaně v buse na cestě do přístavu 
*Zdarma 2x teplá svačinka v autobuse na cestě z přístavu do ČR 
*Zdarma 5x teplý nápoj v autobuse + 5x nápoj 0,33l nebo pivo 
  Večeře v hodnotě 160,-Kč pro všechny osoby na cestovní smlouvě v restauraci Na Formance 
*DVD plavby s CK RIVIERA TOUR 
  Čepice RIVIERA TOUR na Vaši plavbu  
  Tričko RIVIERA TOUR na Vaši plavbu 
  Taška CK RIVIERA TOUR na Vaši plavbu 
  Speciální pero RIVIERA TOUR  
  Visačka na magnetickou kartu na lodi 
  Dárek- 1x jahody v čokoládě na Vaši kajutu během plavby 
  VIP výběr místa v autobuse dle volných kapacit 
  7% sleva na další plavbu autobusovou dopravou nebo 4,5% sleva na další plavbu letecky 
  7% sleva na fakultativní výlety v přístavech a destinacích pořádané CK RIVIERA TOUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMANDER 

150-200 *Zdarma studená večeře a teplá snídaně v autobuse na cestě do přístavu 
*Zdarma 2x teplá svačinka v autobuse na cestě z přístavu do ČR 
*Zdarma 5x teplý nápoj v autobuse + 5x nápoj 0,33l nebo pivo 
  Večeře v hodnotě 160,-Kč pro všechny osoby na cestovní smlouvě v restauraci Na Formance 
*DVD plavby s CK RIVIERA TOUR 
  Čepice RIVIERA TOUR na Vaši plavbu  
  Tričko RIVIERA TOUR na Vaši plavbu 
  Taška CK RIVIERA TOUR na Vaši plavbu 
  Speciální pero RIVIERA TOUR  
  Visačka na magnetickou kartu na lodi 
  Dárek- 1x jahody v čokoládě na Vaši kajutu během plavby 
  Láhev sektu na Vaši kajutu během plavby 
  VIP výběr místa v autobuse dle volných kapacit 
  Nafukovací polštářek do autobusu 
  8% sleva na další plavbu autobusovou dopravou nebo 5% sleva na další plavbu letecky 
  8% sleva na fakultativní výlety v přístavech a destinacích pořádané CK RIVIERA TOUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FREEDOM 

201 a více *Zdarma studená večeře a teplá snídaně v autobuse na cestě do přístavu 
*Zdarma 2x teplá svačinka v autobuse na cestě z přístavu do ČR 
*Zdarma 5x teplý nápoj v autobuse + 5x nápoj 0,33l nebo pivo 
  Večeře v hodnotě 160,-Kč pro všechny osoby na cestovní smlouvě v restauraci Na Formance 
*DVD plavby s CK RIVIERA TOUR 
  Čepice RIVIERA TOUR na Vaši plavbu  
  Tričko RIVIERA TOUR na Vaši plavbu 
  Taška CK RIVIERA TOUR na Vaši plavbu 
  Speciální pero RIVIERA TOUR  
  Visačka na magnetickou kartu na lodi 
  Dárek- 1x jahody v čokoládě na Vaši kajutu během plavby 
  Láhev sektu na Vaši kajutu během plavby 
  VIP výběr místa v autobuse dle volných kapacit 
 Nafukovací polštářek do autobusu 
 9% sleva na další plavbu autobusovou dopravou nebo 6% sleva na další plavbu letecky 
 9% sleva na fakultativní výlety v přístavech a destinacích pořádané CK RIVIERA TOUR 

VIP nad 250 Speciální benefity včetně speciálních cen přímo pro Vás, přidělení osobního managera a VIP péče o klienta…  

                                                     Bonusy označeny* je možné využít jen u plaveb s autobusovou dopravou 

S RIVIERA TOUR vždy něco na víc… 73


