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JE ČEHO SE OBÁVAT 

NA PLAVBÁCH? 

Spousta klientů přemýšlí nad tím, zda jsou plavby 

bezpečné po zdravotní stránce. Pokud jste již na 

plavbách v minulosti byli, tak si trošku osvěžte 

paměť. Všechny procedury a pravidla, které se 

zavádějí v současné době na hotelech, se na 

plavbách již dávno praktikují, a vám to možná 

nepřišlo nějak obtěžující, anebo divné. 

*Při vstupu na loď se provádí dezinfekce rukou, 
automaty s desinfekcí jsou u vstupu na loď. 

*Když jdete do bufetové restaurace, vždy zde jsou 
stojany s dezinfekcí, výdejní stoly s jídlem jsou 
opatřeny sklem… 

*Úklid vaší kajuty a úklidy společných prostor se 
provádí minimálně 2x denně. 

*Každý den se mění vaše osušky, 2x týdně celé ložní 
povlečení. 

*Každou noc se celá loď sanituje. Jen si vzpomeňte 
na pány ve žlutých pláštěnkách, kteří při Vašem 
návratu z diskotéky  sanitují celou loď. 

A je spousty činností, které vůbec nepostřehnete. 
Například klimatizace, které jsou na lodích 
odděleny, mají speciální filtrace, které dokáží 
zachytit bakterie a viry. Několikrát denně se dle 
předpisů tyto speciální filtry čistí a mění, provádí se 
nepřetržitá kontrola jídla, vody…   Opravdu si 
troufáme tvrdit, že co se zdravotní bezpečnosti 
týká, jsou lodě MSC CRUISES velmi dobře vybaveny 
a zabezpečeny ve srovnání s obyčejnými hotely, 
anebo letovisky. 

Obavy ze zdravotní bezpečnosti na lodích jsou sice 
v dnešní době oprávněné, ale rozhodně se 
nemusíme účasti na plavbě ničeho obávat. Samotné 
plavební společnosti věnují této otázce maximální 
pozornost. Zabezpečení bezpečné plavby pro 
klienty je prvořadým cílem plavební společnosti 
MSC CRUISES, o čemž nás i v minulosti přesvědčila 
svými opatřeními či jednáním. 

Těšíme se na Vás na palubě MSC CRUISES 

  

         

NA SLOVÍČKO 

     
Vážení mořeplavci, 
 
    přesto, že jsme se maximálně snažili připravit Vaši dovolenou na plavbách lodí MSC CRUISES, současná situace 
ohledně šíření koronaviru COVID19 naše úsilí a plány doslova zničilo. Opravdu bojujeme s každým zájezdem a snažíme 
se najít pro Vás to nejlepší řešení, jak Vám můžeme vyjít vstříc. V našich plánech jsme počítali se vším, ale že by mohlo 
přijít něco takového jako je COVID  a zejména situace kolem něj, tak to nás nenapadlo ani náhodou. 
   Z minulosti jsme očekávali standartní průběh situace dle informací, které přicházeli. Měli jsme za sebou prasečí 
chřipku, ptačí chřipku, šílené krávy… Vždy to byl spíše jen zbytečný chaos a zmatek. A tak i v tomto případě jsme 
očekávali podobný průběh. Budou se měřit teploty, podepíše se prohlášení, zpřísní se hygiena a jedeme dál. Ale 
najednou přišlo stopnutí. Ze dne na den. S tím opravdu nikdo nepočítal, ani samotné MSC, které je vždy o krok napřed. 
Jen zavzpomínejte. V minulosti MSC zastavilo plavby do Izraele tři dny před raketovým útokem na Izrael, předem 
zrušilo z bezpečnostních důvodů destinaci Alexandria, nebo pět dnů před teroristickým úrokem v Istanbulu zrušilo 
všechny plavby do Turecka. Jejich bezpečnostní servis je jeden z nejlepších na světě, a že by o COVIDU nevěděli nic? 
   Pak přišel zmatek a chaos i u nás. A zejména otázky. Udělali jsme vše dobře pro bezpečí našich klientů. A i my jsme 
začali pochybovat. Dny letěly jeden za druhým, zmatek a chaos, že jsme opravdu nevěděli asi všichni, kdy jít do 
obchodu, zda děti poslat do školy… A pochopitelně zmatek i v cestovním ruchu. Zájezdy se rušili jako na běžícím páse, 
lidé chtěli peníze zpět, ale nebylo z čeho vyplácet, protože nám nikdo nevrátil do dnešního dne ani korunu. Vše 
můžeme vyčerpat v budoucnu. Tečka. Bylo mi opravdu líto holek v kanceláři, pracovali 12 hodin denně a večer 
opravdu nebyli schopny mluvit. 
   Pak přišla naděje. COVID I a COVID II. Super. Tak jsme zpracovali dokumenty, které není středoškolsky vzdělaný 
člověk schopen vyplnit, strávili jsme na tom opravdu hodně času. Do dnešního dne nám nikdo neopověděl. Tak 
zkusíme překlenovací úvěr u těch, co s námi spolupracovali v minulosti, přece nás znají a vždy to dobře fungovalo. A 
nastal problém. Jste CK, nedostanete nic. Vlastně dostanete, ale za takových podmínek, že tu nabídku absolutně 
nemůžete přijmout. Byla to vlastně řízená likvidace cestovních kanceláří.  
   Cestovní kancelář jsme budovali 20 let. Je to naše dítě. Přece ji nenecháme padnout. Tak takové myšlenky se nám 
v hlavě hromadili každý den. Jste solventní, firma po léta dobře prosperuje, ale nemáte peníze a nikdo Vám nepomůže. 
Co s tím? Zákon postavený na hlavu - za vše může CK, odškodnit musí CK. Jenže svět funguje jinak než ČR. Našim 
klientům jsme se vždy snažili dát nejen péči, ale i kus našeho srdce a ono se nám to vrátilo. Klienti začali podporovat 
nás. Ano, byli i takoví, kteří byli nepříjemní, jednali tvrdě a někdy i sprostě. Většinou to byli klienti, kteří s námi na 
plavbách ještě nebyli. Ale převážná většina nás podržela. Opravdu moc velký dík. 
   Spletl jsem se. Když jsem jezdil na plavby, pozoroval jsem, že jsou lidé čím dál více nespokojenější, naštvaní, 
nepříjemní… Myslel jsem, že je to trend, a že se to už nezmění. Velmi jsem se mýlil. Bylo úžasné, kdy jste psali na 
Facebook. „My jsme s Vámi - věříme Vám“ nebo emailem „Držte se, ať to zvládnete…“ To byla slova, která nás zvedala, 
když jsme byli pusou úplně na zemi. A najednou začali chodit emaily: „ Ahoj do RIVIERY, máme jet příští rok na plavbu, 
máme našetřeno a teď ty peníze nepotřebujeme, doplatíme Vám celý zájezd už teď.“ Je mi padesát let, ale když jsem 
to četl, plakal jsem. Jak dobří lidi tady jsou, jakou mají důvěru, jak já jsem se strašně mýlil.  
   Nezachránila nás vláda, stát, banka,… Zachránili nás naši klienti, lidi, kteří často šetří na dovolenou ze svých důchodů, 
nízkých platů, lidi s dobrým srdcem. 
   Ať si už o koronaviru myslíte cokoli, ať byl nebo nebyl. Ztráty přinesl obrovské. V naší CK jsme mohli mít nový autobus 
nebo levnější plavby. To jsou jen a jen peníze. Ale přinesl jednu velmi pozitivní věc. Zastavil čas. Najednou jsme se 
mohli věnovat svým rodinám, dětem, zahrádce, ale hlavně sobě. Paradoxně to byly asi nejkrásnější chvíle mého života, 
protože jsem byl s lidmi, které miluji. Najednou jsme poznali, že se dá žít i jinak, bez stresu, shonu. Poznali jsme, kolik 
úžasných lidí je kolem nás. A tak přátelé, možná se nad tím udivíte, ale už nebudeme dělat tolik plaveb jako dříve, už 
nebudeme prodávat plavby za každou cenu, už nebudeme možná první na trhu. Budeme dělat plavby tak jako dříve, 
před 15 lety, v klidu, v pohodě, s láskou a otevřeným srdcem. A hlavně proto, že nás to prostě baví. 
                 S obrovskou úctou a díkem Vám přeji hlavně hodně zdraví a zdravého rozumu.    
                                 Těším se na setkání s Vámi na palubě lodi MSC CRUISES    
                                                                                                                                                       Pavel ČÍŽ 
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CO PŘIPRAVUJEME V RIVIERA TOUR 

   Níže jsou uvedeny některé z hlavních klíčových bodů programu na léto 2021, které zahrnují 17 lodí již 

patřících do aktivní flotily MSC Cruises, a také dvě nové lodě ve výstavbě, MSC Virtuosa a MSC Seashore. 

 • V létě 2021 bude v plném provozu 19 lodí včetně dvou zbrusu nových lodí, které jsou momentálně stále ve 

výstavbě – MSC Virtuosa a MSC Seashore. 

 • Společnost postupně začne rozjíždět kratší plavby na zimní sezónu 2020/21 ve fázích a podle regionů jakmile 

to uznají národní a mezinárodní zdravotní organizace za vhodné spolu s dalšími patřičnými autoritami. 

• MSC Cruises brzy zveřejní nové provozní protokoly speciálně zaměřené na zdraví a bezpečnost, které také 

budou zahrnovat zaručení nejlepšího zážitku pro klienty od momentu nalodění až po vylodění. 

RIVIERA TOUR  připravuje pro své klienty speciální kombinované zájezdy, které spojí plavbu na lodi a 

poznávací zájezd. V této nabídce tak můžete poznat spoustu nových zajímavých míst a rozšířit pocity z 

dovolené. 

Taktéž připravujeme pro naše klienty speciální jedno až třídenní zájezdy za kulturou. „ Je to poděkování našim 

klientům. Nechceme se s klienty potkávat jen na lodích, chceme s našimi klienty zajít třeba do divadla, na 

muzikál, na koncert a společně tak strávit příjemné chvíle v přátelské atmosféře. Ve stejném duchu 

připravujeme například i prezentaci nového katalogu, vánoční večírek a různé jiné benefity pro naše klienty.“ 

sdělil ředitel CK RIVIERA TOUR Pavel ČÍŽ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Poznali jsme i během našich cest spoustu zajímavých míst a skvělých lidí. A nejkrásnější zájezdy nebo výlety 

byly s duchovní tématikou. Chceme tímto poskytnout větší prostor lidem, kteří hledají něco víc, než jen 

dovolenou. Chceme nabídnout poznání nových míst, skvělých lidí. Místa jako Fátima, Santiago De Compostela, 

Lurdy dokážou potěšit srdce a leckdy i změnit život.“ doplnil Pavel ČÍŽ    

Taktéž připravujeme úplně nový produkt, který je spojen s plavbami, i když to nebude přímo na moři. Pokud 

Vás uchvátila dovolená na lodi a dovolená s našimi delegáty, můžete v budoucnu zažít úplně jinou dovolenou, 

kde budete na pevnině a přesto na lodi. Nemůžeme však opravdu více prozradit, bude to překvapení pro Vás 

přátelé, i pro naši konkurenci. 

Nový katalog plaveb: Každoročně nám v květnu vychází nový tištěný katalog plaveb. Letos jsme od katalogu 

očekávali opravdu velmi hodně. Úplně se změnila grafika a podstatně se rozšíří informace pro vás. Náš nový 

katalog, který měl obsahovat přes 300 stran zajímavých informací, byl 10 dnů před vydáním zrušen v důsledku 

COVID19. Bylo dobře, že jsme celou akci „zabrzdili“, protože v souvislosti s pandemií se spousta informací 

změní, budou nové procedury, pravidla, ceny pojištění a podmínky plaveb. Zrušení vydání katalogu přišlo 

opravdu za minutu dvanáct. Do tisku katalogů se mělo investovat více než 1,5 mil Kč a v případě nevydání  nám 

zbyla pouze hromada nepoužitého papíru. Je třeba opravdu velmi poděkovat p. Stejskalovi z EXA PRINT-

DESING, jenž je našim dlouholetým partnerem, za pochopení celé situace a jeho pomoc. V současné době 

budeme aktualizovat informace v katalogu a nový katalog plaveb by měl vyjít před vánoci. Možná to bude i 

vhodný dárek pod stromeček pro Vaše blízké a přátele.  

    

  

 

AKTUÁLNĚ Z MSC 

 
MSC CRUISES a RIVIERA TOUR  znovu potvrdila plný 
program na rok 2021 začínající v lednu 2021, který již 
bude zahrnovat dvě nové lodě, které jsou 
momentálně stále ve výstavbě, a také nové nebo 
obohacené itineráře o domovské přístavy. CK RIVIERA 
TOUR již vydala nový katalog plaveb na rok 2021, 
který je aktuálně ke stažení na www.rivieratour.cz 

 Gianni Onorato, ředitel výletních plaveb MSC Cruises 
řekl: ‘‘Zatímco jsme dnes učinili těžké rozhodnutí 
opět prodloužit přerušení plaveb na všech našich 
lodích, je důležité se dívat dopředu, jelikož víme, že 
naši klienti mají touhu cestovat a chtějí si začít 
plánovat jejich dovolené na příští rok. Z tohoto 
důvodu dnes potvrzujeme program na léto 2021.‘‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ‘‘Naše lodě se vrátí do služby, až přijde správný čas, 
ve fázích a podle regionů,‘‘ přidal Onorato, ‘‘Budeme 
sledovat doporučení patřičných národních a 
mezinárodních zdravotních organizací a dalších 
regulačních orgánů a budeme dodržovat posílené 
provozní protokoly speciálně zaměřené na zdraví a 
bezpečnost, které brzy zveřejníme. Tímto způsobem 
se postupně všechny naše lodě vrátí zpět na moře v 
období do začátku letní sezóny 2021.‘‘ Kromě lákavé 
nabídky destinací nabízí MSC Cruises bohatou řadu 
služeb na palubě s oceněnými nabídkami pro rodiny, 
prvotřídní zábavou, skvělou mezinárodní kuchyní a to 
vše na okouzlujících moderních lodích s pohodlnými a 
prostornými kajutami, spoustou veřejných prostorů a 
nejmodernější technologií. Nemůžeme opomenout 
také exkluzivní MSC Yacht Club na lodích třídy 
Fantasia, Meraviglia a Seaside, pro klienty kteří mají 
zájem o ještě více osobních služeb a soukromých 
zařízeních. 
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POZNÁVEJTE S NÁMI - OCEAN CAY 

Ocean Cay – soukromý ostrov pro výletní plavby MSC CRUISES. Pod tímto názvem se skrývá nový soukromý 

ostrov MSC Cruises v Karibiku.  Tento ostrov je součástí řetězce ostrovů Bahamy na Západních Bahamách, 

poblíž Miami a Východního pobřeží Floridy. Ostrov je přístupný exkluzivně pro hosty plavební společnosti MSC 

Cruises, KTEROU V ČR zastupuje CK RIVIERA TOUR. Společnost pomohla vytvořit na zemi místo, které je 

ekologickým rájem a exkluzivním místem pro dovolenou v souladu s přírodou na jednom z nejkrásnějších míst.  

Po téměř třech letech tvrdé práce je u konce příprava nové destinace MSC Cruises – Ocean Cay. Otevření 

ostrova bylo plánováno na listopad roku 2019. Bohužel povětrnostní podmínky a neočekávané provozní výzvy 

otevření ostrova na poslední chvíli zpomalily. Poskytování výjimečných zážitků hostům ve všech destinacích je 

pro společnost nejvyšší prioritou, a proto se společnost rozhodla otevření oddálit. První hosté tak na nový 

ostrov zavítali 5. prosince 2019 na MSC DIVINA a 36 klientů CK RIVIERA TOUR mělo tu čest být u této výjimečné 

události. 

MSC Cruises úzce spolupracuje s environmentálním prostředím a u vzniku této nové destinace tomu nebylo 

jinak. MSC Cruises spolupracovalo s týmem odborníků pro vytvoření přírodní oázy, jak pro hosty, tak pro 

stávající přírodu. Nejnáročnější operací při přípravě bylo odstranění tvrdých korálových kolonií z trosek na dně 

oceánu a jejich přemístění na schválené místo mimo konstrukční oblast. Důraz se kladl také na vytvoření 

biologicky rozmanitého a udržitelného prostředí. Bylo zde vysázeno více než 75000 rostlin a keřů. 

Ostrov Ocean Cay se nachází pouhých 65 kilometrů od pobřeží Miami na Floridě. V minulých letech se jednalo 

o místo, kde se těžil průmyslový písek. Obnovený ostrov se rozkládá na 120 čtverečných akrech a je obklopen 

mořskou rezervací o rozloze 64 čtverečních mil. V okolí se nachází také 4 menší zátoky. 

Soukromý ostrov a mořská rezervace nabídne hostům krásu místní přírody, která se může pyšnit písečnými 

plážemi, průzračně modrou vodou a svěží zelení. Zároveň nabídne hostům komfort a pohodlí, aby si dopřáli 

nevšedních chvil na tomto kouzelném místě. 

Co vše Vám může ostrov na plavbách s RIVIERA TOUR nabídnout? 

Po příjezdu do Ocean Cay budou hosté uvítáni nekonečnými vyhlídkami na křišťálově modrou vodu. Od 

brzkého rána až do pozdního večera budou mít hosté spoustu času k načerpání Bahamské energie. 

Ostrov je snadno dostupný, z lodě se na něj hosté dostanou pěší chůzí. Po celém ostrově se pak mohou 

procházet pěšky nebo využít elektrických vozíčků, které jsou jim k dispozici k přepravě mezi jednotlivými místy 

ostrova. 

Ocean Cay může nabídnout svým hostům přes 2 kilometry bílých pláží. K výběru mají hosté až 8 různých pláží 

po celém ostrově.  Klienti, kteří chtějí ostrov prozkoumat a objevit jeho krásy mají k dispozici šnorchlování, 

pádlování a jízdu na kajaku. V případě, že si klienti budou chtít odpočinout a zrelaxovat, mohou využít tzv. 

plážové kajuty (za poplatek) nebo využít některou z lázeňských procedur (za poplatek). Společnost MSC 

připravila také pestrou nabídku fakultativních výletů na pobřeží, určenou k objevování mořského života z 

blízka. 

Za příplatek si hosté mohou zapůjčit slunečníky nebo také vybavení pro vodní sporty a radovánky. 

Na ostrově je také možnost využít stravování. Hostům zde bude k dispozici Seakers buffet, který nabídne 

Americké pokrmy, Bahamské speciality i pokrmy pro děti. Místa k sezení jsou zde omezena, ale je možnost 

stravování také zpět na lodi. Z barů zde naleznete Bar u Majáku, typický Bahamy bar – Springers, Bar 

„Usměvavá ryba“, kde bude k dispozici zmrzlina a káva. Posledním barem je Tiki bar, který má 8 stanovišť a u 

všech si můžete vychutnat skvělé míchané nápoje. 

Na ostrov je z paluby lodě také přemístěna zábava a animační programy. Přímo na ostrově proto budou moci 

hosté využít výuky tanců, soutěží i programu s animátory.  

Ocean Cay je plný překvapení a v případě, že by hosté již využili aktivit i relaxace, mohou svůj čas strávit v 

místních obchodech a nakoupit pozornosti či suvenýry. Na ostrově můžete navštívit obchod se suvenýry 

inspirovanými místní přírodou, dále pak obchod s autentickým uměním pro Bahamy a samozřejmě nemůže 

chybět logo shop MSC. 

 

Ocean Cay zaměřen na rodiny s dětmi 

Na ostrově můžete strávit plnohodnotný čas s Vaší rodinou. Pro rodiny s dětmi je především určen severní a 

jižní cíp. Na ostrově se nachází Family Lagoon beach, která je určená právě  pro rodiny s dětmi. Pláž je s mělkou 
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MSC CRUISES EXPANDUJE NA TRHU VÝLETNÍCH PLAVEB 

Plavební společnost MSC Cruises, největší rodinná plavební společnost na světě, pokračuje v náročné expanzi. Společnost MSC oznámila 20.ledna 2020 výstavbu 

nové kategorie lodí LNG-powered. Lodě podle projektu budou poháněny větrnou energií. Očekává se, že všechny tyto nové lodě této kategorie, budou v provozu 

po roce 2030. V předešlých letech, odhalila plavební společnost plány na výstavbu 17 lodí, které mají být postaveny v letech 2017-2027. Pět lodí je již v provozu. 

Patří zde MSC Meraviglia, MSC Seaside, MSC Seaview, MSC Bellissima a MSC Grandiosa. Ve výstavbě jsou stále lodě MSC Virtuosa, MSC Seashore a MSC Europa a 

do roku 2027 jich bude dalších devět. V dalším prohlášení plavební společnosti přidává nejméně další čtyři lodě. Pokud jste zmatení, níže naleznete přehled lodí. 

 

 

 

 

 

    

  

 

2022 NEW 

Název: MSC Europa 

první loď World-Class 

Tonáž: 205,000 

Pasažéři: 5.520  

 

 

2023 NEW 

Název lodi: neuvedeno 

třetí loď kat. Meraviglia  

Tonáž: 177,000 

Pasažéři: 4.888  

 

 

2023 NEW 

Název: Seaside EVO 2 

Tonáž: 169,380 

Pasažéři: 4.132  

 

 

 

2023 NEW 

Název Neuvedeno 

(lodě Ultra-Luxury) 

Tonáž: 64.000 

Pasažéři: 1.000 

 

2024 NEW 

Název: MSC World 2 

druhá loď World-Class 

Tonáž: 205,000 

Pasažéři: 5.520  

 

 

2024 NEW 

Název: Neuvedeno  
druhá loď Ultra-Luxury 

Tonáž: 64.000 

Pasažéři: 1.000 

 

 

2025 NEW 

Název: MSC World 3 

Tonáž: 205,000 

Pasažéři: 5.520  

V tomto sloupci 

pouze projektové 

fotografie 

2017 

Název lodi: MSC Meraviglia 

Křest: 3. června 2017 v Le Havre 

Tonáž: 171.598 

Pasažéři: 4.490  

 

 

 

2017 

Název lodi: MSC Seaside 

Křest: 21. prosinec 2017 v Miami 

Tonáž: 154,000 

Pasažéři: 4.130  

 

2018 

Název lodi: MSC Seaview 

Křest: 9. června 2018 v Janově 

Tonáž: 154,000 

Pasažéři: 4.130  

 

 

 

2019 

Název lodi: MSC Bellissima  

Křest: 2. března 2019 

v Southamptonu 

Tonáž: 171,398 

Pasažéři: 4.490 

 

 

2019 

Název lodi: MSC Grandiosa  

Křest: 9. listopad 2019  

v Hamburgu 

Tonáž: 177,000 

Pasažéři: 4.888  

 

 

 

2021 NEW 

Název lodi: MSC Virtuosa  

Tonáž: 177,000 

Pasažéři: 4.888  

 

2021 NEW 

Název lodi: MSC Seashore  

Tonáž: 169,380 

Pasažéři: 4.132  

Projektová fotografie 
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RIVIERA TRAVEL – autobusová doprava 

   V roce 2019 se CK RIVIERA TOUR rozdělila do několika společností, a vytvořila tak skupinu RIVIERA 
GROUP. Důvodem byla expanze na trhu a i skutečnost, že jednotlivá odvětví společnosti RIVIERA 
TOUR se natolik rozrostla, že jejich řízení a správa v jedné společnosti byla již náročná a 
neekonomická. Z toho důvodu postupně vznikly společnosti RIVIERA REALITY, RIVIERA FOOD, RIVIERA 
TOUR a dnes Vám představujeme naši nejmladší společnost RIVIERA TRAVEL, která vnikla odštěpení 
autobusové dopravy. Veškeré informace naleznete na www.rivieratravel.cz 

   Nechceme být levnou autobusovou dopravou. Našim zájmem je být autobusovou dopravou s 
vysokou kvalitou poskytovaných služeb. Naše autobusy jsou nové, kvalitní a dokáží uspokojit i 
náročné zákazníky. Specializujeme se na zahraniční zájezdovou dopravu, ale našich služeb můžete 
využít pro odvoz svatby, přepravu žáků do divadla nebo vlastního zájezdu. I z toho důvodu postupně 
budeme měnit náš vozový park. 

NOVÝ BUS VDL - BOVA FUTURA 

  V letošním roce jsme zakoupili úplně nový bus VDL, který díky koronavirové situaci má odloženu 
premiéru. Je to nová řada prostorných busů, kde jsme se poučili z minulosti a zaměřili se především 
na prostor klientů během cesty do přístavu a zpět. 

A zde základní údaje:  
Druh autobusu: dálkový autobus 
Značka výrobce: VDL BUS-COACH - NIZOZEMÍ 
Rok výroby: 2020 Počet náprav: 3  Délka: 16m  
Uvedení do provozu: 2020 Počet míst: 57+2 řidiči (vhodné pro zájezdy 54+ 2průvodce)  
 
Výbava: 9x LCD TV, DVD, toaleta, bar, 2x lednice, tónovaná skla, parkovací systém, Wi-Fi, lůžko pro 
řidiče, automatická převodovka, polštářky a deky pro všechny klienty, občerstvení, sklopná sedadla, 
klimatizace, kávovar, velmi pohodlný a zejména prostorný autobus. 

Nezbývá než vyslovit přání spoustu bezporuchových a bezpečných kilometrů bez nehod. 
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COVID A PLAVBY 

Jak jsme již uvedli všechny plavby do 1.8.2020 jsou z bezpečnostních důvodů zrušeny a jsme moc rádi, že již 
4.8.2020 se nalodíme konečně na palubu lodí MSC CRUISES. Všechny další plavby od 4.8.2020 by se již měli 
uskutečnit dle původních plánů a itinerářů. Využít tak můžete současného doprodeje posledních volných míst na 
podzimních plavbách a užít si tak krásné plavby za super ceny.  

 Klienti postiženi zrušenými plavbami obdrží voucher - poukaz, kdy budou mít možnost si přesunout plnou částku 
zaplacenou za zrušenou plavbu na náhradní vybranou plavbu – a to na jakoukoli loď a pro jakýkoli itinerář až do 
konce roku 2021. Klienti budou mít možnost zažádat si o tento voucher od 21. června a mohou si vybrat nový 
termín, který jim bude nejvíce vyhovovat. U těchto zrušených plaveb CK RIVIERA TOUR vyjednala i přeložení 
cestovního pojištění, pokud již bylo cestovní pojištění uzavřeno v původních cestovních smlouvách. Všem klientům 
u zrušených plaveb do 30.7.2020 zároveň věnujeme bonus 200€ jako lodní kredit na jejich budoucí plavbě. 

 Navíc pro všechny klienty s individuální dopravou do přístavu, kteří mají zakoupené plavby od 1. srpna do 31. srpna 
2020, budou smlouvy zahrnuty v programu flexibilních plaveb společnosti, který klientům dovolí přesunout si 
datum odjezdu na danou plavbu až do 31. prosince 2021 a to až do 48 hodin před odjezdem na původní plavbu. 

PLAVBY S DOPRAVOU A DELEGÁTEM 
Dále jsou zrušeny plavby 717,718,719,720,721,722,723 a 751 - klienti budou informováni písemně poštou s 
možností přeložení plavby na pozdější termín. Všichni klienti s uzavřenou platnou smlouvou dostanou poukaz v 
hodnotě zaplacené zálohy na výběr další plavby. Jako poděkování dostávají lodní kredit ve výši 200€. 
PLAVBY S DOPRAVOU A DELEGÁTEM S TERMÍNEM NALODĚNÍ OD 1.8.2020 se již uskuteční v běžném režimu 
Platnost smluv: Všechny cestovní smlouvy jsou platné a od 1.8.2020 se uskuteční. Dovolujme si požádat klienty o 
úhradu doplatků smluv dle platebních předpisů. Pokyny k odjezdu zašleme ve 2 týdnu měsíce května 
Stornování plaveb: Stornování plaveb od 1.8.2020 bez poplatků není v současné době možné. 
 
INDIVIDUÁLNÍ PLAVBY- PLAVBY S VLASTNÍ DOPRAVOU NEBO PLAVBY S LETECKOU DOPRAVOU  
BEZ ÚČASTI DELEGÁTA CK RIVIERA TOUR 
 
Všechny individuální plavby do 1.8.2020 jsou zrušeny. Průběžně komunikujeme s klienty a hledáme další řešení 
jejich zrušených plaveb. Všichni klienti obdrží email s možnosti přeložení jejich plavby na pozdější termín. Těmto 
záležitostem se věnujeme prioritně. Všichni klienti s uzavřenou platnou smlouvou dostanou poukaz v hodnotě 
zaplacené zálohy na výběr další plavby. Jako poděkování dostávají lodní kredit ve výši 200€. 
INDIVIDUÁLNÍ PLAVBY  OD 1.8. DO 30.9.2020 
Pro cestující s rezervací plavby v červnu nabízíme možnost změnit datum nalodění a možnost bezplatně přesunout 
jejich plavbu za následujících podmínek: 
1/Datum nalodění nově vybrané plavby musí být do 31.12.2021 
2/Nově vybraná plavba musí být ve stejném místě (Západní středomoří, Severní moře, Karibik) 
V případě, že cestujete letecky a máte zakoupeny letenky u CK RIVIERA TOUR, je třeba si vždy vyžádat současné 
podmínky a možnosti přebukování letů.  
Platnost smluv: Všechny cestovní smlouvy od 1.8.2020 jsou platné a zatím se neuvažuje o jejich změnách. 
Stornování plaveb od 1.8.2020: Stornování plaveb bez poplatků není v současné době možné. 
 
VYSTAVENÍ POUKAZU NA DALŠÍ PLAVBU-INFORMACE   
 
Přesto, že jsme se maximálně snažili připravit Vaši dovolenou na plavbách lodí MSC CRUISES, současná situace 
ohledně šíření koronaviru COVID19 naše úsilí a plány doslova zničilo. Opravdu bojujeme s každým zájezdem a 
snažíme se najít pro Vás to nejlepší řešení, jak Vám můžeme vyjít vstříc. Proto všechny zájezdy vyhodnocujeme 
samostatně a snažíme se maximálně zabezpečit Vaši bezpečnost. Chtěl bych vás touto cestou požádat o maximální 
pochopení a vaši součinnost při řešení této opravdu kritické situace. Vámi zaplacené zálohy jsme uhradili ve 
prospěch plavební společnosti a dopravců. V současné době nám nikdo zaplacené zálohy nevrátí, proto Vašim 
požadavkům o navrácení zaplacených záloh za zájezdy opravdu nemůžeme vyhovět.  
 
Na tuto velmi nelehkou situaci reagovaly i státní orgány a parlamentem ČR byl schválen v platnost zákon zákon č. 
185/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronoviru na odvětví cestovního ruchu - tzv. 
Lex voucher, který reaguje právě na ustanovení od smlouvy o zájezdu podle § 2535 nebo § 2536 odst. 1 písm. b) 
občanského zákoníku. Zákon umožňuje cestovním kancelářím namísto vyplácení peněz vystavovat po odstoupení 
od smlouvy poukaz (voucher), a to minimálně ve výši hodnoty zájezdu, nebo nabídnout jeho jiný termín. Toto 
opatření se vztahuje na zájezdy, které se měly uskutečnit od 20. února 2020 do 31. srpna 2020. Pokud zákazník 
nevyužije poukaz do konce srpna 2021, musí mu cestovní kancelář vrátit peníze ve výši jeho hodnoty, a to 
nejpozději do 14. září 2021. Poukaz můžete využít do 31. srpna 2021. Platnost poukazu je do 31.8.2021. Nemusíte 
mít obavu, že byste o svoje peníze přišli. Všechny poukazy jsou povinně ze zákona pojištěny. Pokud budete 
souhlasit s poukazem, stačí jej pouze přijmout. 
 
Zákon pamatuje i na osoby zdravotně postižené, těhotné ženy a osoby čerpající mateřskou či rodičovskou 
dovolenou a další chráněné skupiny. Zákazníci spadající do této kategorie jsou oprávněni poukaz odmítnout a 
mohou okamžitě požadovat vyplacení peněžitých prostředků. Jestliže tedy do jedné z kategorií spadáte, peníze 
dostanete rychleji.  

 

AKČNÍ NABÍDKA 
PLAVBY S DOPRAVOU 

 
727   MSC SEAVIEW 

1.9.2020 
11 dnů 

28.990,-Kč 
 
 
 
 

736      MSC LIRICA 

22.10.2020 
10 dnů 

19.990,-Kč 
 
 
 
 
737  MSC SPLENDIDA 

24.10.2020 
12 dnů 

22.990,-Kč 
 
 
 
 

 

ITLASKÁ VEČEŘE V ORVIETU 
CELODENNÍ VÝLET DO ŘÍMA 
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AKČNÍ NABÍDKA 
PLAVBY LETECKY  

 
226 MSC MERAVIGLIA 

12.11.2020 
12 

49.990,-Kč 
 
 
 
 

851   MSC SEAVIEW 

8.1.2021 
9 dnů 

33.990,-KČ 
 
 
 
 

852 MSC PREZIOSA 

19.1.2021 
15 dnů 

59.990,-Kč 
 
 
 
 

 

JAK SE OTEVÍRAJÍ HRANICE 

UVOLŇOVÁNÍ CESTOVÁNÍ DO ZAHRANIČÍ  

S platností od 5. června 2020 12:00h jsou otevřeny hranice pro cesty do Rakouska, Německa, Maďarska a 
Slovenska. 
Nicméně stále platí, že de iure pro cesty do Německa za účelem turismu nejsou povoleny. MZV informovalo, že 
vědí o případech, kdy jsou Češi na hranicích vráceni. Ve věci vstupu do Rakouska je na portále MZV uvedeno 
doložení. 
Na základě odpovědi Velvyslanectví České republiky získala ACK ČR níže uvedenou odpověď: 
Požadavek hodnověrně doložit, že v uplynulých 14 dnech cestovatel nepobýval jinde než v Rakousku či v jedné z 
jeho sedmi v nařízení uvedených sousedních zemí, stanoví nařízení rakouského Ministerstva sociálních věcí, 
zdravotnictví a ochrany spotřebitele, aniž by uvádělo jakýkoliv příklad či formu prokazování. Dle informací, které 
máme k dispozici, v praxi postačí ústní prohlášení.  
Dodáváme, že náš ZÚ zatím nezaznamenal, že by v této otázce vznikly při namátkových kontrolách problémy. 
MZV předpokládá možné urychlení další vlny uvolňování cestování z 1. července 2020 na 22. června 2020. Vše 
závisí na pandemické situaci v zemích a na krocích vlády. 
Reciprocita prozatím není k 15. červnu se státy: Rumunsko, Norsko, Finsko, Island, Kypr. Jednání stále probíhají a 
vše se jistě bude měnit.  
Švýcarsko: otevírá hranice pro turisty z České republiky od 15. 6. 2020 
Španělsko prozatím otevře své ostrovy (Kanárské ostrovy, Baleárské ostrovy) jen pro německé turisty. MZV 
dojednává možné otevření od 1. července pro ostatní, zejména Čechy. Tento termín není potvrzen. Španělsko 
bude 1. července připraveno na přijetí cizinců za podmínek, které budou dbát na maximální bezpečnost a zdraví 
našich návštěvníků, a s pohostinností sobě vlastní vytvoří ideální podmínky pro ty, kdo do Španělska přijedou.  
 
Třetí země 
Schengen zůstává uzavřený do 1. července 2020. Na základě dohody jednotlivých zemí Evropské unie by do 1. 
července 2020 měl vzniknout tzv. semafor států Evropské unie a mělo by dojít k uvolnění cestování ze zemí, které 
nevykazují vysoký stupeň nákazy. Prozatím není znám jeho podklad.  
ACK ČR opakovaně zmínila záměr otevřít pro turistické cesty destinace: Albánie, Černá Hora, aj.  
 
Nepřestávejte sledovat: 
Neustále aktualizovaný tzv. semafor MZV pro výjezdový cestovní ruch: https://www.mzv.cz/jnp/cz/udal... 
Na titulní stránce naleznete interaktivní mapu cestovatele #covid-19, zde po vybrání státu se vám zobrazí 
opatření.  
Informace pro incoming na stránkách Ministerstva vnitra ČR : https://www.mvcr.cz/docDetail.... 
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INTERVIEW  

KATEŘINA KOSTKOVÁ 

 

Jedna z našich nových posil v RIVIERA TOUR je  Katka 
Kostková. V RIVIERA TOUR je našim novým  
členem naší velké rodiny a nás zajímalo, jak se jí u 
RIVIERA TOUR líbí, zda si zvykla na novou práci, jak se 
jí daří. 
 
Katko, když jsi nastoupila do RIVIERA TOUR, nebyl to 
pro tebe šok? 
Rozhodně to byla velká změna od mého předešlého 

zaměstnání, takže mi nějakou dobu trvalo zvyknout 

si. Jelikož ale máme v kanceláři skvělý kolektiv, 

všichni mi pomohli a postupně začala být práce 

jednodušší.  

 
Proč jsi se vůbec přihlásila do výběrového řízení 
právě k RIVIERA TOUR? 
Dozvěděla jsem se o této pracovní nabídce přes 
Facebook. Moje teta v minulosti pracovala pro Riviera 
Tour, proto jsem už trochu věděla, co tato práce 
obnáší. Řekla jsem si, že je to obrovská příležitost a že 
nemám co ztratit, tak jsem se přihlásila. 
 
Naplňuje tě současná práce? 
Určitě ano. Dostala jsem možnost podívat se do zemí, 
o kterých jsem dřív ani nesnila. Cestování mě vždycky 
bavilo, ale nikdy jsem neměla moc možností, proto si 
to opravdu užívám. 
 
Co očekáváš do budoucna a jaké máš plány? 
Ráda bych se podívala do dalších zemí a destinací, 
kde jsem ještě nebyla. Chtěla bych se také zdokonalit 
v cizích jazycích. Větší plány do budoucna zatím 
nemám. 
 
Jak jsi prožívala situaci ohledně kovidu? 
Bylo to dost chaotické období. Kvůli pandemii jsme 
museli zrušit spoustu plaveb, ale na druhou stranu 
jsme měli čas si odpočinout a trávit více času doma.  
Život na palubě je ale opravdu návykový, proto nám 
všem začalo moře chybět. 
 
Jak se ti líbí práce delegátky? 
Je to velmi zajímavá práce. Určitě není jednoduchá, 

ale stojí to za to, když vidíte, že si vaši klienti užívají 

dovolenou a vytvoří si spoustu zážitků, na které 

potom dlouho vzpomínají. 

Kdy pojedeš na další plavbu a na co se těšíš nejvíce? 
Momentálně mám nejbližší plavbu naplánovanou 
v listopadu na lodi MSC Divina s destinacemi 
Západního středomoří. Každé město má něco do 
sebe, ale vždycky se ráda vracím do Barcelony. 
 
 
 
 

 

ZAUJALO NÁS U MSC CRUISES 

MSC Cruises rozšíří dosavadní plán své námořní flotily do roku 2030 o 6 nových lodí, se zaměřením 
na environmentální technologie. MSC Cruises a Chantiers de l´Atlantique podepsaly novou smlouvu 
na výstavbu třetí a čtvrté lodě, která bude poháněna LNG palivem. Partnerství také posílilo o další 
dva nové projekty výstavby, které se zaměří především na vývoj a využívání ekologických technologií 
nové generace. 

Dne 20. ledna 2020 v Paříži prodloužily MSC Cruises a Chantiers de l´Atlantique své dlouhodobé 
partnerství tím, že na slavnostním ceremoniálu v Paláci Matignon učinily řadu strategických 
oznámení do budoucna. Ceremoniálu se zúčastnili významné osobnosti, např.: francouzský premiér 
Edouard Philippe, zakladatel a výkonný ředitel MSC Gianluigi Aponte, výkonný předseda MSC Cruises 
Pierfrancesco Vago a generální ředitel Chantiers de l´Atlantiqu, Laurent Castaing. 

Nejdříve obě společnosti oznámily podepsání smluv na výstavbu třetí a čtvrté lodě ve třídě MSC 
World Class, které jsou poháněny LNG palivem. Jejich doba dodání má být v letech 2025 a 2027. 
První loď této třídy je v současné době ve výstavbě v loděnici v Saint-Nazaire a má být dostavěna a 
předána v roce 2022. Jejich 205 000 GT ji učiní největší lodí provozovanou evropskou společností a 
zároveň první lodí postavenou ve Francii, která bude poháněna LNG. Ve srovnání s klasickým lodním 
palivem LNG snižuje emise síry a pevných částic o 99 %, emise Nox o 85 % a emise CO2 o 20 %. 

Tyto nově uzavřené smlouvy představují kapitálovou investici společnosti MSC Cruises přesahující 2 
miliardy EUR. Očekává se, že vznikne více než 2 400 nových pracovních míst na plný úvazek na tři a 
půl roku. Měly by vytvořit až 14 milionů nových pracovních hodin. Dnešní podpis smluv je velmi 
přínosný pro francouzskou ekonomiku. Loděnice může zahájit spolupráci se stovkami dodavatelů a 
subdodavatelů. Spolupráce MSC Cruises a Chantiers de l´Atlantique bude rozšířena o další 2 
projekty. První projekt představuje vývoj prototypové třídy výletních lodí poháněných LNG. V tomto 
projektu se společnost MSC Cruises s loděnicí a dalšími partnery zaměří především na vývoj nových 
environmentálních technologií v souladu s vizí IMO pro roky 2030 a 2050. Čtyři lodě v této nové třídě 
by měly představovat investici přesahující 4 miliardy EUR a dalších 30 milionů pracovních hodin. 

Druhý projekt bude zaměřen na vývoj další prototypové třídy lodí pro MSC Cruises, s kterými by se 
měly zkoumat příležitosti k využití větrné energie, které by měly přispět k dopravě pasažérů. Tyto tři 
smlouvy, které byly tento den podepsány, představují investici do francouzského hospodářství ve 
výši 6, 5 miliard EUR. 

Výkonný předseda MSC Cruises, Pierfrancesco Vago uvedl: „ Tyto nové smlouvy prodlužují náš 
investiční plán až do roku 2030. Je to velmi výjimečná spolupráce s Chantiers de l´Atlantique, které 
již dodalo 15 inovativních výletních lodí naší společnosti během posledních 2 desetiletí. Dále 
uvidíme, jak v příštích deseti letech budou v přístavu Saint Nazaire ožívat další lodě. Potvrzuji také 
závazek našich společností k environmentální udržitelnosti v tomto odvětví.“ 

Laurent Castaing, generální ředitel Chantiers de l´Atlantique řekl: „Jsme opravdu pyšní a šťastní, že 
jsme si s MSC Cruises vybudovali tak výborný vztah, založený na vzájemné důvěře. Jsme odhodláni 
společně rozvíjet nové koncepty lodí a inovace, které budou nad rámec současných 
environmentálních standardů. Naše spolupráce trvá již více než 20 let a tyto nové společné projekty 
nám umožňují, dívat se do budoucnosti.“ 

Společnost MSC je odhodlána investovat do zrychleného vývoje nových energetických řešení a 
environmentálních technologií. 
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MSC GRANDIOSA 

MSC Grandiosa byla postavena v Chantier de l´Atlantique v Saint-Nazaire ve Francii. Jedná se o jednoho ze světových lídrů ve stavbě 
výletních lodí. Předána do rukou MSC byla dne 31.10.2019. Slavnostní předání nejnovější vlajkové lodi společnosti MSC Cruises a 
jedné z ekologicky nejvyspělejších lodí na moři se uskutečnilo za přítomnosti předsedy skupiny MSC Gianluigi Aponte. (Brzy ráno 
proběhla druhá důležitá milníková událost s tradičním řezáním první oceli a pojmenováním první lodi světové třídy MSC Europa 
výkonným předsedou společnosti MSC Cruises Pierfrancesco Vago. MSC Europa je první z pěti výletních lodí poháněných 
zkapalněným zemním plynem (LNG) a první loď LNG, která má být postavena ve Francii. Tyto dvě události představovaly další důležitý 
krok vpřed v dlouhodobém závazku společnosti MSC Cruises životnímu prostředí). MSC GRANDIOSA je třetí lodí inovativní generace 
Meraviglia a první ze třídy Meraviglia - Plus. Má více kajut, větší společenský prostor. Dále nabízí promenádu, dlouhou 98,5 metrů, 
nad níž se rozprostírá LED obloha. 14 veřejných palub MSC Grandiosy bude představovat témata evropských malířů. Slavnostní křest 
lodi se tentokrát uskutečnil 9. Listopadu 2019 v Hamburku ve velkolepém modrém stylu znázorňující další směřování a cíle plavební 
společnosti MSC Cruises - „Blue Line“ zaměřujícím se především na ochranu životního prostředí. Jsme velmi rádi, že RIVIERA TOUR 
mohla být součástí této významné události včetně speciálního koncertu v Hamburské filharmonie, kterou na počest této události 
dirigoval syn slavné herečky Sofie Loren, která ve finále pokřtila i novou loď MSC GRANDIOSA. Nás v RIVIERA TOUR velmi potěšila 
skutečnosti, že celý slavnostní koncert zakončilo mistrovské dílo Bedřicha Smetany – Vltava.   

10 důvodů proč cestovat MSC Grandiosou 
1. Více než 300 let zkušeností a praxe se projevuje v zacházení a péči o klienta. Snaží se pečovat o klienty k úplné spokojenosti. 
2. Procházka MSC Grandisou je fascinující. Elegantní interiérový design, dotažený do těch nejmenších detailů, Vám otevře zcela 

nový pohled na loď. Interiéru dominuje křišťálové schodiště Swarovski a nejdelší Led kopule nad promenádou uvnitř lodě. 
3. Ambicí MSC Grandiosa je učinit z Vaší cesty jedinečný a nezapomenutelný zážitek, proto Vám nabízí vyzkoušet kulinářské 

speciality ve 12 restauracích. Jeden z deseti nejlepších kuchařů na světě, Harald Wohlfahrt, vytvořil speciální menu, které se 
podává vždy 1 večer v týdnu v A La Carte restauraci a v MSC Yacht Club. 

4. MSC Grandiosa pořádá dvouletou výstavu umění „Degas Danse Dessin“ od světoznámého pařížského umělce Edgara Degase. 
Rodina Aponte osobně vybralo jeho 26 originálních kreseb a vy si je můžete prohlédnout v L´Atelier Bistrot. 

5. MSC Yacht club nabízí svým klientům novou dimenzi námořního luxusu. Klienti zde naleznou pohodlí v Royal Suitech, stylovou 
palubu s vlastním bazénem, whirpoolem, sluneční terasou a barem, dále Lounge s all inclusive gastronomií. K tomu všemu 24 
hodinovou službu personálu. 

6. Na palubě se nachází nejnovější digitální technologie „MSC for me“. S touto aplikací můžete relaxovat u bazénu, ale mít přehled 
o všech událostech na palubě. Také na Vás čeká ZOE – váš osobní virtuální pomocník na palubě lodi. Dokáže odpovědět na Vaše 
dotazy v 7 různých jazycích. Můžete si přes aplikaci rezervovat stůl na večeři, show v divadle nebo fakultativní výlety. 

7. MSC Cruises se zavázala k udržitelnosti životního prostředí. Každá nová loď posouvá úroveň o kousek výš. Používáním 
inovativních technologií pomáhá minimalizovat a nepřetržitě snižovat dopad na životní prostředí. MSC Grandiosa vyniká tím, že 
spotřebuje o 28 % méně paliva na cestujícího na plavbě oproti lodím třídy MSC Fantasia. 

8. Na MSC Grandiosa vystupuje světově známý Cirque du Soleil. Na palubě Vám budou k dispozici 2 různá představení.  
9. Po letech zkušeností Vám MSC nabízí ty nejlepší služby, které hosté MSC Grandiosa potřebují. Můžete si odpočinout 

v balijských lázních, užít si kultury na jednotlivých palubách a Vaše děti se mohou bavit v 5 různých dětských klubech. Blízce 
 MSC spolupracuje s např. Chicco nebo Lego, pro děti jsou tak k dispozici aktivity, hřiště a zábava. 

10. V České republice je největším autorizovaným prodejcem plaveb CK RIVIERA TOUR, která za svou dlouholetou spolupráci 
výhradně s plavební společností MSC CRUISES získala dominantní postavení na trhu výletních plaveb MSC Cruises v ČR. RIVIERA 
TOUR zabezpečuje plavby s dopravou do přístavu a službami delegáta cestovní kanceláře nejen na palubě lodi, ale i 
v jednotlivých destinacích. 

MSC Grandiosa se stane novou vlajkovou lodí MSC Cruises a největší lodí ve flotile, která nabízí dosud nejbohatší řadu zařízení a 
služeb. S 11 restauracemi, 21 bary a salonky, prvotřídní zábavou, autentickou středomořskou promenádou v srdci lodi a spoustou 
dalšího, je loď opravdu ideální lodí pro každého hosta. Největší přednosti této lodě jsou ekologické technologie, „MSC for me“ a Zoe, 
vynikající možnosti stravování, dvě zcela nové představení Cirque du Soleil – Cosmos a Exentricks na moři a luxusní MSC Yacht Club. 
Ale to není vše, MSC Grandiosa nabízí bezprecedentní kombinaci umění na luxusní plavbě. To, co je obvykle obdivováno v 
uměleckých galeriích světa, vás čeká poprvé na palubě lodi ve dvouleté výstavě nazvané „Degas Danse Dessin“ světoznámého 
pařížského umělce Edgara Degase. Přestože je Degas slaven jako jeden z největších impresionistů, je známý pro svůj vlastní styl malby 
a sochařství. Jedním z oblíbených témat francouzského mistra byl balet. Na MSC Grandiosa bude umístěno 26 obrazů, které osobně 
vybrala rodina Aponte. 

Životní prostředí 

Pier Francesco Vago, výkonný předseda společnosti MSC Cruises, uvedl: „Společnost MSC Cruises od svého počátku dbá na životní prostředí a 

způsoby, jak minimalizovat a neustále snižovat naši ekologickou stopu na moři pomocí inovativních, špičkových a účinných technologií v celé 

naší flotile. S každou novou lodí zvyšujeme laťku vlivu na cestě k lepšímu životnímu prostředí a naším konečným cílem jsou operace s nulovými 

emisemi. MSC Grandiosa nás posune o další významný krok vpřed v této naší vizi budoucnosti.“ MSC Grandiosa, která byla pokřtěna v 

německém Hamburku dne 9. listopadu, bude představovat systém SCR, který díky pokročilé technologii aktivního snižování emisí pomáhá 

snižovat oxidy dusíku o 90%. Oxid dusičitý z provozu motoru se provádí pomocí katalyzátoru - zařízení s vysokou hustotou vyrobeného z 

ušlechtilých kovů - a přeměňuje je na dusík a vodu, což jsou neškodné sloučeniny. Loď bude rovněž vybavena systémem AWT nové generace. 

Díky velmi jemné filtraci prochází odpadní voda z MSC Grandiosa komplexním procesem čištění, který ji přeměňuje na téměř stejně kvalitní 

vodu, jako je z vodovodu. Systém splňuje tzv. „Baltský standard“ a zpracovává odpadní vody na vyšší úroveň než většina standardů pro 

nakládání s odpady dostupných ve městech po celém světě. Příští vlajková loď společnosti MSC Cruises bude proto dodržovat nejpřísnější 

ekologické normy na světě stanovené Mezinárodní námořní organizací (IMO), což povede v těchto oblastech k téměř nulovému dopadu. To 

také umožní certifikaci MSC Grandiosa pro provoz v delikátním prostředí, jako je Baltské moře a Aljaška.  MSC Grandiosa bude také vybavena 

energií z „pobřeží na loď“, která spojuje výletní lodě v kotvišti s místní energetickou sítí přístavu, aby se dále snížily emise do ovzduší lodi v 

přístavu. Toto je funkce, která je široce dostupná v celé flotile nových lodí MSC Cruises od roku 2017.  

Jsme opravdu hrdi, že CK RIVIERA TOUR je dlouholetým a stabilním partnerem plavební společnosti MSC CRUISES a můžeme tak našim 

klientům v České republice a na Slovensku zprostředkovávat fantastické dovolené na nových lodích MSC CRUISES. 
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S RIVIERA TOUR  ZA  KULTUROU 

Covid19 poznamenal nejen cestovní ruch, ale nelehké to měli i naši přátelé a kamarádi v herecké branži. Spousty let nám 
zpříjemnili chvíle a potěšili nás na prknech, která znamenají svět. A někdy nás i pěkně potrápili. Pamatuji si, že když mě Aleš 
poprvé pozval na představení „Můj nejlepší kamarád“, bolelo mě břicho ještě hodinu po představení – od neustálého 
smíchu. A proto jsme se rozhodli, že musíme naše kamarády podpořit. Na podzim a zimu 2020-2021 připravujeme sérii 
zájezdů za kulturou. Některé jen na představení a některé i s programem. Všechny naše zájezdy budou mít něco na víc. 
Budete mít možnost se osobně potkat s herci, získat jejich autogram, anebo si připít skleničkou sektu. Ve spolupráci 
s Komorním divadlem Kalich, dříve divadlo v Rytířské, si Vás proto už teď dovolujeme pozvat: 

770 - 23.9.2020  FRANKIE A JOHNNY - obnovená premiéra 

Krásný a uvěřitelný příběh o začátku jedné lásky… I když už máte za sebou kousek života a několik zklamání, pořád je naděje! 
Johnny se právě vrátil z vězení a našel si práci v malé newyorské restauraci, kde pracuje i Frankie. A právě otevřeně 
prostořeká číšnice ho okouzlí. Jednou večer spolu náhodou skončí v posteli. A je tady obyčejně neobyčejné ráno. Zatímco 
Frankie vše považuje za drobnou aférku, protože zklamání z mužů zažila už dost, Johnny se zamiloval. V první chvíli se zdá, že 
jejich vztah nemůže fungovat. Ani jeden nejsou už nijak mladí. Ona má za sebou několik nepovedených lásek. On rozpadlé 
manželství. Po sérii vtipných slovních přestřelek a klasických nedorozumění svitne jakási naděje. Že by ti dva měli ještě šanci? 
V hlavní roli: Tereza Kostková a Aleš Háma 
 
Začátek představení: 19:00               Příjezd do Prahy: 16:00             Odjezd z Prahy 22:30                  Cena za osobu: od 990,- Kč 

Všechny naše vstupenky jsou v přízemí v 1 cenové kategorii 
 

Odjezdy autobusů: Brumov-Bylnice 8:40, Val. Klobouky 9:00, Horní Lideč 9:15, Riviera Tour 9:30, Vsetín 10:00, Valašské Meziříčí 10:30.  
Rožnov 9:00, Frýdek Místek 9:55, Ostrava 10:15, Hranice n M. 11:00, Olomouc 11:35, Prostějov 12:00, Vyškov 12:20, Brno 12:45,  
Velké Meziříčí 13:45, Humpolec 14:30, Praha 16:00 

 

 

771 - 11.11.2020  MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD 

Bernard a Phillippe jsou nejlepší přátelé, a přece tolik rozdílní. Bernard pracuje na skvělém postu v rodinném podniku své 
ženy Nelly, zároveň doplácí na svou vášeň sukničkáře. Svou milenku dokonce přivede do jiného stavu. Kdyby se o tom 
dozvěděla jeho manželka, přišel by o všechno. Proto požádá o pomoc svého kamaráda Phillipea, dobráka od kosti, který žije 
spořádaně se svou přítelkyní Alicí a nemá peněz nazbyt. Tím se roztáčí vynalézavý kolotoč situací a zápletek, na jehož konci 
není vůbec jisté, zda se Phillippeovi nezhroutí jeho vztah s Alicí a zda Bernardovi všechny jeho lži neprojdou… 
Komediální archetyp hravého lháře, který se dokáže vykroutit i ze zdánlivě bezvýchodných situací a vymýšlí si s takovou 
intenzitou, jako by to byl skutečně zažil, migruje světovou dramatikou od antiky přes Alarcóna, Corneille, Goldoniho až právě 
po Érica Assouse, který svou inteligentní a důvtipnou komedii Můj nejlepší kamarád napsal v roce 2011. 
Herecké obsazení:  Aleš Háma, Petr Motloch, Nela Boudová, Tereza Kostková, Michaela Sejnová /Lucie Okonová 

Začátek představení: 19:00               Příjezd do Prahy: 16:00             Odjezd z Prahy 22:30                  Cena za osobu: od 990,- Kč 
Všechny naše vstupenky jsou v přízemí v 1 cenové kategorii 

 
Odjezdy autobusů: Brumov-Bylnice 8:40, Val. Klobouky 9:00, Horní Lideč 9:15, Riviera Tour 9:30, Vsetín 10:00, Valašské Meziříčí 10:30.  
Rožnov 9:00, Frýdek Místek 9:55, Ostrava 10:15, Hranice n M. 11:00, Olomouc 11:35, Prostějov 12:00, Vyškov 12:20, Brno 12:45, 
Velké Meziříčí 13:45, Humpolec 14:30, Praha 16:00 

 
 

772 - 5.12.2020  ANI ZA MILION – ADVENTNÍ PRAHA 

Jacqueline, byť provdaná za anglického velvyslance, je francouzka tělem, duší i původem. Má dvě děti a kufřík s milionem 
eur, který je ochotna darovat každému, kdo si jej zaslouží. Nenávidí venkov, samotu a obyčejnost. Lambert ženatý není, 
manželka od něj utekla. Má duši námořníka a žije jen pro svůj maják, o který se stará čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v 
týdnu. Miluje venkov, samotu a obyčejnost. Ptáte se, co mají oba společného? No přece vůbec nic! Ale nedejme se mást 
prvními dojmy. V této brilantní detektivní komedii, která obě postavy svede dohromady a navěky spojí tajemstvím, je totiž 
všechno jinak, než se zdá – každá lež je pravdou, každá pravda lží a jisté je pouze to, že pod rouškou humoru se skrývá vrah… 
Komediografové Roman Vencl a Michaela Doleželová originálně dokazují, že i když ve hře vystupuje jeden muž a jedna žena, 
nemusí se zápletka točit jen kolem partnerských vztahů. Atraktivní a netradiční prostředí přímořského majáku, brilantní 
dialogy, strhující tempo, inteligentní humor a originální zápletka dávají hře obrovský potenciál. 
Herecké obsazení: Adéla Gondíková, Jiří Langmajer 
 
Začátek představení: 19:00               Příjezd do Prahy: 12:00             Odjezd z Prahy 22:30                  Cena za osobu: od 990,- Kč 

Všechny naše vstupenky jsou v přízemí v 1 cenové kategorii 
 

Odjezdy autobusů: Brumov-Bylnice 4:40, Val. Klobouky 5:00, Horní Lideč 5:15, Riviera Tour 5:30, Vsetín 6:00, Valašské Meziříčí 6:30.  
Rožnov 5:00, Frýdek Místek 5:55, Ostrava 6:15, Hranice n M. 7:00, Olomouc 7:35, Prostějov 8:00, Vyškov 8:20, Brno 8:45, 
Velké Meziříčí 9:45, Humpolec 10:30, Praha 12:00 
 


