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AKČNÍ CENA 269 €             6.990,-Kč 

Akční cena za osobu 6.990,-Kč 
Akční SENIOR 60+  cena 6.990,-Kč 
Číslo zájezdu 900 
Katalogová cena za osobu 9990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 6.490,-Kč 

Cena junior 12-17 let  6.490,-Kč 

Počet dnů 4 

Počet nocí  3 

Termín odjezdu 8.4.2021 

Termín příjezdu 11.4.2021 
 
 
 
 

Cena zájezdu zahrnuje: 
Teplou snídani v autobuse 
Studený oběd v autobuse 
Ubytování ve **** hotelu se SPA 3 noci 
Snídaně v hotelu 3x 
Večeře v hotelu 3x 
Teplá svačinka na zpáteční cestě (za Prahou) 
Vstup na Chebský hrad s průvodcem 
Vstup do zámku Bečov 
Vstup do zámku Kynžvart s průvodcem  
Hudební večer na hotelu 
Vstup na hrad Loket 
Divadelní představení  
Soukromé setkání s herci, autogramiáda 
Teplá večeře na zpáteční cestě (za Prahou) 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
Individuální vstupy 
*muzeum Becherovky cca 180 Kč 
*muzeum voskových figurín cca 150 Kč 
*sklárna Moser cca 300 Kč 
*vřídelní kolonáda cca 90 kč 
 
Váš delegát a průvodce Pavel ČÍŽ 
 

S novou dobou Vám přinášíme i my opět něco nového. Přicházíme s novým projektem zájezdů kombinovaných poznáváním, 
relaxem a zábavou. To vše pochopitelně ve standardu služeb RIVIERA TOUR.  U nás nemáte sice nejnižší cenu, ale už se opravdu o 
nic nestaráte, my pro Vás máme vždy něco navíc. Užijte si podzimu, vydejte se s námi tentokrát do západních Čech. Myslíte si, že 
je znáte? My vás přesvědčíme o tom, že tomu tak není a je opravdu neustále co poznávat. 
 
1.den   KARLOVY VARY 
Odjezd do Karlových Varů dle nástupních míst-Riviera Tour 6:30,Vsetín 6:50,Valašské Meziříčí 7:00,Frýdek Místek 5:40, 
Ostrava 6:00,Hranice na Moravě 6:40,Olomouc 7:30,Prostějov 7:45,Vyškov 8:00,Brno 8:25,Velké Meziříčí 9:00,Jihlava Pávov 
9:30,Praha 11:00. Během cesty pro Vás máme připravenou teplou snídani a studený oběd v autobuse. Káva, čaj a teplé 
nápoje zdarma. Po příjezdu ubytování v hotelu**** se SPA v Karlových Varech, cca 200m od hlavní kolonády. Odpoledne se 
můžete vydat na procházku po Tržní, Mlýnské anebo Sadové kolonádě, obdivovat historické a lázeňské stavby města. Náš 
delegát vám bude asistovat. Dále máte možnost individuálně navštívit sklárny Moser, muzeum Becherovky nebo voskových 
figurín. Pokud budete chtít jen relaxovat, nabízí se vám hotelové SPA, které je již v ceně. Můžete se tady nechat hýčkat na 
masáži nebo ve speciálních koupelích. Tyto služby budou dostupné na objednání za příplatek. Po večeři volný program, 
případně procházka po promenádě nebo návštěva kostela sv. Máří Magdaleny nebo pravoslavného kostela sv. Petra a Pavla 
 
2. den FRANTIŠKOVY LAZNĚ - CHEB 
Můžete zůstat v hotelu a relaxovat v bazéně anebo se procházet po Karlových Varech. My Vám však doporučujeme 
autobusový výlet po okolí, kde budete moci poznávat krásy Františkových Lázní. Symbolem lázní je soška nahého Františka, 
o které se traduje, že žena, která se dotkne jeho levého palce nohy do roka a do dne otěhotní. Další zastávku si dáme ve 
městě Cheb, kde svůj život neslavně skončil Albrecht z Valdštejna. Románský Chebský hrad s Černou věží je jediným 
zástupcem císařských falcí na našem území. Skutečnou perlou historického centra města je komplex unikátních 
středověkých domů na náměstí krále Jiřího z Poděbrad nebo kostel sv. Mikuláše z počátku 13. stol. Odpoledne návrat na 
hotel, relax, večeře a volný čas. 
 
3.den LÁZNĚ KYNŽVART-MARIÁNSKÉ LÁZNĚ-BEČOV NAD TEPLOU 
Opět můžete zůstat v hotelu a relaxovat v bazéně anebo se procházet po Karlových Varech. S námi dopoledne po snídani 
můžete vyrazit do Lázní Kynžvart. Lázně byly od počátku 17. stol. majetkem rakouského rodu Metternichů a svou krásou 
měly konkurovat Mariánským Lázním. V době kancléře Václava Lothara Metternicha hostil zdejší honosný zámek Kynžvart 
nejednu korunovanou hlavu tehdejší Evropy. Dnes jsou v zámku vystaveny umělecké předměty, zbraně, a především pak 
kuriozity ze sbírek kancléře Metternicha. Unikátní je rovněž rozsáhlý zámecký park s půvabnými rybníky a romantickými 
stavbami a pavilony. Poté se vydáme do dalšího lázeňského městečka k porovnání konkurence, a to do Mariánských Lázní. 
Jsou zde historické lázeňské domy, novo-byzantský kostel Nanebevzetí P. Marie a Zpívající fontána, která se rozezní každou 
lichou hodinu. Po cestě do Karlových Varů se ještě zastavíme v Bečově nad Teplou. Barokní zámek zde skrývá ve svých 
zdech jeden z nejcennějších národních pokladů – relikviář sv. Maura. Následuje návrat na hotel, volný čas a večeře.  
 
4.den LOKET-PRAHA-DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
Posilněni výbornou snídaní se sbalíme a vyrazíme na návštěvu královského hradu Loket. Hrad i přilehlé starobylé městečko 
trůní na skalnatém ostrohu v meandru řeky Ohře. Jako malý chlapec byl na hradě vězněn budoucí císař Karel IV. K čemu 
tento mohutný hrad sloužil, následně zjistíme během jeho prohlídky. Po prohlídce přejezd do Prahy, zde volný program 
nebo procházka s delegátem. V 19 hodin návštěva komorního divadla Kalich, kde shlédneme úžasné divadelní představení 
Po ukončení divadelního představení soukromé setkání s herci a autogramiáda. Následuje cesta domů dle objednaných 
nástupních míst. Během cesty pozdní teplá večeře v autobuse. 

 

Program zájezdu  

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

KARLOVY VARY – FRANTIŠKOVY A MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – CHEB – KYNŽVART- LOKET 

PRAHA A NÁVŠTĚVA  DIVADLA  KALICH 

S PRIVÁTNÍM SETKÁNÍM S HERCI A AUTOGRAMIÁDOU 
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Akční cena za osobu od 25.990.-Kč 
Akční SENIOR 60+  cena 24.990,-Kč 
Číslo zájezdu 907 
Katalogová cena za osobu 30.990,-Kč 

Počet dnů 14 

Počet nocí  11 

Termín odjezdu 28.8.2021 

Termín příjezdu 10.9.2021 
 
 
 
 

Cena zájezdu zahrnuje: 
11x ubytování ve *** hotelu během cesty 
11x večeře na hotelu nebo v restauraci 
11x snídaně na hotelu nebo v restauraci 
1x oběd v restauraci v Ženevě 
8x svačinka během cesty v buse 
16x moučník během cesty v buse 
4x snídaně v buse 
Teplé nápoje v buse, káva, čaj, capuccino 
Vstupy do památek: Zelená Hora, Loket, 
katedrála Valencia, Sagrada Familia Barcelona, 
katedrála Barcelona, Guell park, Montsserat,  
Delegáta a průvodce během cesty 
Duchovní doprovod během cesty 
Pojištění proti úpadku CK 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
Cestovní a zdravotní pojistění-příplatek 
 
Nástupní místa: 
Lidečko, Zlín, Kroměříž, Vyškov, Brno, Jihlava 
Svozové místo: 
Ostrava, Frýdek Místek, Rožnov p. Rad,Vsetín 
 
Váš delegát a průvodce Dominik ČÍŽ 

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

5.den BURGOS – SEGOVIA – AVILA – KASTÍLIE  
Ráno po snídani odjezd do centra Burgosu, 
známého jako město sv. Dominika, zakladatele 
Řádu bratří kazatelů, kteří později přijali jeho 
jméno – dominikáni. Během další cesty 
autobusem nás bude z dálky lákat nádherné 
město Segovia, kterou nejvíce proslavil 
proslulý římský akvadukt, který do města 
přiváděl vodu z řeky Frío. Prohlédneme 
významnou katedrálu, kterou v letech 1522 až 
1577 poměrně rychle vystavil architekt Juan 
Gil, která je zřejmě nejmladší velkou gotickou 
katedrálou v Evropě. Kromě katedrály stojí v 
Segovii mnoho dalších kostelů, z nichž určitě 
stojí za zmínku starobylý kostel Vera Cruz 
(kostel Pravého kříže), nacházející se poněkud 
izolovaně za hradbami a řekou Eresma. 
Budovu v románském stylu vybudovali 
templáři a v mnohém je podobná Chrámu 
Božího hrobu v Jeruzalémě. Pojí se k ní několik 
legend a záhad. Více už nám poví místní 
průvodce. V podvečer přejezd do Avily, 
ubytování, večeře a volný program. Mše svatá 
během dne.  

7.den TOLEDO – GRANADA – KASTÍLIE-LEON  
Po snídani procházka starobylým centrem Toleda, ve kterém 
mimo jiné navštívíme nejdůležitější památku, klášter sv. Jana od 
Kříže. Po mši svaté si prohlédneme i bývalou synagogu, která je 
nejstarší stojící stavbou tohoto typu v Evropě. Následně 
navštívíme kostel Santo Tome, katedrálu a slavnou pevnost 
Alcazar. V odpoledních hodinách nás bude čekat přejezd 
krajinou jižního Španělska do Granady, kam dorazíme v 
podvečer. Tam navštívíme světově proslulé památky maurské 
architektury, mezi nimi i světoznámou pevnost Alhambra. Po 
prohlídce následuje ubytování, večeře, volný program a nocleh. 

6.den AVILA – TOLEDO – KASTÍLIE-LEON  
Ávile, která je podle mnohých cestovatelů jedním z nejkrásnějších 
měst v zemi, se přezdívá „perla Španělska“. Místo narození a 
dospívání sv. Terezie z Ávily bylo jedním z center reformy 
karmelitánského řádu, který dodnes působí i v České republice. 
Uvnitř starobylých hradeb se město zachovalo v podobě, v jaké ho 
znala i tato světice, proto se k tomuto městu budeme věnovat 
individuálně s klidem a pokorou – město si budete moci projít 
sami bez průvodce a nemusíte mít obavu z toho, že se zratíte 
nebo budete mít problémy s orientací. Ávila je tak malá, že se jistě 
neztratíte. Odpoledne mše svatá a v podveřer odjezd do Toleda, 
ubytování a volný čas, večeře a nocleh.  

SEGOVIA 

AVILA 

GRANADA 

TOLEDO 8.den GRANADA – ALICANTE – ANDALUSIE 
Velmi časně ráno vyrazíme jižním Španělskem do slavného 
andaluského Alicante. Během cesty se na nás bude usmívat 
občas nějaká vlnka z moře a v Alicante se budeme věnovat 
zaslouženému odpočinku, plážím, koupání a nicnedělání nebo 
případně výstupu na slavný hrad sv. Barbory, který se tyčí na 
vysoké skále hned vedle písečné pláže. Nejen Sv. Barbora, ale i 
Sv. Jan nás bude provázet během dnešního dne. 

25.990,-Kč 
Důchovní podpora  

během zájezdu: 
Otec Petr Martinka 

farnost  
Sv. Kateřiny Sinajské  

 
Udělejte si čas jen sami pro sebe. Zamyslete se nad svým životem a příjímejte krásy 
a pohostinnost tohoto světa ve společenství skvělých lidí, pohody, radosti, lásky, klidu a usmíření… 

 

ZELENÁ HORA-LOKET-PRAHA-LURDY-ZARAGOSA-BURGOS-SEGOVIA-AVILA-TOLEDO 
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    GRANADA-ALICANTE-VALENCIA-BARCELONA-MONTSSERAT-CARCASSONNE-LA SALETTE 

1. den ZELENÁ HORA - LOKET 
Odjezd autobusem dle nástupních míst Lidečko, Zlín, Kroměříž, 
Vyškov, Brno, Velké Meziříčí, Jihlava, Humpolec, Praha. Během 
cesty teplá snídaně v buse. Po příjezdu na Zelenou horu 
prohlídka poutního místa a mše svatá za Boží ochranu a pomoc 
na cestě. V odpoledních hodinách návštěva hradu Loket, kde si 
poslechneme povídání o jeho historii a navštívíme místní 
sklepení. Po prohlídce kafíčko s moučníkem, studená večeře v 
buse a noční přejezd do Lurd.  

2.den LURDY – FRANCIE  
Ráno teplá snídaně v buse, během dne kafíčka, moučníky a 
pozorování krajiny při průjezdu Francií. V odpoledních 
hodinách příjezd do Lurd, ubytování a večeře. Po večeři mše 
svatá, prohlídka poutního místa a účast na svíčkové křížové 
cestě. 
3.den LURDY – FRANCIE  
Až do poloviny 19. století se jednalo o poklidné malé městečko 
ležící na úpatí Pyrenejí, o kterém věděl jen málokdo. To vše se 
změnilo konkrétně v roce 1858. V tomto roce se jedné dívce 
v jeskyni za městem zjevila Panna Maria. Více si však povíme 
během dne, který využijeme také ke svaté zpovědi, rozjímání, 
modlitbám a mši svaté. Snídaně a večeře v ceně zájezdu. 

BARCELONA 

LURDY 

ZARAGOZA 

ZELENÁ HORA 

LOKET 

BURGOS 

ALICANTE 

VALENCIA 

4.den ZARAGOZA – BURGOS – ARAGONIE  
Ráno po snídani mše svatá a během cesty do 
Zaragozy budeme obdivovat krásu pohoří 
pyrenejského národního parku, kterým 
budeme projíždět. Kolem poledne navštívíme 
město Zaragoza, ve kterém se měla apoštolu 
Jakubovi na sloupu zjevit Panna Maria. Té je 
zasvěcena Basilika Panny Marie na Sloupu, 
která je symbolem města a největší barokní 
stavbou ve Španělsku. Po prohlídce této 
stavby vyrazíme na prohlídku kamenného 
mostu Puente de Piedra a pro opravdové 
nadšence bude možné navštívit i paláce 
Aljaferíja v maurském stavebním stylu. Ve 
městě je také řada renesančních a barokních 
paláců i měšťanských domů a mnoho muzeí, 
například umělecko-historické Alma Mater 
naproti Staré katedrále, archeologické na 
Náměstí del Pilar nebo muzeum malíře 
Francesca Goyi. V podvečer odjezd k městu 
Burgos, během cesty kávička a moučník na 
dobrou chuť, po příjezdu ubytování na hotelu, 
večeře a volný čas pro odpočinek nebo 
večerní mše svatá. 

9.den  ALICANTE-VALENCIA-BARCELONA- KATALANIE 
Po dobré snídani se vypravíme na cestu do Valencie. Právě 
ve Valencii se ukrývají Goyova plátna i svatý grál. Navštívíme 
centrum města, katedrálu a uvidíte i jedno z největších 
oceanografických muzeí na světě. Odpoledne se přesuneme 
do Barcelony a právě toto město ve vás zanechá 
nezapomenutelné vzpomínky. Dle časových možností 
navštívíme ještě katedrálu, místo kde bylo požehnáno a 
proseno za štastný návrat z cest slavného mořeplavce 
kryštofa Kolumba. 

10.den –BARCELONA-KATÁNIE  
Dnešní den se budeme věnovat převážně tomuto užasnému městu v 
Katalánsku a především díle a architektuře Antonia Gáúdího. Během 
dopoledne navštívíme včetně vnitřní prohlídky Chrám Boží rodiny, jedna z 
nejúžasnějších staveb na světě, kde budete doslova žasnout, co člověk 
dokáže vytvořit. V odpoledních hodinách prohlídka Barcelony, kde 
navštívíme Gotickou čtvrt, slavnou třídu La Rambla a také uvidíte 
nejslavnější domy z rukopisu Antonia Gaúdího včetně Guell park. Večer 
mše svatá a volný program. 

ŽENEVA 

CARCASSONNE 

MONTSERRAT 

PRAHA 

11.den –MONTSSERAT-CARCASSONNE–KATÁNIE -PROVENCE  
Pokud jsme už v Barceloně, tak rozhodně nesmíme vynechat více jak 
1000 let staré opatství a poutní klášter Montsserat, kam se 
vypravíme po snídani. Po příjezdu na poutní místo mše svatá, 
prohlídka poutního místa a volný čas. V odpoleních hodinách se 
vydáme do dalšího poutního místa, tentokráte již ve Francii a to 
Carcassonne. Toto město patří k nejzachovalejším středověkým 
městům v Evropě a jedno z nejkrásnější míst Provence i celé Francie. 
Po příjezdu prohlídka města a volný čas k poznávání a rozjímání. 
Ubytování, večeře, nocleh. 

12.den CARCASSONNE-LA SALETTE 
Ráno si dáme vydatnou snídani a vydáme se na dlouhou cestu do kopců plné 
serpetin do místa , kde se 19.9.1846 zjevila Panna Marie. V La Salettě prožijeme 
nádherné odpoledne spojené se mší svatou a večerní křížovou cestou. Následuje 
večeře, nocleh a příprava na odjezd domů. 

13.den LA SALETTE-ŽENEVA 
Ráno po snídani se vydáme se na dlouhou cestu zpět domů. Nic méně 
během cesty pro vás máme připravenu krásnou zastávku v Ženěvě. Jelikož 
naše cestovnání bude probíhat během dne, průjezd Švýcarskem je 
opravdu tou nejlepší volbou. A pozor, možná vás bude čekat i překvapení. 
Teplá večeře bude dnes v buse. 

LA SALETTE 

14.den PRAHA –DOMINIKÁNSKÝ KLÁŠTER  
Po nočním přejezdu Evropou teplá snídaně v buse a příjezd do Prahy. Jak 
zakončit naši pouť?  Během pouti po Španělsku si budeme hodně povídat 
a vlastně i značná část pouti bude o Karmelitánech, proto zakončíme naši 
pouť v Karmelitánském klášteře v Praze slavnostní mši svatou za 
poděkování a štastný návrat domů. Po ukončení mše svaté návrat do 
vašich domovů. 
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AKČNÍ CENA 269 €             6.990,-Kč 

Akční cena za osobu 6.990,-Kč 
Akční SENIOR 60+  cena 6.990,-Kč 
Číslo zájezdu 900 
Katalogová cena za osobu 9990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 6.490,-Kč 

Cena junior 12-17 let  6.490,-Kč 

Počet dnů 4 

Počet nocí  3 

Termín odjezdu 14.10.2021 

Termín příjezdu 17.10.2021 
 
 
 
 

Cena zájezdu zahrnuje: 
Teplou snídani v autobuse 
Studený oběd v autobuse 
Ubytování ve **** hotelu se SPA 3 noci 
Snídaně v hotelu 3x 
Večeře v hotelu 3x 
Teplá svačinka na zpáteční cestě (za Prahou) 
Vstup na Chebský hrad s průvodcem 
Vstup do zámku Bečov 
Vstup do zámku Kynžvart s průvodcem  
Hudební večer na hotelu 
Vstup na hrad Loket 
Divadelní představení  
Soukromé setkání s herci, autogramiáda 
Teplá večeře na zpáteční cestě (za Prahou) 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
Individuální vstupy 
*muzeum Becherovky cca 180 Kč 
*muzeum voskových figurín cca 150 Kč 
*sklárna Moser cca 300 Kč 
*vřídelní kolonáda cca 90 kč 
 
Váš delegát a průvodce Pavel ČÍŽ 
 

S novou dobou Vám přinášíme i my opět něco nového. Přicházíme s novým projektem zájezdů kombinovaných poznáváním, 
relaxem a zábavou. To vše pochopitelně ve standardu služeb RIVIERA TOUR.  U nás nemáte sice nejnižší cenu, ale už se opravdu o 
nic nestaráte, my pro Vás máme vždy něco navíc. Užijte si podzimu, vydejte se s námi tentokrát do západních Čech. Myslíte si, že 
je znáte? My vás přesvědčíme o tom, že tomu tak není a je opravdu neustále co poznávat. 
 
 
1.den   KARLOVY VARY 
Odjezd do Karlových Varů dle nástupních míst-Riviera Tour 6:30,Vsetín 6:50,Valašské Meziříčí 7:00,Frýdek Místek 5:40, 
Ostrava 6:00,Hranice na Moravě 6:40,Olomouc 7:30,Prostějov 7:45,Vyškov 8:00,Brno 8:25,Velké Meziříčí 9:00,Jihlava Pávov 
9:30,Praha 11:00. Během cesty pro Vás máme připravenou teplou snídani a studený oběd v autobuse. Káva, čaj a teplé 
nápoje zdarma. Po příjezdu ubytování v hotelu**** se SPA v Karlových Varech, cca 200m od hlavní kolonády. Odpoledne se 
můžete vydat na procházku po Tržní, Mlýnské anebo Sadové kolonádě, obdivovat historické a lázeňské stavby města. Náš 
delegát vám bude asistovat. Dále máte možnost individuálně navštívit sklárny Moser, muzeum Becherovky nebo voskových 
figurín. Pokud budete chtít jen relaxovat, nabízí se vám hotelové SPA, které je již v ceně. Můžete se tady nechat hýčkat na 
masáži nebo ve speciálních koupelích. Tyto služby budou dostupné na objednání za příplatek. Po večeři volný program, 
případně procházka po promenádě nebo návštěva kostela sv. Máří Magdaleny nebo pravoslavného kostela sv. Petra a Pavla 
 
2. den FRANTIŠKOVY LÁZNĚ - CHEB 
Můžete zůstat v hotelu a relaxovat v bazéně anebo se procházet po Karlových Varech. My Vám však doporučujeme Můžete 
zůstat v hotelu a relaxovat v bazéně anebo se procházet po Karlových Varech. My Vám však doporučujeme autobusový 
výlet po okolí, kde budete moci poznávat krásy Františkových Lázní. Symbolem lázní je soška nahého Františka, o které se 
traduje, že žena, která se dotkne jeho levého palce nohy do roka a do dne otěhotní. Další zastávku si dáme ve městě Cheb, 
kde svůj život neslavně skončil Albrecht z Valdštejna. Románský Chebský hrad s Černou věží je jediným zástupcem 
císařských falcí na našem území. Skutečnou perlou historického centra města je komplex unikátních středověkých domů na 
náměstí krále Jiřího z Poděbrad nebo kostel sv. Mikuláše z počátku 13. stol. Odpoledne návrat na hotel, relax, večeře a 
volný čas. 
 
3.den LÁZNĚ KYNŽVART-MARIÁNSKÉ LÁZNĚ-BEČOV NAD TEPLOU 
Opět můžete zůstat v hotelu a relaxovat v bazéně anebo se procházet po Karlových Varech. S námi dopoledne po snídani 
můžete vyrazit do Lázní Kynžvart. Lázně byly od počátku 17. stol. majetkem rakouského rodu Metternichů a svou krásou 
měly konkurovat Mariánským Lázním. V době kancléře Václava Lothara Metternicha hostil zdejší honosný zámek Kynžvart 
nejednu korunovanou hlavu tehdejší Evropy. Dnes jsou v zámku vystaveny umělecké předměty, zbraně, a především pak 
kuriozity ze sbírek kancléře Metternicha. Unikátní je rovněž rozsáhlý zámecký park s půvabnými rybníky a romantickými 
stavbami a pavilony. Poté se vydáme do dalšího lázeňského městečka k porovnání konkurence, a to do Mariánských Lázní. 
Jsou zde historické lázeňské domy, novo-byzantský kostel Nanebevzetí P. Marie a Zpívající fontána, která se rozezní každou 
lichou hodinu. Po cestě do Karlových Varů se ještě zastavíme v Bečově nad Teplou. Barokní zámek zde skrývá ve svých 
zdech jeden z nejcennějších národních pokladů – relikviář sv. Maura. Následuje návrat na hotel, volný čas a večeře.  
 
4.den LOKET-PRAHA-DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
Posilněni výbornou snídaní se sbalíme a vyrazíme na návštěvu královského hradu Loket. Hrad i přilehlé starobylé městečko 
trůní na skalnatém ostrohu v meandru řeky Ohře. Jako malý chlapec byl na hradě vězněn budoucí císař Karel IV. K čemu 
tento mohutný hrad sloužil, následně zjistíme během jeho prohlídky. Po prohlídce přejezd do Prahy, zde volný program 
nebo procházka s delegátem. V 19 hodin návštěva komorního divadla Kalich, kde shlédneme úžasné divadelní představení 
Po ukončení divadelního představení soukromé setkání s herci a autogramiáda. Následuje cesta domů dle objednaných 
nástupních míst. Během cesty pozdní teplá večeře v autobuse. 

 

Program zájezdu  

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

KARLOVY VARY – FRANTIŠKOVY A MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – CHEB – KYNŽVART- LOKET 

PRAHA A NÁVŠTĚVA  DIVADLA  KALICH 

S PRIVÁTNÍM SETKÁNÍM S HERCI A AUTOGRAMIÁDOU 



; 

                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ   
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AKČNÍ CENA 307 €              7.990,-Kč 

Akční cena za osobu od 7.990.-Kč 
Akční SENIOR 60+  cena 6.990,-Kč 
Číslo zájezdu 408 
Katalogová cena za osobu 12.490,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 5.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  5.990,-Kč 

Počet dnů 4 

Počet nocí  3 

Termín odjezdu 4.11.2021 

Termín příjezdu 7.11.2021 
 
 
 

 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*autobusovou dopravu 
* průvodce  
*občerstvení v buse během cesty 
*vstupy basilika Velehrad, Baťův památník,    
 21, Květná zahrada, Rajecká lesná, Betlém  
 Horní Lideč, Pálenice 
*dva večery s taneční mistrovou 
*1x večeře v kolibě 
*2x oběd v restauraci Na Formance 
*1x svačinka v restauraci Na Formance 
*1x večeře v restauraci Na Formance 
*valašský večer v restauraci Na Formance 
*2 x vstup SPA  APHRODITE včetně saun 
*2 x taneční lekce pro věčné začátečníky 
*1 x ubytování *** hotelu 
*2 x ubytování *** hotelu Rajecké Teplice 
*pojištění proti úpadku 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*cestovní a zdravotní pojištění 
*atrakce a služby za příplatek SPA 
Váš delegát a průvodce  
                                      Pavel ČÍŽ 

Vážení přátelé tanečních plaveb, vymysleli jsme pro Vás naprostou šílenost. Na našich tanečních plavbách 
jsme si všimli, jak Vás tanec baví a jak rádi se dokážete bavit. Rádi byste jezdili na taneční plavby, ale je to 
finančně náročné a pochopitelně v našich letech už i to tělo někdy týdenní maratón tančeních nezvládá. A 
protože jsme objevili kouzelné místo, kde můžeme skloubit dobrou cenu, tanec, zábavu a hlavně pohodu 
s relaxem, tak jsme pro Vás připravili speciální zájezd - výlet do úžasných rekonstruovaných lázní APHRODITE 
v Rajeckých Teplicích, kde Vás kromě tanečních lekcí, pod vedením naší taneční mistrové, bude čekat i 
pohoda a relax. I v tomto případě nejde o taneční výkony. Jde o setkání se skvělými přáteli, kteří se chtějí 
potkat, popovídat si, odpočinout si a trocha toho tanečního pohybu k tomu neuškodí. 
 
Program zájezdu: 
1. den  KROMĚŘÍŽ – VELEHRAD – ZLÍN - VALAŠSKÝ VEČER 
Odjezd autobusem z Prahy přes Humpolec, Jihlavu, Brno, Vyškov a svozový transfer Ostrava, Frýdek Místek Hranice na 
Moravě, Olomouc, Prostějov do Kroměříže. Po ranní snídani v buse a „desinfekci“ valašskou slivovicí přijedeme do 
Kroměříže, kde si prohlédneme Květnou zahradu a kostel Panny Marie s velmi zajímavým výkladem. Kolem poledne se 
přesuneme na poutní místo Velehrad, které je známé především Národní poutí, která se koná u příležitosti svátku svatých 
Cyrila a Metoděje. S odborným výkladem si prohlédneme baziliku Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje, 
Kostel Zjevení Páně, sochu svatého Jana Nepomuckého nebo sloup se sochou Ježíše Krista z roku 1703. Z Velehradu se 
přesuneme do Zlína. Navštívíme památník Tomáše Bati a na kafíčko si zajdeme do „21“-slavného Baťova Mrakodrapu. 
Následuje přejezd do restaurace na Formance v Lidečku, kde Vás čeká pravá VALAŠSKÁ VEČEŘE a hudební večer na 
VALAŠSKÉ téma, pozdě večer odjezd na hotel, ubytování, nocleh 
  
2.den  BETLÉM HORNÍ LIDEČ- VALAŠSKÁ PÁLENICE – RAJECKÉ TEPLICE 
Po snídani navštívíme unikátní dřevěný betlém v Horní Lidči, kde se dozvíte vše o jeho historii. Tento betlém je opravdový 
unikát a vy oceníte úžasné skloubení historie, řemesla i moderní techniky. Po návštěvě betléma zavítáme do místní 
soukromé pálenice, kde uvidíte „v přímém přenosu“ jak se vyrábí slivovice z trnkového kvasu. Nejen, že to bude krásně 
vonět, ale možná dostanete i „okoštovat“. Po návštěvě následuje valašský oběd v restauraci na Formance a během cesty do 
Rajeckých Teplic si dáme kafíčko a skvělý valašský frgál. Po příjezdu ubytování a volný program pro váš relax spojený 
s návštěvou bazénů a saunového světa. V podvečer přípitek přímo na bazénu a rozhýbání těla pod odborným dohledem. 
Osobní volný čas, po kterém následuje společná večeře. Po večeři kafíčko a první taneční lekce, která se volně přesune do 
večírku a až noční párty. 
 
3. den RAJECKÉ TEPLICE - RAJECKÁ LESNÁ - ČIČMANY 
Ráno po snídani pojedeme na příjemný výlet nejdříve do vesničky Čičmany, kde budeme obdivovat slovenskou architekturu 
a následně si prohlédneme nádherný betlém v Rajecké Lesné. Následuje příjezd do SPA APHRODITE , kde budete opět 
odpočívat a relaxovat v teplé vodě s výhledem na nebe. Sauna, bazény, masáže-to vše je zde připraveno jen pro Vás. 
V podvečer se přesuneme do pravé slovenské koliby, kde si dáme pravou slovenskou večeři a následně budeme očekáváni 
na taneční lekci pro všechny, co se účí taneční kroky celý život a stále jim to nejde. Možná budou i taneční a jiné soutěže a 
překvapení  pro vás od RIVIERA TOUR. Pozdě v noci návrat do pokojů a nocleh. 
 
4. den RAJECKÉ TEPLICE-ČERTOVY SKÁLY 
Zpytování svědomí a léčba vlastního těla. Kdo zvládne, může jít na snídani. Pro odvážné možnost sauny, plavání v bazénech 
a podobně. V dopoledních hodinách odjezd na oběd do restaurace na Formance a procházka nádhernou valašskou přírodou 
na Čertovy skály v Lidečku. V podvečer se ještě zastavíme na svačinku (možnost nákupu frgálů, klobás, uzeného…) a 
následně odjezd do vašich domovů dle nástupních míst.     

Program zájezdu  

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

KROMĚŘÍŽ-VELEHRAD-ZLÍN-ČERTOVY SKÁLY- RAJECKÁ LESNÁ A TEPLICE-ČIČMANY 



; 
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AKČNÍ CENA 269 €             6.990,-Kč 

Akční cena za osobu 6.990.-Kč 
Akční SENIOR 60+  cena 6.490,-Kč 
Číslo zájezdu 903 
Katalogová cena za osobu 9.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 6490,-Kč 

Cena junior 12-17 let  6490,-Kč 

Počet dnů 4 

Počet nocí  3 

Termín odjezdu 2.12.2021 

Termín příjezdu 5.12.2021 
 
 
 
 

Cena zájezdu zahrnuje: 
Teplou snídani v autobuse 
Studený oběd v autobuse 
3x ubytování ve *** hotelu  
3x snídaně v hotelu 
2x večeře + 1x večeře v buse 
Pozvánka na valašskou kyselici 
Valašská večeře s hudebním večerem 
Valašský oběd 
Vstup a prohlídky Květná zahrada, Basilika 
Velehrad, Baťovo muzeum, Zlín 21,Vizovice 
Jelínek,Luhačovice,Lačnov, Betlém Horní 
Lideč, vypouštění čertů Čertovy skály,Valašská 
dědina a Valašské městečko Rožnov, Lanovka 
na Pustevny,  Muzeum Tatra Kopřivnice 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
Možnost zakoupení valašských frgálů, 
slivovice a klobás 
Pojištění cestovní a pojištění storna 
 
Váš delegát a průvodce Pavel ČÍŽ 
 

S novou dobou Vám přinášíme i my opět něco nového. Přicházíme s novým projektem zájezdů kombinovaných poznáváním, 
relaxem a zábavou. To vše pochopitelně ve standardu služeb RIVIERA TOUR.  U nás nemáte sice nejnižší cenu, ale už se opravdu o 
nic nestaráte, my pro Vás máme vždy něco navíc. Užijte si předvánoční čas, vydejte se s námi tentokrát na Valašsko. Myslíte si, že 
ho znáte? My vás přesvědčíme o tom, že tomu tak není a je opravdu neustále co poznávat. 
 
1.den  KROMĚŘÍŽ-VELEHRAD-BAŤŮV ZLÍN  
Odjezd autobusu včasných ranních hodinách z Prahy a Ostravy. Nástupní místa Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí, 
Brno, Vyškov, Ostrava, Frýdek Místek, Olomouc, Prostějov. Po ranní snídani v buse a „desinfekci“ valašskou slivovicí 
přijedeme do Kroměříže, kde si prohlédneme Květnou zahradu a kostel Panny Marie s velmi zajímavým výkladem. Kolem 
poledne se přesuneme na poutní místo Velehrad, které je známé především Národní poutí, která se koná u příležitosti 
svatku svatých Cyrila a Metoděje. S odborným výkladem si prohlédneme baziliku Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila 
a Metoděje, Kostel Zjevení Páně, sochu svatého Jana Nepomuckého nebo sloup se sochou Ježíše Krista z roku 1703. Z 
Velehradu se přesuneme do Zlína. Navštívíme památník Tomáše Bati a na kafíčko si zajdeme do „21“-slavného Baťova 
Mrakodrapu. Následuje přejezd na hotel, večeře a ubytování.  
 
2.den  VIZOVICE – LUHAČOVICE – LAČNOV - ČERTOVY SKÁLY - VALAŠSKÝ VEČER 
Ráno po snídani zavítáme do města slivovice-Vizovice. Navštívíme místní destilérku a zjistíme tak, jak se slivovice vyrábí 
průmyslově. Z Vizovic je to přes kopec do Luhačovic, kde se vydáme po stopách Dušana Jurkoviče a poznáme i historii i 
současnost lázeňského města Luhačovice. Po prohlídce a kafíčku během cesty busem přijedeme do muzea Vařákových 
pasek ve valašské dědině Lačnov, kde se dozvíte o událostech II. sv.války. Dle časových dispozic se zastavíme na pravou 
valašskou kyselici v restauraci na Formance a následně se přesuneme pod Čertovy skály, kde zažijete rituál zahájení 
mikulášské obchůzky v Lidečku a vypouštění čertů. Doporučujeme opravdu v tento den „sekat latinu“. Následuje přesun na 
valašský večer s pravou valašskou večeří a hudbou. Nebudou chybět ani frgály a koláčky. Pozdě večer ubytování a nocleh. 
 
3.den  BETLÉM HORNÍ LIDEČ- VALAŠSKÁ PÁLENICE - SKANZEN ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 
Po snídani navštívíme unikátní dřevěný betlém v Horní Lidči, kde se dozvíte vše o jeho historii. Tento betlém je opravdový 
unikát a vy oceníte užasné skloubení historie, řemesla i moderní techniky. Po návštěvě betléma zavítáme do místní 
soukromé palenice, kde uvidíte „v přímém přenosu“ jak se vyrábí slivovice z trnkového kvasu. Nejen, že to bude krásně 
vonět, ale možná dostanete i „okoštovat“. 
Po návštěvě následuje valašský oběd v restauraci na Formance a během cesty do Rožnova pod Radhoštěm si budeme 
povídat o životě na Valašsku. V přírodním skanzenu budete obdivovat historii i umění Valachů, místní zvyky a obyčeje. 
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, je největším muzeem svého druhu v České republice. Je tématicky 
rozčleněno na tři areály – Dřevěné městečko, Valašskou dědinu a Mlýnskou dolinu – v nichž, v přirozené krajině, stojí  
originální roubené stavby přenesené z terénu i kopie a rekonstrukce historických budov. V podvečer ubytování a večeře.  
 
4.den   PUSTEVNY-LIBUŠÍN A MAMĚNKA-TATRA KOPŘIVNICE 
Během dopoledne se přesuneme do Trojanovic, odkud dle aktuálního počasí vyrazíme lanovkou na známé turistické místo 
Pustevny. Pustevny jsou velmi atraktivním místem pro výlety za každého počasí. Na osadu nedaleko mytické hory Radhošť 
se dá vyvézt lanovkou, přijít pěšky, v zimě na běžkách a v létě na kole. Pustevny jsou nejoblíbenějším turistickým střediskem 
v Beskydech a socha Radegasta, kterou najdete cestou na Radhošť, je nejznámějším symbolem celého Moravskoslezského 
kraje. Na naší prohlídce můžete navštívit Libušín nebo Maměnku, což jsou ubytovací a pohostinské kapacity postaveny s 
růstem zájmu turistů. Tyto dva překrásné domy navrhoval slovenský architekt Dušan Jurkovič ve slohu lidové secese. 
Libušín a Maměnka byly zpřístupněny v roce 1899. Odpolední hodiny budou tentokrát věnovány pánům. Návštěva muzea 
Tatra Kopřivnice je opravdovým zážitkem v každém věku muže. Po prohlídce odjezd přes Ostravu zpět do Prahy. Během 
cesty teplá večeře v buse, kafíčka a moučníky. Návrat do Prahy v pozdních večerních hodinách. 
 

Program zájezdu  

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

KROMĚŘÍŽ-VELEHRAD-ZLÍN-LUHAČOVICE-BETLÉM H. LIDEČ-ČERTOVY SKÁLY 

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM-PUSTEVNY-KOPŘIVNICE 
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AKČNÍ CENA 38 €                    990,-Kč 

Akční cena za osobu od 990.-Kč 
Akční SENIOR 60+  cena 890,-Kč 
Číslo zájezdu 905 
Katalogová cena za osobu 1.490,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 790,-Kč 

Cena junior 12-17 let  890,-Kč 

Počet dnů 1 

Počet nocí  0 

Termín odjezdu 4.12.2021 

Termín příjezdu 4.12.2021 
 
 
 
 

Cena zájezdu zahrnuje: 
*dopravu do Krakowa a zpět 
* průvodce, občerstvení v buse během cesty 
*vstup solné doly Wieliczka 
*pojištění proti úpadku 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*cestovní a zdravotní pojištění 
 
Váš delegát a průvodce  
                                        Jana Matochová 

 
Krakow - město ležící na na řece Visle, v nejužším místě tzv. Krakovské brány, která spojuje Sandoměřskou 
kotlinu s kotlinou Osvětimskou. Nejstarší část města se nachází na opevněném Wawelském návrší. Samotný 
Krakov je považován za hlavní město polské kultury. Žije v něm nositelka Nobelovy ceny za literaturu 
Wisława Szymborska a žil zde i držitel stejné ceny Czesław Miłosz 
 
Wieliczka - město v jižním Polsku v blízkém okolí Krakova. Pod městem se nachází Solný důl Wieliczka – 
jeden ze světově nejstarších stále pracujících solných dolů, který je používán od prehistorických dob. Důl je 
327 m hluboký a celkové délka chodeb dosahuje 300 km. Historické sochy, mýtické postavy vytvořené z 
kamenné soli si můžou návštěvníci prohlédnout v trase dlouhé 3,5 km 
 
Svozová a nástupní místa 
Kroměříž – Otrokovice – Zlín – Lidečko - Val.Polanka – Vsetín - Val.Meziříčí - Rožnovp.Rad – Čeladná - Frýdek 
Místek - Ostrava 
 
Program zájezdu: 
     V časných ranních hodinách dojezd autobusem dle nástupních míst. Během cesty budete mít připravenou 
teplou snídani, nápoje a občerstvení v buse. Ráno příjezd od Wieliczky, kde se nachází Solný důl Wieliczka – 
jeden ze světově nejstarších stále pracujících solných dolů, který je používán od prehistorických dob. 
Následuje prohlídka solného dolu, která ve vás zanechá neskutečné vzpomínky. Doporučujeme teplé 
oblečení. Vstupné je již v ceně zájezdu.  
    Po návštěvě solného dolu přejezd do Krakowa. Během cesty obdržíte v autobuse teplé nápoje a skvělý 
předvánoční moučník, který umocní návštěvu překrásného města Krakowa. Spolu s naším delegátem se máte 
možnost projít po nejzajímavějších místech Krakowa a užívat si tak předvánoční atmosféru. Dále následuje 
osobní volno k návštěvě vánočních trhů, posezení u horkého voňavého punče nebo svařeného vína. 
    V podvečerních hodinách odjezd z Krakowa zpět do ČR dle nástupních míst.  

Program zájezdu  

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

SPECIÁLNÍ PŘEDVÁNOČNÍ ZÁJEZD S PROHLÍDKOU SOLNÝCH DOLŮ 
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AKČNÍ CENA 230 €              5.990,-Kč 

Akční cena za osobu od 5.990.-Kč 
Akční SENIOR 60+  cena 5.490,-Kč 
Číslo zájezdu 909 
Katalogová cena za osobu 8.490,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 3.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  4.990,-Kč 

Počet dnů 3 

Počet nocí  2 

Termín odjezdu 10.12.2021 

Termín příjezdu 12.12.2021 
 
 
 

 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
autobusovou dopravu 
 průvodce  
občerstvení v buse během cesty 
vstupy bazilika Šaštín s průvodcem 
návštěva restaurace Slovenský Grob  
s obědem ( Husacina) 
2x ubytování se snídaní Velký Meder  
1x vstup termální svět včetně saun.světa 
1x půl denní vstup do termálního světa  
1x teplá snídaně v buse 
1x teplá večeře v buse 
3x moučník s kávou v buse 
Káva, čaj, capuccino, čokoláda v buse  
pojištění proti úpadku 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní a zdravotní pojištění 
atrakce a služby za příplatek SPA 
 
Váš delegát a průvodce  
                                      Pavel ČÍŽ 

1. den  ŠAŠTÍN - SLOVENSKÝ GROB  
Brzy ráno odjezd dle nástupních míst Praha, Humpolec, Velké Meziříčí, Brno, Ostrava, Frýdek Místek, 
Olomouc, Lidečko, Vsetín, Valašské Meziříčí , Hranice na Moravě, Prostějov, Vyškov. Teplá snídaně v buse a 
základní informace o zájezdě od našeho delegáta. Dopoledne příjezd do Šaštína a návštěva  Baziliky 
Sedmibolestné Panny Marie. Bazilika v Šaštíně-Stráži, jedna z nejvýznamnějších bazilik na Slovensku. Stavět 
se začala v roce 1736, postavena byla podle plánů Matyáše Vépiho. Baziliku každoročně navštíví několik 
desítek tisíc poutníků, především na Slavnost seslání Ducha Svatého a na Slavnost Panny Marie 
Sedmibolestné. Po odborném výkladu a prohlídce přejezd do Slovenského Grobu, což je vesnička nedaleko 
Bratislavy, která je známa především „Husacinou“. Slovenský Grob a je věhlasný více než stoletou tradicí 
chovu a přípravy pečených hus s bramborovými plackami – „lokšemi“ a zelím. Založili ji prý přistěhovalci z 
Chorvatska. Každoročně počátkem září se zdejší obyvatelé nastrojí do bohatě zdobených krojů, aby si užili 
slavnost „Královstva husaciny“. Dnes  opravdu gastronomicky  budeme hřešit, ale člověk si musí udělat i 
radost ze života. V odpoledních hodinách odjezdu do Velkého Mederu, ubytování a relax. Večeře snad ani 
netřeba. 
2. den VELKÝ MEDER –RELAX 
Ráno po snídani osobní volno a relax v areálu termálního koupaliště, které patří mezi nejznámější a 
nejvyhledávanější v regionu na jižního Slovenska, kde se dá strávit příjemná letní dovolená. V tomto regionu 
se nacházejí známé lokality jako termální koupaliště Veľký Meder, koupaliště Dunajská Streda, Číčov a 
koupaliště Topoľníky. Město je známé svou historií a výjimečným složením termální vody. V areálu 
rozsáhlého koupaliště je návštěvníkům k dispozici 13 bazénů zaměřených na různé druhy odpočinku spolu s 
výběrem veselých atrakcí. Z celkového počtu až 13 bazénů je 7 celoročních a 6 vnějších s teplotou termální 
vody 25-38 ° C. Termální koupaliště má ve všech 6 vnějších bazénech termální vodu s teplotou 26 - 38 stupňů 
C°, která má blahodárné účinky na páteře, pohybové ústrojí, svalstva a má regenerační účinky na lidský 
organismus. Chemické složení geotermální vody má příznivé účinky na léčení kloubních onemocnění, 
onemocnění páteře i svalovou únavu a celkově příznivě působí na regeneraci organismu. Krytý komplex 
termálního koupaliště kromě 4 bazénů dále nabízí návštěvníkům perličkovou koupel, masáž, biosolárium, 
saunový svět, bioptron léčbu, kosmetický salón, magnetoterapii Bemer, termoakupresúrné masážní lůžko 
Ceragem, samoobslužnou restauraci a bar. V sezóně návštěvníci Veľkého Medera mají k dispozici 9 bazénů s 
vodní plochou 3 400 m2. Prožijeme tak pohodový den plný relaxu a pohody. 
3. den VELKÝ MEDER – BRATISLAVA 
Ráno po snídani si můžete užít pohostinnosti termálních lázní. V odpoledních hodinách se vdáme do 
Bratislavy, kde nás bude čekat příjemná prohlídka starého centra Bratislavy a volný čas na kafíčko. 
Středobodem historické části je jednoznačně Hlavní náměstí, které stojí na původních městských hradbách. 
Tato oblast, někdy přezdívaná jako vnitřní město, si dokonce zachovala svůj původní půdorys. Dodnes 
můžete projít skrze čtyři historické brány. Michalská, Laurinská, Vydrická a Rybářská brána lemují hranice 
Starého Města. Vnitřní město zaujímá rozlohu sotva 0,2 km², takže zas tak moc náročné to opravdu nebude. 
Samotný hradní areál se rozkládá na malé vyvýšenině na levém břehu Dunaje. Skládá se z několika budov, z 
nichž ta největší vykresluje nejznámější pohled na bratislavské panorama. Na hrad vede mnoho pěších 
stezek. My půjdeme ze Starého Města, projdete Zikmundovou branou, prohlédneme si exteriéry hradu a 
přistavený autobus na následně v podvečer odveze zpět do vašich domovů dle nástupních míst. Během cesty 
teplá večeře v buse. 
 

Program zájezdu  

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

BAZILIKA ŠAŠTÍN - SLOVENSKÝ GROB - LÁZNĚ VELKÝ MEDER - BRATISLAVA 
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AKČNÍ CENA 23 €             590,-Kč 

Akční cena za osobu od 590.-Kč 
Akční SENIOR 60+  cena 590,-Kč 
Číslo zájezdu 774 
Katalogová cena za osobu 990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 590,-Kč 

Cena junior 12-17 let  590,-Kč 

Počet dnů 1 

Počet nocí  0 

Termín odjezdu 11.12..2021 

Termín příjezdu 11.12..2021 
 
 
 
 

Cena zájezdu zahrnuje: 
 
*autobusovou dopravu do Vídně a zpět dle  
  nástupních míst 
*delegáta CK RIVIERA TOUR 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*cestovní pojištění 

 
Odjezdy autobusů: 
Ostrava  2:45, Frýdek Místek 3:10 
Rožnov pod Radhoštěm 4:00  
Valašské Meziříčí   4:20, Vsetín 4:50 
Valašská Polanka 5:10 
Lidečko 5:30, Horní Lideč 5:40 
Valašské Klobouky 5:50 
Brumov-Bylnice 6:00, Nemšová 6:30 
Trenčín 6:50, Vídeň 9:30 
Odjezd z Vídně 17:00  
 
Váš delegát a průvodce  
                         Markéta Strnadová 
 

Časně ráno vyrazíme dle nástupních míst s naším delegátem do Vídně. Během cesty teplá snídaně v buse a teplé nápoje. Po 
příjezdu do Vídně prohlídka centra Vídně s naším delegátem a volný program. V podvečer odjezd z Vídně zpět do ČR. 
 
Od poloviny listopadu až do vánoc dochází k přeměně Vídně v kouzelné vánoční trhy. Ve vzduchu se vznáší vůně vánoční 
pekárny, horkého punče a pražených mandlí. Centrum a nákupní bulváry jsou vyzdobeny slavnostním osvětlením a přinášejí 
do města slavnostní náladu. 
Na Vídeňském vánočním snu na náměstí Rathausplatz pozdraví návštěvníky u vchodu na náměstí metr vysoký oblouk se 
svíčkami. Tradiční vánoční trhy se zhruba 150 prodejními stánky nabízí vánoční dárky, ozdoby na vánoční stromečky, 
umělecké řemeslné výrobky, kulinářské dobroty, sladkosti a nápoje pro zahřátí. Stromy v Radničním parku a podél ulice 
Ringstraße zazáří slavnostním leskem. Mimořádným lákadlem pro zamilované je Herzerlbaum (strom ověšený svítícími 
červenými srdíčky). Návštěvníci si mohou zabruslit na kluzišti o velikosti 3 000 m² a na četných stezkách vedoucích přes 
park. Dětský svět nabízí kolotoč, sobí potah a v parku překrásné světelné instalace. 
Nedaleko odtud se nachází Vánoční vesnička na náměstí Marie Terezie ležící mezi Uměleckohistorickým a Přírodovědným 
muzeem. V adventním období zde stojí na 70 stánků s tradičními výrobky uměleckých řemesel a originálních dárků. 
Gospelové sbory a hudební skupiny se postarají o sváteční atmosféru. Vánoční vesnička pak plynule přejde do silvestrovské. 
Dokonce i romantická Vánoční vesnička v kampusu Vídeňské univerzity je oblíbeným místem setkávání v průběhu 
svátečního období, a to zejména pro studenty. Díky dětské železnici a nostalgickému kolotoči se stává Vánoční vesnička ve 
staré nemocnici Alten AKH vyhledávaným místem pro rodiny s dětmi. Navíc zde najdete i dvě dráhy na metanou. 
Starovídeňský vánoční trh ve Freyungu v centru města ctí dávné tradice. Vánoční trh se tu konal poprvé už v roce 1772. 
Dnes se tu prodávají výrobky uměleckých řemesel, skleněné ozdoby, tradiční betlémy a keramika. Od 16 hodin zní na 
náměstí slavnostní adventní hudba. Kvalitní výrobky uměleckých řemesel si můžete koupit i o pár kroků dál na vánočním 
trhu Am Hof. Vánoční hudba a pěvecký sbor poskytují odpovídající atmosféru. 
Císařská atmosféra před zámky 
Kulturní a vánoční trh před zámkem Schönbrunn okouzlí kulisou císařského sídla a po Vánocích se promění na novoroční 
trh. Po Vánocích se promění na novoroční trh. Tento podmanivý trh nabízí tradiční řemeslné výrobky, ručně vyráběné 
vánoční ozdoby, vánoční koncerty a bohatý program pro děti včetně vánoční dílny. Vánoční vesnička u zámku Belvedér 
návštěvníky oslní působivou barokní kulisou. Unikátní zámecký park nabízí prostor pro tento příjemný adventní trh s 
řemesly a kulinářskými specialitami. 
Umělecký adventní trh na Karlově náměstí nabízí kromě pestrého programu pro děti zejména prodejní stánky s výrobky 
uměleckých řemesel. Rozmanitý program doplňují instalace uměleckých děl, předváděcí dílny a živé kapely. Celá 
gastronomická nabídka má certifikát bio. Na vánočním trhu na Spittelbergu v kouzelných uličkách biedermeierovské čtvrti 
najdete také hodně stánků s uměleckými výrobky, ale i bohatou nabídku různých laskomin, které mohou být inspirací na 
dárek. 
Zážitky a tradice 
Na adventních trzích na náměstí Michaelerplatz před zámkem Hofburg budou ve sněhově bílých stáncích představovány 
především rakouské produkty, sladkosti, cínové figurky, ručně vyráběné jesličky a mnoho dalšího. Hlavním tématem 
vánočního trhu na Štěpánském náměstí (Stephansplatz) je rozjímání a tradice. Ve zhruba 40 stáncích kolem 
Svatoštěpánského dómu se tu prodávají kvalitní výrobky z celého Rakouska. Zcela ve stylu kulinářských požitků je Adventní 
trh se specialitami před Státní operou Perníčky, sýry, masné výrobky, punč a víno od místních výrobců, zrychlí tep všem 
milovníkům dobrého jídla a pití. 
Vánoční trh ve stájích Španělské dvorní jezdecké školy slaví letos svou premiéru. Na krytém renesančním nádvoří na 
návštěvníky čeká elegantní bar, řemeslné umění a kulinářské lahůdky, zatímco na celý nákupní shon ze svých stájí koukají 
zvědaví lipicáni. 
Zábava pod heslem „Prater rockt“ je na zimním trhu u velkého ruského kola. Až do 7. ledna se zde budou pořádat zážitkové 
jízdy pro děti, budou připravena živá vystoupení od gospelu přes soul až po pop a zábavný program. Almadvent před 
konferenčním centrem Messe Wien bude mít venkovský charakter. V této adventní vesničce bude mnoho původních 
hospůdek s vynikající kuchyní, řemeslnou výstavou, dílničkou a pekárnou pro děti, s pohádkovým lesem a mnoho dalšího. 

Program zájezdu  

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

UDĚLEJTE SI RADOST A ZAŽIJTE POHODU ADVETNÍ VÍDNĚ 
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AKČNÍ CENA 115 €              2.990,-Kč 

Akční cena za osobu od 2990.-Kč 
Akční SENIOR 60+  cena 2890,-Kč 
Číslo zájezdu 906 
Katalogová cena za osobu 3.490,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 2790,-Kč 

Cena junior 12-17 let  2890,-Kč 

Počet dnů 3 

Počet nocí  0 

Termín odjezdu 17.12.2021 

Termín příjezdu 19.12.2021 
 
 
 
 
 

Cena zájezdu zahrnuje: 
*autobusovou dopravu 
* průvodce,  
*občerstvení v buse během cesty 
*vstup TROPICAL ISLANDS  
*divadelní představení Komorní divadlo  
 Kalich Praha 
*prohlídka adventní Prahy s průvodcem 
*2x teplá snídaně v buse 
*1x studená večeře 
*pojištění proti úpadku 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*cestovní a zdravotní pojištění 
*atrakce a služby za příplatek v resortu 
TROPICAL ISLANDS  
 
Váš delegát a průvodce  
                 Kateřina Kostková 

1.den  ADVENTNÍ PRAHA a Komorní divadlo Kalich 
V časných ranních hodinách odjezd do Prahy z nástupních míst Lidečko, Zlín, Otrokovice, Vyškov, Brno, 
Velké Meziříčí, Jihlava, Humpolec, Praha. Svozový transfer na trase Rožnov p. Rad, Frýdek Místek, Ostrava, 
Hranice n Mor, Olomouc, Prostějov. 
Během cesty do Prahy teplá snídaně v buse a pochopitelně ranní kávička. Po příjezdu do Prahy adventní 
prohlídka Prahy s odborným průvodcem od Pražského hradu na Staroměstské náměstí a následně volný čas 
na nákupy, vánoční svařáček a návštěvu vánoční trhů. Večer pak návštěva divadelního představení 
Komorního divadla Kalich v Praze. Po ukončení divadla privátní setkání s herci, autogramiáda a procházka 
noční Prahou. Následuje noční přejezd do Tropical Islands Resort. Během cesty ještě obdržíte pozdní 
studenou večeři v buse. 
2.den TROPICAL ISLAND –DRÁŽĎANY 
V ranních hodinách příjezd do Tropical Island v Německu. Před příjezdem Vás čeká ještě v buse teplá snídaně 
a pochopitelně čaj, káva , cappuccino, to vše v ceně zájezdu. Tropical Island je imitace tropického ráje 
uprostřed pošmourné Evropy. Můžete sem zajet kdykoliv v roce, i uprostřed nejtužší zimy se uvnitř haly 
ocitnete v tropickém ráji. Přitom se budete nacházet v Německu cca 60km severně od Drážďan a cca 100km 
jižně od Berlína. Hala Tropical Islands leží v Německu, kousek od Berlína a je největší volně stojící hala bez 
podpěr v Evropě. Má rozměry 320 x 210 metrů a výšku 107 metrů. Její rozloha je 66tis metrů čtverečních což 
odpovídá ploše osmi fotbalových hřišť. Při návštěvě si můžete vybrat, zda chcete jen do Tropical World kde 
jsou tropická atrakce, nebo do Saun a SPA zóny, která je určena pro wellness účely (za příplatek). V 
samotném resortu můžete odpočívat koupat se v tropickém moři, vyzkoušet brouzdaliště, dětské tobogány, 
velkou prolézačku, lego kostičky, autíčka a další atrakce. V areálu klubu je i restaurace. Vstup je zdarma od 9 
ráno do 21 hodin. Za poplatek jsou k dispozici některé atrakce, například půjčeni autíček či lodí. Navštívit 
můžete i Laguna Bali – laguna s vodopádem a deštným pralesem, Jungle lift – procházka džunglí přes lanový 
most a tunel až k výtahu, který vás vyveze 20metrů vysoko a cestou s vámi párkrát strašidelně zaškube nebo 
Tropický prales – Velmi autentický prales ve kterém se budete cítit jako ve skutečném pralese – protože je 
skutečný. Na ploše 10tis m2 je zde vysazeno více než 50tis rostlin a žije zde mnoho divokých zvířat. Prostředí 
pralesa je udržováno přírodní cestou, nikoli chemicky. Využít můžete i komentovanou kilometr dlouhou 
naučnou stezku. V odpoledních hodinách přejezd do Drážďan, kde navštívíte společně s naším průvodcem 
adventní trhy a centrum Drážďan. Pochopitelně bude i volný čas na nákupy, svařáček, punč a podobně. Ve 
večerních hodinách odjezd zpět do ČR dle nástupních míst.   
3.den ČR 
V pozdních nočních až ranních hodinách příjezd do ČR dle nástupních míst 
 

Program zájezdu  

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

KOMORNÍ DIVADLO KALICH - TROPICAL ISLAND - ADVENTNÍ DRÁŽDANY A PRAHA 



; 

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

 

                              Pořadatelem zájezdu je CK RIVIERA TOUR , ičo 259 117 41 , Tel: 577 330 200,  Email: info@rivieratour.cz 
                                                                                                                  www.rivieratour.cz 

                      910  LÁZNĚ VELKÝ MEDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AKČNÍ CENA 50 €             1.490,-Kč 

Akční cena za osobu od 1.490.-Kč 
Akční SENIOR 60+  cena 1.290,-Kč 
Číslo zájezdu 910 
Katalogová cena za osobu 1.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 590,-Kč 

Cena junior 12-17 let  590,-Kč 

Počet dnů 2 

Počet nocí  0 

Termín odjezdu 18.12.2021 

Termín příjezdu 19.12.2021 
 
 
 

 
Cena zájezdu zahrnuje: 
autobusovou dopravu 
průvodce  
občerstvení v buse během cesty 
1x vstup termální svět včetně saun. světa 
1x teplá snídaně v buse 
1x teplá večeře v buse 
2x moučník s kávou v buse 
Káva, čaj, capuccino, čokoláda v buse  
pojištění proti úpadku 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní a zdravotní pojištění 
atrakce a služby za příplatek SPA 
 
Nástupní místa: 
Ostrava, Frýdek Místek, Rožnov p. Radhoštěm, 
Valašské Meziříčí, Vsetín, Lidečko, Horná 
Lideč, valašské Klobouky, Brumov-Bylnice, 
Nemšová, Trenčín 
 
Váš delegát a průvodce  
                                      Pavel ČÍŽ 

 
1.den  VELKÝ MEDER –RELAX 

 
Brzy ráno odjezd dle nástupních míst Ostrava, Frýdek Místek, Rožnov p. Radhoštěm, Valašské Meziříčí,Vsetín, 
Lidečko, Horná Lideč, valašské Klobouky, Brumov-Bylnice, Nemšová, Trenčín . 
Teplá snídaně v buse a základní informace o zájezdě od našeho delegáta. Po příjezdu do Velkého Mederu 
osobní volno a relax v areálu termálního koupaliště, které patří mezi nejznámější a nejvyhledávanější v 
regionu na jižního Slovenska, kde se dá strávit příjemná letní dovolená. V tomto regionu se nacházejí známé 
lokality jako termální koupaliště Veľký Meder, koupaliště Dunajská Streda, Číčov a koupaliště Topoľníky. 
Město je známé svou historií a výjimečným složením termální vody. V areálu rozsáhlého koupaliště je 
návštěvníkům k dispozici 13 bazénů zaměřených na různé druhy odpočinku spolu s výběrem veselých atrakcí. 
Z celkového počtu až 13 bazénů je 7 celoročních a 6 vnějších s teplotou termální vody 25-38 ° C. Termální 
koupaliště má ve všech 6 vnějších bazénech termální vodu s teplotou 26 - 38 stupňů C°, která má blahodárné 
účinky na páteře, pohybové ústrojí, svalstva a má regenerační účinky na lidský organismus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chemické složení geotermální vody má příznivé účinky na léčení kloubních onemocnění, onemocnění páteře 
i svalovou únavu a celkově příznivě působí na regeneraci organismu. Krytý komplex termálního koupaliště 
kromě 4 bazénů dále nabízí návštěvníkům perličkovou koupel, masáž, biosolárium, saunový svět, bioptron 
léčbu, kosmetický salón, magnetoterapii Bemer, termoakupresúrné masážní lůžko Ceragem, samoobslužnou 
restauraci a bar. V sezóně návštěvníci Veľkého Medera mají k dispozici 9 bazénů s vodní plochou 3 400 m2. 
Prožijeme tak pohodový den plný relaxu a pohody. Ve večerních hodinách odjezd do vašich domovů dle 
nástupních míst. Během cesty opat teplá večeře v buse, kávička, moučníček…  Příjezd v pozdních nočních 
hodinách. 
 
 
 

Program zájezdu  

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

PŘEDVÁNOČNÍ RELAX V LÁZNÍCH VELKÝ MEDER 
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            401   POUTNÍ  ZÁJEZD  DO  LURD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

AKČNÍ CENA 659 €        16.990,-Kč 

Akční cena za osobu od 16.990.-Kč 
Akční SENIOR 60+  cena 15.990,-Kč 
Číslo zájezdu 401 
Katalogová cena za osobu 26.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 14.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  14.990,-Kč 

Počet dnů 8 

Počet nocí  5 

Termín odjezdu 13.3.2022 

Termín příjezdu 20.3.2022 
 
 
 
 

 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*5 x ubytování ve *** hotelu 
*7 x snídaně nebo snídaňový balíček 
*7x teplou večeři nebo speciální balíček 
*kávu, capuccino během celého zájezdu -bus 
*svačinky v buse a drobné občerstvení 
*výlet vaporettem v Benátkách 
*vstupy do památek během prohlídky 
*bohoslužby dle programu zájezdu 
*duchovní doprovod a podporu 
římskokatolického kněze 
*dopravu luxusní autobusem s klimatizací, wc, 
*delegáta a průvodce CK 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*zdravotní pojištění včetně storna 590,-Kč 
 
 
Váš delegát a průvodce Pavel ČÍŽ 
 

Je čas se zastavit, odpočinout si a opravdu si prožít s úctou a pokorou poutní zájezd do francouzských Lurd. Toto úžasné 
mariánské poutní místo má svoji neopakovatelnou atmosféru a také místa, města, kostely a katedrály během naší poutní 
cesty ve Vás zanechají neskutečný zážitek. I tentokrát jsme pro Vás připravili vše tak, abyste se opravdu o nic nemuseli 
starat a mohli si tak užívat nejen duchovní stránku našeho poutního zájezdu, ale i krásných míst, kultur, gastronomie a 
zvyků místních obyvatel.     
1.den  odjezd z ČR 
V odpoledních hodinách odjezd z ČR trasa: Ostrava-Frýdek Místek-Hranice-Val.Meziříčí-Vsetín-Lidečko-Brumov-
Trenčín-Pieštany-Bratislava, noční přejezd do Itálie. Před odjezdem krátké požehnání v kostele Sv. Kateřiny v 
Lidečku 
2.den  BENÁTKY- PADOVA- GENOA - Itálie 
V ranních hodinách dorazíme do Itálie, kde si dle časových dispozic uděláme delší zastávku na odpočivadle Sv.Jiří k 
provedení osobní očisty a především snídaně. Snídaně bude teplá a zajištěna v našem buse. Následuje přejezd do 
Benátek, přejezd vaporettem (vodní autobus) na náměstí Sv. Marka, prohlídka náměstí, Dóžecí palác, Basilika St. 
Marco, dále procházka okolo kanálu Grande, přes most Rialto, možnost nákupů suvenýrů a pravých italských 
špaget. Následuje mše svatá v KATEDRÁLE SVATÉHO MARKA. Po mši přesun k busu a odjezd do Padovy. V Padově, 
městě Sv. Antonína, navštívíme nádhernou katedrálu společně s modlitbou k Sv. Antonínovi. Během cesty 
dostanete studený oběd a občerstvení. Ve večerních hodinách příjezd na hotel v Janově, ubytování a večeře. 
3.den  ST.TROPEZ - AVIGNON - Francie 
Časně ráno odjezd busem do Francie. Snídaně z časových důvodů v buse-snídaňové balíčky. V dopoledních hodinách 
příjezd do St. Tropez, prohlídka přístavu a rybích trhů, mše svatá v místním kostelíku, prohlídka tržnice a města 
včetně fotografie před legendární četnickou stanicí. Následně odjezd ze St.Tropez. V podvečer dorazíme do města 
Avignon. Avignon je jedno z hlavních kulturních center Francie a říká se mu i město papežů. Evropského významu 
dosáhl ve středověku, kdy sloužil jako sídlo papežů. Po příjezdu kolem poledne navštívíme Papežský palác a 
Avignonské hradby se slavným mostem přes řeku Rhonu. Ve večerních hodinách odjezd na hotel, ubytování a 
večeře. 
4.den  LURDY - Francie 
Ráno po snídani odjezd do Lurd. Během cesty návštěva místní pravé francouzské vinotéky s možností zakoupení 
francouzských vín za zajímavé ceny. V podvečer příjezd od Lurd, prohlídka Lurd a seznámení s poutním místem, mše 
svatá, volný program, večeře. 
5.den LURDY - Francie 
Volný program dle vlastního uvážení, návštěva mše svaté a zajímavých míst. 
6.den MARSEILLE - MONACO -Francie 
V brzkých ranních hodinách odjezd do Marseille. Po příjezdu navštívíme basiliku Panny Marie Strážné, kde se 
zúčastníme mše svaté a následně po prohlídce basiliky sestoupíme na prohlídku starého přístavu. Z Marseille se 
vydáme do světoznámého Monaka, kde kromě prohlídky tohoto města budeme mít i krátkou bohoslužbu v místním 
kostele. Dle situace i možnost koupání. Ve večerních hodinách odjezd na hotel, ubytování a večeře. 
7.den  SASSELO- GENOA-Itálie  
Brzy ráno vyrazíme do Sassela, prohlídka vesničky blahořečené Chiara Luce Badano, kde proběhne mše svatá, 
návštěva hrobky Chiara Luce. Dále jste zváni na pravý italský oběd a po obědě odjezd do Janova, kde si 
prohlédneme centrum města, zavítáme do rodného domu Kryštofa Kolomba a prohlédneme si janovskou katedrálu. 
V podvečer vyrazíme do ČR. Během cesty teplá večeře v buse. 
8.den  ČR 
V dopoledních hodinách příjezd do ČR. Během cesty snídaně v buse.  
 

Program zájezdu  

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

LURDY-BENÁTKY-PADOVA-JANOV-ST.TROPEZ-AVIGNON-MARSEILLE-SASSELO 
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AKČNÍ CENA 269 €             6.990,-Kč 

Akční cena za osobu od 6.990,-Kč 
Akční SENIOR 60+  cena 6.490,-Kč 
Číslo zájezdu 400 
Katalogová cena za osobu 9990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 6.490,-Kč 

Cena junior 12-17 let  6.490,-Kč 

Počet dnů 4 

Počet nocí  3 

Termín odjezdu 21.4.2022 

Termín příjezdu 24.4.2022 
 
 
 
 

Cena zájezdu zahrnuje: 
Teplou snídani v autobuse 
Studený oběd v autobuse 
Ubytování ve **** hotelu se SPA 3 noci 
Snídaně v hotelu 3x 
Večeře v hotelu 3x 
Teplá svačinka na zpáteční cestě (za Prahou) 
Vstup na Chebský hrad s průvodcem 
Vstup do zámku Bečov 
Vstup do zámku Kynžvart s průvodcem  
Hudební večer na hotelu 
Vstup na hrad Loket 
Divadelní představení  
Soukromé setkání s herci, autogramiáda 
Teplá večeře na zpáteční cestě (za Prahou) 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
Individuální vstupy 
*muzeum Becherovky cca 180 Kč 
*muzeum voskových figurín cca 150 Kč 
*sklárna Moser cca 300 Kč 
*vřídelní kolonáda cca 90 kč 
Váš delegát a průvodce Pavel ČÍŽ 
 

S novou dobou Vám přinášíme i my opět něco nového. Přicházíme s novým projektem zájezdů kombinovaných poznáváním, 
relaxem a zábavou. To vše pochopitelně ve standardu služeb RIVIERA TOUR.  U nás nemáte sice nejnižší cenu, ale už se opravdu o 
nic nestaráte, my pro Vás máme vždy něco navíc. Užijte si jara, vydejte se s námi tentokrát do západních Čech. Myslíte si, že je 
znáte? My vás přesvědčíme o tom, že tomu tak není a je opravdu neustále co poznávat. 
 
1.den   ČTVRTEK 
Odjezd do Karlových Varů dle nástupních míst-Riviera Tour 6:30,Vsetín 6:50,Valašské Meziříčí 7:00,Frýdek Místek 5:40, 
Ostrava 6:00,Hranice na Moravě 6:40,Olomouc 7:30,Prostějov 7:45,Vyškov 8:00,Brno 8:25,Velké Meziříčí 9:00,Jihlava Pávov 
9:30,Praha 11:00. Během cesty pro Vás máme připravenou teplou snídani a studený oběd v autobuse. Káva, čaj a teplé 
nápoje zdarma. Po příjezdu ubytování v hotelu**** se SPA v Karlových Varech, cca 200m od hlavní kolonády. Odpoledne se 
můžete vydat na procházku po Tržní, Mlýnské anebo Sadové kolonádě, obdivovat historické a lázeňské stavby města. Náš 
delegát vám bude asistovat. Dále máte možnost individuálně navštívit sklárny Moser, muzeum Becherovky nebo voskových 
figurín. Pokud budete chtít jen relaxovat, nabízí se vám hotelové SPA, které je již v ceně. Můžete se tady nechat hýčkat na 
masáži nebo ve speciálních koupelích. Tyto služby budou dostupné na objednání za příplatek. Po večeři volný program, 
případně procházka po promenádě nebo návštěva kostela sv. Máří Magdaleny nebo pravoslavného kostela sv. Petra a Pavla 
 
2. den PÁTEK 
Můžete zůstat v hotelu a relaxovat v bazéně anebo se procházet po Karlových Varech. My Vám však doporučujeme 
autobusový výlet po okolí, kde budete moci poznávat krásy Františkových Lázní. Symbolem lázní je soška nahého Františka, 
o které se traduje, že žena, která se dotkne jeho levého palce nohy do roka a do dne otěhotní. Další zastávku si dáme ve 
městě Cheb, kde svůj život neslavně skončil Albrecht z Valdštejna. Románský Chebský hrad s Černou věží je jediným 
zástupcem císařských falcí na našem území. Skutečnou perlou historického centra města je komplex unikátních 
středověkých domů na náměstí krále Jiřího z Poděbrad nebo kostel sv. Mikuláše z počátku 13. stol. Odpoledne návrat na 
hotel, relax, večeře a volný čas. 
 
3.den SOBOTA 
Opět můžete zůstat v hotelu a relaxovat v bazéně anebo se procházet po Karlových Varech. S námi dopoledne po snídani 
můžete vyrazit do Lázní Kynžvart. Lázně byly od počátku 17. stol. majetkem rakouského rodu Metternichů a svou krásou 
měly konkurovat Mariánským Lázním. V době kancléře Václava Lothara Metternicha hostil zdejší honosný zámek Kynžvart 
nejednu korunovanou hlavu tehdejší Evropy. Dnes jsou v zámku vystaveny umělecké předměty, zbraně, a především pak 
kuriozity ze sbírek kancléře Metternicha. Unikátní je rovněž rozsáhlý zámecký park s půvabnými rybníky a romantickými 
stavbami a pavilony. Poté se vydáme do dalšího lázeňského městečka k porovnání konkurence, a to do Mariánských Lázní. 
Jsou zde historické lázeňské domy, novo-byzantský kostel Nanebevzetí P. Marie a Zpívající fontána, která se rozezní každou 
lichou hodinu. Po cestě do Karlových Varů se ještě zastavíme v Bečově nad Teplou. Barokní zámek zde skrývá ve svých 
zdech jeden z nejcennějších národních pokladů – relikviář sv. Maura. Následuje návrat na hotel, volný čas a večeře.  
 
4.den NEDĚLE 
Posilněni výbornou snídaní se sbalíme a vyrazíme na návštěvu královského hradu Loket. Hrad i přilehlé starobylé městečko 
trůní na skalnatém ostrohu v meandru řeky Ohře. Jako malý chlapec byl na hradě vězněn budoucí císař Karel IV. K čemu 
tento mohutný hrad sloužil, následně zjistíme během jeho prohlídky. Po prohlídce přejezd do Prahy, zde volný program 
nebo procházka s delegátem. V 19 hodin návštěva komorního divadla Kalich, kde shlédneme úžasné divadelní představení 
Po ukončení divadelního představení soukromé setkání s herci a autogramiáda. Následuje cesta domů dle objednaných 
nástupních míst. Během cesty pozdní teplá večeře v autobuse. 

 

Program zájezdu  

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

KARLOVY VARY – FRANTIŠKOVY A MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – CHEB – KYNŽVART- LOKET 
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AKČNÍ CENA 269 €             6.990,-Kč 

Akční cena za osobu od 6.990,-Kč 
Akční SENIOR 60+  cena 6.490,-Kč 
Číslo zájezdu 403 
Katalogová cena za osobu 9990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 6.490,-Kč 

Cena junior 12-17 let  6.490,-Kč 

Počet dnů 4 

Počet nocí  3 

Termín odjezdu 13.10.2022 

Termín příjezdu 16.10.2022 
 
 
 
 

Cena zájezdu zahrnuje: 
Teplou snídani v autobuse 
Studený oběd v autobuse 
Ubytování ve **** hotelu se SPA 3 noci 
Snídaně v hotelu 3x 
Večeře v hotelu 3x 
Teplá svačinka na zpáteční cestě (za Prahou) 
Vstup na Chebský hrad s průvodcem 
Vstup do zámku Bečov 
Vstup do zámku Kynžvart s průvodcem  
Hudební večer na hotelu 
Vstup na hrad Loket 
Divadelní představení  
Soukromé setkání s herci, autogramiáda 
Teplá večeře na zpáteční cestě (za Prahou) 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
Individuální vstupy 
*muzeum Becherovky cca 180 Kč 
*muzeum voskových figurín cca 150 Kč 
*sklárna Moser cca 300 Kč 
*vřídelní kolonáda cca 90 kč 
Váš delegát a průvodce Pavel ČÍŽ 
 

S novou dobou Vám přinášíme i my opět něco nového. Přicházíme s novým projektem zájezdů kombinovaných poznáváním, 
relaxem a zábavou. To vše pochopitelně ve standardu služeb RIVIERA TOUR.  U nás nemáte sice nejnižší cenu, ale už se opravdu o 
nic nestaráte, my pro Vás máme vždy něco navíc. Užijte si podzimu, vydejte se s námi tentokrát do západních Čech. Myslíte si, že 
je znáte? My vás přesvědčíme o tom, že tomu tak není a je opravdu neustále co poznávat. 
 
1.den   KARLOVY VARY 
Odjezd do Karlových Varů dle nástupních míst-Riviera Tour 6:30,Vsetín 6:50,Valašské Meziříčí 7:00,Frýdek Místek 5:40, 
Ostrava 6:00,Hranice na Moravě 6:40,Olomouc 7:30,Prostějov 7:45,Vyškov 8:00,Brno 8:25,Velké Meziříčí 9:00,Jihlava Pávov 
9:30,Praha 11:00. Během cesty pro Vás máme připravenou teplou snídani a studený oběd v autobuse. Káva, čaj a teplé 
nápoje zdarma. Po příjezdu ubytování v hotelu**** se SPA v Karlových Varech, cca 200m od hlavní kolonády. Odpoledne se 
můžete vydat na procházku po Tržní, Mlýnské anebo Sadové kolonádě, obdivovat historické a lázeňské stavby města. Náš 
delegát vám bude asistovat. Dále máte možnost individuálně navštívit sklárny Moser, muzeum Becherovky nebo voskových 
figurín. Pokud budete chtít jen relaxovat, nabízí se vám hotelové SPA, které je již v ceně. Můžete se tady nechat hýčkat na 
masáži nebo ve speciálních koupelích. Tyto služby budou dostupné na objednání za příplatek. Po večeři volný program, 
případně procházka po promenádě nebo návštěva kostela sv. Máří Magdaleny nebo pravoslavného kostela sv. Petra a Pavla 
 
2. den FRANTIŠKOVY LAZNĚ - CHEB 
Můžete zůstat v hotelu a relaxovat v bazéně anebo se procházet po Karlových Varech. My Vám však doporučujeme 
autobusový výlet po okolí, kde budete moci poznávat krásy Františkových Lázní. Symbolem lázní je soška nahého Františka, 
o které se traduje, že žena, která se dotkne jeho levého palce nohy do roka a do dne otěhotní. Další zastávku si dáme ve 
městě Cheb, kde svůj život neslavně skončil Albrecht z Valdštejna. Románský Chebský hrad s Černou věží je jediným 
zástupcem císařských falcí na našem území. Skutečnou perlou historického centra města je komplex unikátních 
středověkých domů na náměstí krále Jiřího z Poděbrad nebo kostel sv. Mikuláše z počátku 13. stol. Odpoledne návrat na 
hotel, relax, večeře a volný čas. 
 
3.den LAZNĚ KYNŽVARD-MARIÁNSKÉ LÁZNĚ-BEČOV NAD TEPLOU 
Opět můžete zůstat v hotelu a relaxovat v bazéně anebo se procházet po Karlových Varech. S námi dopoledne po snídani 
můžete vyrazit do Lázní Kynžvart. Lázně byly od počátku 17. stol. majetkem rakouského rodu Metternichů a svou krásou 
měly konkurovat Mariánským Lázním. V době kancléře Václava Lothara Metternicha hostil zdejší honosný zámek Kynžvart 
nejednu korunovanou hlavu tehdejší Evropy. Dnes jsou v zámku vystaveny umělecké předměty, zbraně, a především pak 
kuriozity ze sbírek kancléře Metternicha. Unikátní je rovněž rozsáhlý zámecký park s půvabnými rybníky a romantickými 
stavbami a pavilony. Poté se vydáme do dalšího lázeňského městečka k porovnání konkurence, a to do Mariánských Lázní. 
Jsou zde historické lázeňské domy, novo-byzantský kostel Nanebevzetí P. Marie a Zpívající fontána, která se rozezní každou 
lichou hodinu. Po cestě do Karlových Varů se ještě zastavíme v Bečově nad Teplou. Barokní zámek zde skrývá ve svých 
zdech jeden z nejcennějších národních pokladů – relikviář sv. Maura. Následuje návrat na hotel, volný čas a večeře.  
 
4.den LOKET-PRAHA-DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
Posilněni výbornou snídaní se sbalíme a vyrazíme na návštěvu královského hradu Loket. Hrad i přilehlé starobylé městečko 
trůní na skalnatém ostrohu v meandru řeky Ohře. Jako malý chlapec byl na hradě vězněn budoucí císař Karel IV. K čemu 
tento mohutný hrad sloužil, následně zjistíme během jeho prohlídky. Po prohlídce přejezd do Prahy, zde volný program 
nebo procházka s delegátem. V 19 hodin návštěva komorního divadla Kalich, kde shlédneme úžasné divadelní představení 
Po ukončení divadelního představení soukromé setkání s herci a autogramiáda. Následuje cesta domů dle objednaných 
nástupních míst. Během cesty pozdní teplá večeře v autobuse. 

 
 

Program zájezdu  

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

KARLOVY VARY – FRANTIŠKOVY A MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – CHEB – KYNŽVART- LOKET 
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AKČNÍ CENA 309 €              7.990,-Kč 

Akční cena za osobu od 7.990.-Kč 
Akční SENIOR 60+  cena 6.990,-Kč 
Číslo zájezdu 408 
Katalogová cena za osobu 12.490,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 5.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  5.990,-Kč 

Počet dnů 4 

Počet nocí  3 

Termín odjezdu 16.11.2022 

Termín příjezdu 19.11.2022 
 
 
 

 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*autobusovou dopravu 
* průvodce  
*občerstvení v buse během cesty 
*vstupy basilika Velehrad, Baťův památník,    
 21, Květná zahrada, Rajecká lesná, Betlém  
 Horní Lideč, Pálenice 
*dva večery s taneční mistrovou 
*1x večeře v kolibě 
*2x oběd v restauraci Na Formance 
*1x svačinka v restauraci Na Formance 
*1x večeře v restauraci Na Formance 
*valašský večer v restauraci Na Formance 
*2 x vstup SPA  APHRODITE včetně saun 
*2 x taneční lekce pro věčné začátečníky 
*1 x ubytování *** hotelu 
*2 x ubytování *** hotelu Rajecké Teplice 
*pojištění proti úpadku 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*cestovní a zdravotní pojištění 
*atrakce a služby za příplatek SPA 
Váš delegát a průvodce  
                                      Pavel ČÍŽ 

Vážení přátelé tanečních plaveb, vymysleli jsme pro Vás naprostou šílenost. Na našich tanečních plavbách 
jsme si všimli, jak Vás tanec baví a jak rádi se dokážete bavit. Rádi byste jezdili na taneční plavby, ale je to 
finančně náročné a pochopitelně v našich letech už i to tělo někdy týdenní maratón tančeních nezvládá. A 
protože jsme objevili kouzelné místo, kde můžeme skloubit dobrou cenu, tanec, zábavu a hlavně pohodu 
s relaxem, tak jsme pro Vás připravili speciální zájezd - výlet do úžasných rekonstruovaných lázní APHRODITE 
v Rajeckých Teplicích, kde Vás kromě tanečních lekcí, pod vedením naší taneční mistrové, bude čekat i 
pohoda a relax. I v tomto případě nejde o taneční výkony. Jde o setkání se skvělými přáteli, kteří se chtějí 
potkat, popovídat si, odpočinout si a trocha toho tanečního pohybu k tomu neuškodí. 
 
Program zájezdu: 
1. den  KROMĚŘÍŽ – VELEHRAD – ZLÍN - VALAŠSKÝ VEČER 
Odjezd autobusem z Prahy přes Humpolec, Jihlavu, Brno, Vyškov a svozový transfer Ostrava, Frýdek Místek Hranice na 
Moravě, Olomouc, Prostějov do Kroměříže. Po ranní snídani v buse a „desinfekci“ valašskou slivovicí přijedeme do 
Kroměříže, kde si prohlédneme Květnou zahradu a kostel Panny Marie s velmi zajímavým výkladem. Kolem poledne se 
přesuneme na poutní místo Velehrad, které je známé především Národní poutí, která se koná u příležitosti svátku svatých 
Cyrila a Metoděje. S odborným výkladem si prohlédneme baziliku Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje, 
Kostel Zjevení Páně, sochu svatého Jana Nepomuckého nebo sloup se sochou Ježíše Krista z roku 1703. Z Velehradu se 
přesuneme do Zlína. Navštívíme památník Tomáše Bati a na kafíčko si zajdeme do „21“-slavného Baťova Mrakodrapu. 
Následuje přejezd do restaurace na Formance v Lidečku, kde Vás čeká pravá VALAŠSKÁ VEČEŘE a hudební večer na 
VALAŠSKÉ téma, pozdě večer odjezd na hotel, ubytování, nocleh 
 
2.den  BETLÉM HORNÍ LIDEČ- VALAŠSKÁ PÁLENICE – RAJECKÉ TEPLICE 
Po snídani navštívíme unikátní dřevěný betlém v Horní Lidči, kde se dozvíte vše o jeho historii. Tento betlém je opravdový 
unikát a vy oceníte úžasné skloubení historie, řemesla i moderní techniky. Po návštěvě betléma zavítáme do místní 
soukromé pálenice, kde uvidíte „v přímém přenosu“ jak se vyrábí slivovice z trnkového kvasu. Nejen, že to bude krásně 
vonět, ale možná dostanete i „okoštovat“. Po návštěvě následuje valašský oběd v restauraci na Formance a během cesty do 
Rajeckých Teplic si dáme kafíčko a skvělý valašský frgál. Po příjezdu ubytování a volný program pro váš relax spojený 
s návštěvou bazénů a saunového světa. V podvečer přípitek přímo na bazénu a rozhýbání těla pod odborným dohledem. 
Osobní volný čas, po kterém následuje společná večeře. Po večeři kafíčko a první taneční lekce, která se volně přesune do 
večírku a až noční párty. 
 
3. den RAJECKÉ TEPLICE - RAJECKÁ LESNÁ - ČIČMANY 
Ráno po snídani pojedeme na příjemný výlet nejdříve do vesničky Čičmany, kde budeme obdivovat slovenskou architekturu 
a následně si prohlédneme nádherný betlém v Rajecké Lesné. Následuje příjezd do SPA APHRODITE , kde budete opět 
odpočívat a relaxovat v teplé vodě s výhledem na nebe. Sauna, bazény, masáže-to vše je zde připraveno jen pro Vás. 
V podvečer se přesuneme do pravé slovenské koliby, kde si dáme pravou slovenskou večeři a následně budeme očekáváni 
na taneční lekci pro všechny, co se účí taneční kroky celý život a stále jim to nejde. Možná budou i taneční a jiné soutěže a 
překvapení  pro vás od RIVIERA TOUR. Pozdě v noci návrat do pokojů a nocleh. 
 
4. den RAJECKÉ TEPLICE-ČERTOVY SKÁLY 
Zpytování svědomí a léčba vlastního těla. Kdo zvládne, může jít na snídani. Pro odvážné možnost sauny, plavání v bazénech 
a podobně. V dopoledních hodinách odjezd na oběd do restaurace na Formance a procházka nádhernou valašskou přírodou 
na Čertovy skály v Lidečku. V podvečer se ještě zastavíme na svačinku (možnost nákupu frgálů, klobás, uzeného…) a 
následně odjezd do vašich domovů dle nástupních míst.     

 

Program zájezdu  

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

KROMĚŘÍŽ-VELEHRAD-ZLÍN-ČERTOVY SKÁLY- RAJECKÁ LESNÁ A TEPLICE-ČIČMANY 
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AKČNÍ CENA 269 €             6.990,-Kč 

Akční cena za osobu od 6.990.-Kč 
Akční SENIOR 60+  cena 6.490,-Kč 
Číslo zájezdu 404 
Katalogová cena za osobu 9.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 6490,-Kč 

Cena junior 12-17 let  6490,-Kč 

Počet dnů 4 

Počet nocí  3 

Termín odjezdu 1.12.2022 

Termín příjezdu 4.12.2022 
 
 
 
 

Cena zájezdu zahrnuje: 
Teplou snídani v autobuse 
Studený oběd v autobuse 
3x ubytování ve *** hotelu  
3x snídaně v hotelu 
2x večeře + 1x večeře v buse 
Pozvánka na valašskou kyselici 
Valašská večeře s hudebním večerem 
Valašský oběd 
Vstup a prohlídky Květná zahrada, Basilika 
Velehrad, Baťovo muzeum, Zlín 21, Vizovice 
Jelínek,Luhačovice,Lačnov, Betlém Horní 
Lideč, vypouštění čertů Čertovy skály,Valašská 
dědina a Valašské městečko Rožnov, Lanovka 
na Pustevny,  Muzeum Tatra Kopřivnice 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
Možnost zakoupení valašských frgálů, 
slivovice a klobás 
Pojištění cestovní a pojištění storna 
 
Váš delegát a průvodce Pavel ČÍŽ 
 

S novou dobou Vám přinášíme i my opět něco nového. Přicházíme s novým projektem zájezdů kombinovaných poznáváním, 
relaxem a zábavou. To vše pochopitelně ve standardu služeb RIVIERA TOUR.  U nás nemáte sice nejnižší cenu, ale už se opravdu o 
nic nestaráte, my pro Vás máme vždy něco navíc. Užijte si předvánoční čas, vydejte se s námi tentokrát na Valašsko. Myslíte si, že 
ho znáte? My vás přesvědčíme o tom, že tomu tak není a je opravdu neustále co poznávat. 
 
1.den  KROMĚŘÍŽ-VELEHRAD-BAŤŮV ZLÍN  
Odjezd autobusu včasných ranních hodinách z Prahy a Ostravy. Nástupní místa Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí, 
Brno, Vyškov, Ostrava, Frýdek Místek, Olomouc, Prostějov. Po ranní snídani v buse a „desinfekci“ valašskou slivovicí 
přijedeme do Kroměříže, kde si prohlédneme Květnou zahradu a kostel Panny Marie s velmi zajímavým výkladem. Kolem 
poledne se přesuneme na poutní místo Velehrad, které je známé především Národní poutí, která se koná u příležitosti 
svatku svatých Cyrila a Metoděje. S odborným výkladem si prohlédneme baziliku Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila 
a Metoděje, Kostel Zjevení Páně, sochu svatého Jana Nepomuckého nebo sloup se sochou Ježíše Krista z roku 1703. Z 
Velehradu se přesuneme do Zlína. Navštívíme památník Tomáše Bati a na kafíčko si zajdeme do „21“-slavného Baťova 
Mrakodrapu. Následuje přejezd na hotel, večeře a ubytování.  
 
2.den VIZOVICE – LUHAČOVICE - LAČNOV- ČERTOVY SKÁLY-VALAŠSKÝ VEČER 
Ráno po snídani zavítáme do města slivovice-Vizovice. Navštívíme místní destilérku a zjistíme tak, jak se slivovice vyrábí 
průmyslově. Z Vizovic je to přes kopec do Luhačovic, kde se vydáme po stopách Dušana Jurkoviče a poznáme i historii i 
současnost lázeňského města Luhačovice. Po prohlídce a kafíčku během cesty busem přijedeme do muzea Vařákových 
pasek ve valašské dědině Lačnov, kde se dozvíte o událostech II. sv.války. Dle časových dispozic se zastavíme na pravou 
valašskou kyselici v restauraci na Formance a následně se přesuneme pod Čertovy skály, kde zažijete rituál zahájení 
mikulášské obchůzky v Lidečku a vypouštění čertů. Doporučujeme opravdu v tento den „sekat latinu“. Následuje přesun na 
valašský večer s pravou valašskou večeří a hudbou. Nebudou chybět ani frgály a koláčky. Pozdě večer ubytování a nocleh. 
 
3.den BETLÉM HORNÍ LIDEČ- VALAŠSKÁ PÁLENICE - SKANZEN ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 
Po snídani navštívíme unikátní dřevěný betlém v Horní Lidči, kde se dozvíte vše o jeho historii. Tento betlém je opravdový 
unikát a vy oceníte užasné skloubení historie, řemesla i moderní techniky. Po návštěvě betléma zavítáme do místní 
soukromé palenice, kde uvidíte „v přímém přenosu“ jak se vyrábí slivovice z trnkového kvasu. Nejen, že to bude krásně 
vonět, ale možná dostanete i „okoštovat“. 
Po návštěvě následuje valašský oběd v restauraci na Formance a během cesty do Rožnova pod Radhoštěm si budeme 
povídat o životě na Valašsku. V přírodním skanzenu budete obdivovat historii i umění Valachů, místní zvyky a obyčeje. 
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, je největším muzeem svého druhu v České republice. Je tématicky 
rozčleněno na tři areály – Dřevěné městečko, Valašskou dědinu a Mlýnskou dolinu – v nichž, v přirozené krajině, stojí  
originální roubené stavby přenesené z terénu i kopie a rekonstrukce historických budov. V podvečer ubytování a večeře.  
 
4.den  PUSTEVNY-LIBUŠÍN A MAMĚNKA-TATRA KOPŘIVNICE 
Během dopoledne se přesuneme do Trojanovic, odkud dle aktuálního počasí vyrazíme lanovkou na známé turistické místo 
Pustevny. Pustevny jsou velmi atraktivním místem pro výlety za každého počasí. Na osadu nedaleko mytické hory Radhošť 
se dá vyvézt lanovkou, přijít pěšky, v zimě na běžkách a v létě na kole. Pustevny jsou nejoblíbenějším turistickým střediskem 
v Beskydech a socha Radegasta, kterou najdete cestou na Radhošť, je nejznámějším symbolem celého Moravskoslezského 
kraje. Na naší prohlídce můžete navštívit Libušín nebo Maměnku, což jsou ubytovací a pohostinské kapacity postaveny s 
růstem zájmu turistů. Tyto dva překrásné domy navrhoval slovenský architekt Dušan Jurkovič ve slohu lidové secese. 
Libušín a Maměnka byly zpřístupněny v roce 1899. Odpolední hodiny budou tentokrát věnovány pánům. Návštěva muzea 
Tatra Kopřivnice je opravdovým zážitkem v každém věku muže. Po prohlídce odjezd přes Ostravu zpět do Prahy. Během 
cesty teplá večeře v buse, kafíčka a moučníky. Návrat do Prahy v pozdních večerních hodinách. 
 

Program zájezdu  

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

KROMĚŘÍŽ-VELEHRAD-ZLÍN-LUHAČOVICE-BETLÉM H. LIDEČ-ČERTOVY SKÁLY 

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM-PUSTEVNY-KOPŘIVNICE 
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      406 ADVENTNÍ KRAKOW A WIELICZKA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

AKČNÍ CENA 38 €                    990,-Kč 

Akční cena za osobu od 990.-Kč 
Akční SENIOR 60+  cena 890,-Kč 
Číslo zájezdu 406 
Katalogová cena za osobu 1.490,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 790,-Kč 

Cena junior 12-17 let  890,-Kč 

Počet dnů 1 

Počet nocí  0 

Termín odjezdu 3.12.2022 

Termín příjezdu 3.12.2022 
 
 
 
 

Cena zájezdu zahrnuje: 
*dopravu do Krakowa a zpět 
* průvodce, občerstvení v buse během cesty 
*vstup solné doly  Wieliczka 
*pojištění proti úpadku 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*cestovní a zdravotní pojištění 
 
Váš delegát a průvodce  
                                        Jana Matochová 

 
Krakow - město ležící na na řece Visle, v nejužším místě tzv. Krakovské brány, která spojuje Sandoměřskou 
kotlinu s kotlinou Osvětimskou. Nejstarší část města se nachází na opevněném Wawelském návrší. Samotný 
Krakov je považován za hlavní město polské kultury. Žije v něm nositelka Nobelovy ceny za literaturu 
Wisława Szymborska a žil zde i držitel stejné ceny Czesław Miłosz 
 
Wieliczka - město v jižním Polsku v blízkém okolí Krakova. Pod městem se nachází Solný důl Wieliczka – 
jeden ze světově nejstarších stále pracujících solných dolů, který je používán od prehistorických dob. Důl je 
327 m hluboký a celkové délka chodeb dosahuje 300 km. Historické sochy, mýtické postavy vytvořené z 
kamenné soli si můžou návštěvníci prohlédnout v trase dlouhé 3,5 km 
 
Svozová a nástupní místa 
Kroměříž – Otrokovice – Zlín – Lidečko - Val.Polanka – Vsetín - Val.Meziříčí - Rožnovp.Rad – Čeladná - Frýdek 
Místek - Ostrava 
 
Program zájezdu: 
     V časných ranních hodinách dojezd autobusem dle nástupních míst. Během cesty budete mít připravenou 
teplou snídani, nápoje a občerstvení v buse. Ráno příjezd od Wieliczky, kde se nachází Solný důl Wieliczka – 
jeden ze světově nejstarších stále pracujících solných dolů, který je používán od prehistorických dob. 
Následuje prohlídka solného dolu, která ve vás zanechá neskutečné vzpomínky. Doporučujeme teplé 
oblečení. Vstupné je již v ceně zájezdu.  
    Po návštěvě solného dolu přejezd do Krakowa. Během cesty obdržíte v autobuse teplé nápoje a skvělý 
předvánoční moučník, který umocní návštěvu překrásného města Krakowa. Spolu s naším delegátem se máte 
možnost projít po nejzajímavějších místech Krakowa a užívat si tak předvánoční atmosféru. Dále následuje 
osobní volno k návštěvě vánočních trhů, posezení u horkého voňavého punče nebo svařeného vína. 
    V podvečerních hodinách odjezd z Krakowa zpět do ČR dle nástupních míst. 

Program zájezdu  

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

SPECIÁLNÍ PŘEDVÁNOČNÍ ZÁJEZD S PROHLÍDKOU SOLNÝCH DOLŮ 
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                     405   PŘEDVÁNOČNÍ  VÍDEŇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

AKČNÍ CENA 27 €             690,-Kč 

Akční cena za osobu od 690.-Kč 
Akční SENIOR 60+  cena 650,-Kč 
Číslo zájezdu 405 
Katalogová cena za osobu 990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 590,-Kč 

Cena junior 12-17 let  590,-Kč 

Počet dnů 1 

Počet nocí  0 

Termín odjezdu 10.12.2022 

Termín příjezdu 10.12.2022 
 
 
 
 

Cena zájezdu zahrnuje: 
 
*autobusovou dopravu do Vídně a zpět dle  
  nástupních míst 
*delegáta CK RIVIERA TOUR 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*cestovní pojištění 

 
Odjezdy autobusů: 
Ostrava  2:45, Frýdek Místek 3:10 
Rožnov pod Radhoštěm 4:00  
Valašské Meziříčí   4:20, Vsetín 4:50 
Valašská Polanka 5:10 
Lidečko 5:30, Horní Lideč 5:40 
Valašské Klobouky 5:50 
Brumov-Bylnice 6:00, Nemšová 6:30 
Trenčín 6:50, Vídeň 9:30 
Odjezd z Vídně 17:00  
 
Váš delegát a průvodce  
                         Markéta Srnadová 
 

Časně ráno vyrazíme dle nástupních míst s naším delegátem do Vídně. Během cesty teplá snídaně v buse a teplé nápoje. Po 
příjezdu do Vídně prohlídka centra Vídně s naším delegátem a volný program. V podvečer odjezd z Vídně zpět do ČR. 
 
Od poloviny listopadu až do vánoc dochází k přeměně Vídně v kouzelné vánoční trhy. Ve vzduchu se vznáší vůně vánoční 
pekárny, horkého punče a pražených mandlí. Centrum a nákupní bulváry jsou vyzdobeny slavnostním osvětlením a přinášejí 
do města slavnostní náladu. 
Na Vídeňském vánočním snu na náměstí Rathausplatz pozdraví návštěvníky u vchodu na náměstí metr vysoký oblouk se 
svíčkami. Tradiční vánoční trhy se zhruba 150 prodejními stánky nabízí vánoční dárky, ozdoby na vánoční stromečky, 
umělecké řemeslné výrobky, kulinářské dobroty, sladkosti a nápoje pro zahřátí. Stromy v Radničním parku a podél ulice 
Ringstraße zazáří slavnostním leskem. Mimořádným lákadlem pro zamilované je Herzerlbaum (strom ověšený svítícími 
červenými srdíčky). Návštěvníci si mohou zabruslit na kluzišti o velikosti 3 000 m² a na četných stezkách vedoucích přes 
park. Dětský svět nabízí kolotoč, sobí potah a v parku překrásné světelné instalace. 
Nedaleko odtud se nachází Vánoční vesnička na náměstí Marie Terezie ležící mezi Uměleckohistorickým a Přírodovědným 
muzeem. V adventním období zde stojí na 70 stánků s tradičními výrobky uměleckých řemesel a originálních dárků. 
Gospelové sbory a hudební skupiny se postarají o sváteční atmosféru. Vánoční vesnička pak plynule přejde do silvestrovské. 
Dokonce i romantická Vánoční vesnička v kampusu Vídeňské univerzity je oblíbeným místem setkávání v průběhu 
svátečního období, a to zejména pro studenty. Díky dětské železnici a nostalgickému kolotoči se stává Vánoční vesnička ve 
staré nemocnici Alten AKH vyhledávaným místem pro rodiny s dětmi. Navíc zde najdete i dvě dráhy na metanou. 
Starovídeňský vánoční trh ve Freyungu v centru města ctí dávné tradice. Vánoční trh se tu konal poprvé už v roce 1772. 
Dnes se tu prodávají výrobky uměleckých řemesel, skleněné ozdoby, tradiční betlémy a keramika. Od 16 hodin zní na 
náměstí slavnostní adventní hudba. Kvalitní výrobky uměleckých řemesel si můžete koupit i o pár kroků dál na vánočním 
trhu Am Hof. Vánoční hudba a pěvecký sbor poskytují odpovídající atmosféru. 
Císařská atmosféra před zámky 
Kulturní a vánoční trh před zámkem Schönbrunn okouzlí kulisou císařského sídla a po Vánocích se promění na novoroční 
trh. Po Vánocích se promění na novoroční trh. Tento podmanivý trh nabízí tradiční řemeslné výrobky, ručně vyráběné 
vánoční ozdoby, vánoční koncerty a bohatý program pro děti včetně vánoční dílny. Vánoční vesnička u zámku Belvedér 
návštěvníky oslní působivou barokní kulisou. Unikátní zámecký park nabízí prostor pro tento příjemný adventní trh s 
řemesly a kulinářskými specialitami. 
Umělecký adventní trh na Karlově náměstí nabízí kromě pestrého programu pro děti zejména prodejní stánky s výrobky 
uměleckých řemesel. Rozmanitý program doplňují instalace uměleckých děl, předváděcí dílny a živé kapely. Celá 
gastronomická nabídka má certifikát bio. Na vánočním trhu na Spittelbergu v kouzelných uličkách biedermeierovské čtvrti 
najdete také hodně stánků s uměleckými výrobky, ale i bohatou nabídku různých laskomin, které mohou být inspirací na 
dárek. 
Zážitky a tradice 
Na adventních trzích na náměstí Michaelerplatz před zámkem Hofburg budou ve sněhově bílých stáncích představovány 
především rakouské produkty, sladkosti, cínové figurky, ručně vyráběné jesličky a mnoho dalšího. Hlavním tématem 
vánočního trhu na Štěpánském náměstí (Stephansplatz) je rozjímání a tradice. Ve zhruba 40 stáncích kolem 
Svatoštěpánského dómu se tu prodávají kvalitní výrobky z celého Rakouska. Zcela ve stylu kulinářských požitků je Adventní 
trh se specialitami před Státní operou Perníčky, sýry, masné výrobky, punč a víno od místních výrobců, zrychlí tep všem 
milovníkům dobrého jídla a pití. 
Vánoční trh ve stájích Španělské dvorní jezdecké školy slaví letos svou premiéru. Na krytém renesančním nádvoří na 
návštěvníky čeká elegantní bar, řemeslné umění a kulinářské lahůdky, zatímco na celý nákupní shon ze svých stájí koukají 
zvědaví lipicáni. 
Zábava pod heslem „Prater rockt“ je na zimním trhu u velkého ruského kola. Až do 7. ledna se zde budou pořádat zážitkové 
jízdy pro děti, budou připravena živá vystoupení od gospelu přes soul až po pop a zábavný program. Almadvent před 
konferenčním centrem Messe Wien bude mít venkovský charakter. V této adventní vesničce bude mnoho původních 
hospůdek s vynikající kuchyní, řemeslnou výstavou, dílničkou a pekárnou pro děti, s pohádkovým lesem a mnoho dalšího. 

Program zájezdu  

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

UDĚLEJTE SI RADOST A ZAŽIJTE POHODU ADVETNÍ VÍDNĚ 
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       407  ADVENTNÍ DRÁŽDANY A PRAHA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

AKČNÍ CENA 115 €              2.990,-Kč 

Akční cena za osobu od 2990.-Kč 
Akční SENIOR 60+  cena 2890,-Kč 
Číslo zájezdu 407 
Katalogová cena za osobu 3.490,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 2790,-Kč 

Cena junior 12-17 let  2890,-Kč 

Počet dnů 3 

Počet nocí  0 

Termín odjezdu 16.12.2022 

Termín příjezdu 18.12.2022 
 
 
 
 
 

Cena zájezdu zahrnuje: 
*autobusovou dopravu 
* průvodce,  
*občerstvení v buse během cesty 
*vstup TROPICAL ISLANDS  
*divadelní představení Komorní divadlo  
 Kalich Praha 
*prohlídka adventní Prahy s průvodcem 
*2x teplá snídaně v buse 
*1x studená večeře 
*pojištění proti úpadku 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*cestovní a zdravotní pojištění 
*atrakce a služby za příplatek v resortu 
TROPICAL ISLANDS  
 
Váš delegát a průvodce  
                 Kateřina Kostková 

1.den  ADVENTNÍ PRAHA a Komorní divadlo Kalich 
V časných ranních hodinách odjezd do Prahy z nástupních míst Lidečko, Zlín, Otrokovice, Vyškov, Brno, 
Velké Meziříčí, Jihlava, Humpolec, Praha. Svozový transfer na trase Rožnov p. Rad, Frýdek Místek, Ostrava, 
Hranice n Mor, Olomouc, Prostějov. 
Během cesty do Prahy teplá snídaně v buse a pochopitelně ranní kávička. Po příjezdu do Prahy adventní 
prohlídka Prahy s odborným průvodcem od Pražského hradu na Staroměstské náměstí a následně volný čas 
na nákupy, vánoční svařáček a návštěvu vánoční trhů. Večer pak návštěva divadelního představení 
Komorního divadla Kalich v Praze. Po ukončení divadla privátní setkání s herci, autogramiáda a procházka 
noční Prahou. Následuje noční přejezd do Tropical Islands Resort. Během cesty ještě obdržíte pozdní 
studenou večeři v buse. 
2.den TROPICAL ISLAND –DRÁŽĎANY 
V ranních hodinách příjezd do Tropical Island v Německu. Před příjezdem Vás čeká ještě v buse teplá snídaně 
a pochopitelně čaj, káva , cappuccino, to vše v ceně zájezdu. Tropical Island je imitace tropického ráje 
uprostřed pošmourné Evropy. Můžete sem zajet kdykoliv v roce, i uprostřed nejtužší zimy se uvnitř haly 
ocitnete v tropickém ráji. Přitom se budete nacházet v Německu cca 60km severně od Drážďan a cca 100km 
jižně od Berlína. Hala Tropical Islands leží v Německu, kousek od Berlína a je největší volně stojící hala bez 
podpěr v Evropě. Má rozměry 320 x 210 metrů a výšku 107 metrů. Její rozloha je 66tis metrů čtverečních což 
odpovídá ploše osmi fotbalových hřišť. Při návštěvě si můžete vybrat, zda chcete jen do Tropical World kde 
jsou tropická atrakce, nebo do Saun a SPA zóny, která je určena pro wellness účely (za příplatek). V 
samotném resortu můžete odpočívat koupat se v tropickém moři, vyzkoušet brouzdaliště, dětské tobogány, 
velkou prolézačku, lego kostičky, autíčka a další atrakce. V areálu klubu je i restaurace. Vstup je zdarma od 9 
ráno do 21 hodin. Za poplatek jsou k dispozici některé atrakce, například půjčeni autíček či lodí. Navštívit 
můžete i Laguna Bali – laguna s vodopádem a deštným pralesem, Jungle lift – procházka džunglí přes lanový 
most a tunel až k výtahu, který vás vyveze 20metrů vysoko a cestou s vámi párkrát strašidelně zaškube nebo 
Tropický prales – Velmi autentický prales ve kterém se budete cítit jako ve skutečném pralese – protože je 
skutečný. Na ploše 10tis m2 je zde vysazeno více než 50tis rostlin a žije zde mnoho divokých zvířat. Prostředí 
pralesa je udržováno přírodní cestou, nikoli chemicky. Využít můžete i komentovanou kilometr dlouhou 
naučnou stezku. V odpoledních hodinách přejezd do Drážďan, kde navštívíte společně s naším průvodcem 
adventní trhy a centrum Drážďan. Pochopitelně bude i volný čas na nákupy, svařáček, punč a podobně. Ve 
večerních hodinách odjezd zpět do ČR dle nástupních míst.   
3.den ČR 
V pozdních nočních až ranních hodinách příjezd do ČR dle nástupních míst 
 

Program zájezdu  

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

KOMORNÍ DIVADLO KALICH - TROPICAL ISLAND - ADVENTNÍ DRÁŽĎANY A PRAHA 



; 

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

 

                              Pořadatelem zájezdu je CK RIVIERA TOUR , ičo 259 117 41 , Tel: 577 330 200,  Email: info@rivieratour.cz 
                                                                                                                  www.rivieratour.cz 
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AKČNÍ CENA 230 €              5.990,-Kč 

Akční cena za osobu od 5.990.-Kč 
Akční SENIOR 60+  cena 5.490,-Kč 
Číslo zájezdu 409 
Katalogová cena za osobu 8.490,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 3.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  4.990,-Kč 

Počet dnů 3 

Počet nocí  2 

Termín odjezdu 16.12.2022 

Termín příjezdu 18.12.2022 
 
 
 

 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
autobusovou dopravu 
 průvodce  
občerstvení v buse během cesty 
vstupy bazilika Šaštín s průvodcem 
návštěva restaurace Slovenský Grob  
s obědem ( Husacina) 
2x ubytování se snídaní Velký Meder  
1x vstup termální svět včetně saun.světa 
1x půl denní vstup do termálního světa  
1x teplá snídaně v buse 
1x teplá večeře v buse 
3x moučník s kávou v buse 
Káva, čaj, capuccino, čokoláda v buse  
pojištění proti úpadku 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní a zdravotní pojištění 
atrakce a služby za příplatek SPA 
 
Váš delegát a průvodce  
                                      Pavel ČÍŽ 

1. den  ŠAŠTÍN - SLOVENSKÝ GROB  
Brzy ráno odjezd dle nástupních míst Praha, Humpolec, Velké Meziříčí, Brno, Ostrava, Frýdek Místek, 
Olomouc, Lidečko, Vsetín, Valašské Meziříčí , Hranice na Moravě, Prostějov, Vyškov. Teplá snídaně v buse a 
základní informace o zájezdě od našeho delegáta. Dopoledne příjezd do Šaštína a návštěva  Baziliky 
Sedmibolestné Panny Marie. Bazilika v Šaštíně-Stráži, jedna z nejvýznamnějších bazilik na Slovensku. Stavět 
se začala v roce 1736, postavena byla podle plánů Matyáše Vépiho. Baziliku každoročně navštíví několik 
desítek tisíc poutníků, především na Slavnost seslání Ducha Svatého a na Slavnost Panny Marie 
Sedmibolestné. Po odborném výkladu a prohlídce přejezd do Slovenského Grobu, což je vesnička nedaleko 
Bratislavy, která je známa především „Husacinou“. Slovenský Grob a je věhlasný více než stoletou tradicí 
chovu a přípravy pečených hus s bramborovými plackami – „lokšemi“ a zelím. Založili ji prý přistěhovalci z 
Chorvatska. Každoročně počátkem září se zdejší obyvatelé nastrojí do bohatě zdobených krojů, aby si užili 
slavnost „Královstva husaciny“. Dnes  opravdu gastronomicky  budeme hřešit, ale člověk si musí udělat i 
radost ze života. V odpoledních hodinách odjezdu do Velkého Mederu, ubytování a relax. Večeře snad ani 
netřeba. 
2. den VELKÝ MEDER –RELAX 
Ráno po snídani osobní volno a relax v areálu termálního koupaliště, které patří mezi nejznámější a 
nejvyhledávanější v regionu na jižního Slovenska, kde se dá strávit příjemná letní dovolená. V tomto regionu 
se nacházejí známé lokality jako termální koupaliště Veľký Meder, koupaliště Dunajská Streda, Číčov a 
koupaliště Topoľníky. Město je známé svou historií a výjimečným složením termální vody. V areálu 
rozsáhlého koupaliště je návštěvníkům k dispozici 13 bazénů zaměřených na různé druhy odpočinku spolu s 
výběrem veselých atrakcí. Z celkového počtu až 13 bazénů je 7 celoročních a 6 vnějších s teplotou termální 
vody 25-38 ° C. Termální koupaliště má ve všech 6 vnějších bazénech termální vodu s teplotou 26 - 38 stupňů 
C°, která má blahodárné účinky na páteře, pohybové ústrojí, svalstva a má regenerační účinky na lidský 
organismus. Chemické složení geotermální vody má příznivé účinky na léčení kloubních onemocnění, 
onemocnění páteře i svalovou únavu a celkově příznivě působí na regeneraci organismu. Krytý komplex 
termálního koupaliště kromě 4 bazénů dále nabízí návštěvníkům perličkovou koupel, masáž, biosolárium, 
saunový svět, bioptron léčbu, kosmetický salón, magnetoterapii Bemer, termoakupresúrné masážní lůžko 
Ceragem, samoobslužnou restauraci a bar. V sezóně návštěvníci Veľkého Medera mají k dispozici 9 bazénů s 
vodní plochou 3 400 m2. Prožijeme tak pohodový den plný relaxu a pohody. 
3. den VELKÝ MEDER – BRATISLAVA 
Ráno po snídani si můžete užít pohostinnosti termálních lázní. V odpoledních hodinách se vdáme do 
Bratislavy, kde nás bude čekat příjemná prohlídka starého centra Bratislavy a volný čas na kafíčko. 
Středobodem historické části je jednoznačně Hlavní náměstí, které stojí na původních městských hradbách. 
Tato oblast, někdy přezdívaná jako vnitřní město, si dokonce zachovala svůj původní půdorys. Dodnes 
můžete projít skrze čtyři historické brány. Michalská, Laurinská, Vydrická a Rybářská brána lemují hranice 
Starého Města. Vnitřní město zaujímá rozlohu sotva 0,2 km², takže zas tak moc náročné to opravdu nebude. 
Samotný hradní areál se rozkládá na malé vyvýšenině na levém břehu Dunaje. Skládá se z několika budov, z 
nichž ta největší vykresluje nejznámější pohled na bratislavské panorama. Na hrad vede mnoho pěších 
stezek. My půjdeme ze Starého Města, projdete Zikmundovou branou, prohlédneme si exteriéry hradu a 
přistavený autobus na následně v podvečer odveze zpět do vašich domovů dle nástupních míst. Během cesty 
teplá večeře v buse. 
 

Program zájezdu  

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

BAZILIKA ŠAŠTÍN - SLOVENSKÝ GROB - LÁZNĚ VELKÝ MEDER - BRATISLAVA 
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AKČNÍ CENA 50 €             1.490,-Kč 

Akční cena za osobu od 1.490.-Kč 
Akční SENIOR 60+  cena 1.290,-Kč 
Číslo zájezdu 910 
Katalogová cena za osobu 1.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 590,-Kč 

Cena junior 12-17 let  590,-Kč 

Počet dnů 2 

Počet nocí  0 

Termín odjezdu 10.12.2022 

Termín příjezdu 11.12.2022 
 
 
 

 
Cena zájezdu zahrnuje: 
autobusovou dopravu 
průvodce  
občerstvení v buse během cesty 
1x vstup termální svět včetně saun. světa 
1x teplá snídaně v buse 
1x teplá večeře v buse 
2x moučník s kávou v buse 
Káva, čaj, capuccino, čokoláda v buse  
pojištění proti úpadku 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
cestovní a zdravotní pojištění 
atrakce a služby za příplatek SPA 
 
Nástupní místa: 
Ostrava, Frýdek Místek, Rožnov p. Radhoštěm, 
Valašské Meziříčí, Vsetín, Lidečko, Horná 
Lideč, valašské Klobouky, Brumov-Bylnice, 
Nemšová, Trenčín 
 
Váš delegát a průvodce  
                                      Pavel ČÍŽ 

 
1.den  VELKÝ MEDER –RELAX 

 
Brzy ráno odjezd dle nástupních míst Ostrava, Frýdek Místek, Rožnov p. Radhoštěm, Valašské Meziříčí,Vsetín, 
Lidečko, Horná Lideč, valašské Klobouky, Brumov-Bylnice, Nemšová, Trenčín . 
Teplá snídaně v buse a základní informace o zájezdě od našeho delegáta. Po příjezdu do Velkého Mederu 
osobní volno a relax v areálu termálního koupaliště, které patří mezi nejznámější a nejvyhledávanější v 
regionu na jižního Slovenska, kde se dá strávit příjemná letní dovolená. V tomto regionu se nacházejí známé 
lokality jako termální koupaliště Veľký Meder, koupaliště Dunajská Streda, Číčov a koupaliště Topoľníky. 
Město je známé svou historií a výjimečným složením termální vody. V areálu rozsáhlého koupaliště je 
návštěvníkům k dispozici 13 bazénů zaměřených na různé druhy odpočinku spolu s výběrem veselých atrakcí. 
Z celkového počtu až 13 bazénů je 7 celoročních a 6 vnějších s teplotou termální vody 25-38 ° C. Termální 
koupaliště má ve všech 6 vnějších bazénech termální vodu s teplotou 26 - 38 stupňů C°, která má blahodárné 
účinky na páteře, pohybové ústrojí, svalstva a má regenerační účinky na lidský organismus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chemické složení geotermální vody má příznivé účinky na léčení kloubních onemocnění, onemocnění páteře 
i svalovou únavu a celkově příznivě působí na regeneraci organismu. Krytý komplex termálního koupaliště 
kromě 4 bazénů dále nabízí návštěvníkům perličkovou koupel, masáž, biosolárium, saunový svět, bioptron 
léčbu, kosmetický salón, magnetoterapii Bemer, termoakupresúrné masážní lůžko Ceragem, samoobslužnou 
restauraci a bar. V sezóně návštěvníci Veľkého Medera mají k dispozici 9 bazénů s vodní plochou 3 400 m2. 
Prožijeme tak pohodový den plný relaxu a pohody. Ve večerních hodinách odjezd do vašich domovů dle 
nástupních míst. Během cesty opat teplá večeře v buse, kávička, moučníček…  Příjezd v pozdních nočních 
hodinách. 
 
 
 

Program zájezdu  

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

PŘEDVÁNOČNÍ RELAX V LÁZNÍCH VELKÝ MEDER 


