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

 

 

 

VÝLETY MSC CRUISES V PŘÍSTAVECH V PŘEDPRODEJI 

114 PLAVBA DO IRSKA PŘES SKOTSKO 
Vážení cestovatelé, 

víme velmi dobře, jak se všichni na cestování a poznávaní nových míst těší. Chceme Vám ještě více přidat toho cestovatelského 
adrenalinu a nabídnout Vám výlety plavební společnosti MSC CRUISES, které organizuje MSC v jednotlivých přístavech. Všechny 

tyto výlety jsou v anglickém, německém nebo italském jazyce. Pokud máte zájem o některý z uvedených výletů, prosím 
kontaktujte nás. Rádi Vám připravíme jeho rezervaci a zahrneme do cestovní smlouvy. Máme pro Vás taktéž připraveny výlety 

v destinacích s naším delegátem. 

Nabízíme Vám mimořádnou nabídku výletů za zvýhodněné ceny s delegátem RIVIERA TOUR* 

VÝLETY S DELEGÁTEM V DESTINACÍCH 
DESTINACE 

PLAVBA 
PROGRAM FAKULTATIVNÍHO VÝLETU S DOPRAVOU A DELEGÁTEM RIVIERA TOUR 

Výlet je nutno objednat při podpisu cestovní smlouvy. Výlet není možno zakoupit na palubě lodi. 
Cena za 

osobu v Kč 

KIRKWALL 
SKOTSKO 

114 

KWL 05- Vydejme se na krásné západní pobřeží Orknejské pevniny a hlavní pravěké místo: Skara Brae. Vyhlídková jízda autobusem do tohoto místa, 
zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO - jedné z nejlépe dochovaných neolitických vesnic v severní Evropě, která dokonce předchází Stonehenge 
- vás provede bohatou zemědělskou půdou, zvlněnými kopci a ostrými rašelinami. Obsazeno c. 3,180 B.C. do 2.500 B.C., Skara Brae zůstala skryta pod 
velkým pahorkem, dokud těžká bouře v roce 1850 neobjevila obrys několika střechových budov. Sbírka artefaktů Skara Brae vystavených v návštěvnickém 
centru zahrnuje nástroje, korálky, hrnčířskou hlínu a předměty z kostic, které odrážejí těžkou námořní ekonomiku v regionu. Další zastávka je pak navštěva 
v nedalekém Skaill House, krásné rezidenci postavené v roce 1620. Také projdete velkou neolitickou stavbou Prsten Brodgar – obrovský kamenný obřadní 
kruh, tato památka je třetí největší na Britských ostrovech a stará 4500 let, je tvořen 60 kameny a starověké Stones of Stenness, další neolitickou památku, 
která byla postavena více než 5 000 před lety. Vaše prehistorická prohlídka končí návratem na loď a máte možnost navštívit město individuálně. 

1790* 
2190 

ANGLICKY 
ČESKY 

INVERGORDON 
SKOTSKO 
114-214 

IVG 04 Tento půldenní výlet vás zavede k nejznámějšímu skotskému jezeru Loch Ness a k malebnému hradu Urquhart. Směrem na jihozápad od 
Invergordonu pojedete podél břehů krásného Cromarty Firth přes Muir of Ord a minete ruiny opatství v Beauly (francouzsky krásné místo), než se 
dostanete k nádhernému jezeru Loch Ness. Jako největší vnitrozemská sladkovodní plocha jezera, temné hlubiny jezera zplodily mnoho děsivých příběhů a 
pozorování podivných tvorů, včetně jeho nejslavnější legendární obyvatelky – Nessie, lochneské příšery. Prohlídka pak pokračuje k hradu Urquhart ze 14. 
století, jehož ruiny se nádherně tyčí přímo na okraji jezera a jsou jednou z nejfotografovanějších scén ve Skotsku. Po prohlídce s průvodcem v 
nejmodernějším návštěvnickém centru hradu následuje Inverness, „hlavní město vysočiny“, na krátkou prohlídku města autobusem. Návrat do přístavu. 

1690* 
2690 

ANGLICKY 
ČESKY 

GREENOCK 
SKOTSKO 

114 

GRK 07, doba trvání 9.hodin -Edinburgh není jen hlavním městem Skotska, ale také vaším cílem na tomto celodenním výletě, který začne nejdříve dvou 
hodinovou relaxační jízdou autobusem. Poté se můžete těšit na okružní jízdu kolem středověké staré části Edinburghu a nové části města z 18. století. 
Uvidíte krásný výhled na palác Holyrood, edinburskou rezidenci královny Alžběty II., královský park, památník Scott na ulici Princes Street a zahrady Princes 
Street Gardens. Poté opustíte centrum města a zamíříte na středověký hrad Edinburgh, který byl domovem mnoha skotských monarchů. Po návštěvě 
hradu budete mít volný čas na procházku po slavné edinburské Roayl Mile nebo na prohlídku krásných zahrad Princes Street Gardens, než znovu 
nastoupíte do autobusu na zpáteční cestu na loď do Greenocku. Upozornění: omezený počet průvodců v jiných jazycích než v angličtině. Pokud nebude k 
dispozici průvodce ve vašem jazyce, bude k dispozici pouze v angličtině. Některé oblasti hradu nejsou vhodné pro turisty, kteří mají potíže s chůzí nebo 
používají invalidní vozík. Všechna místa kromě hradu budou navštěvována zvenčí. 

2990* 
3490 

ANGLICKY 
ČESKY 

CORK 
IRSKO 

114 

ORK 05 JAMESON - Návštěva lihovaru Old Jameson/Old Midleton začíná audiovizuální prezentací o historii a výrobě irské whisky. Poté následuje prohlídka 
samotného lihovaru, během které uvidíte budovy, které jsou centrem tohoto historického dědictví. Mnoho artefaktů Old Midleton – fotografie, 
restaurované stroje a restaurace, dodávají místu kouzelnou atmosféru. Během návštěvy v Old Midleton budete mít čas na nákup suvenýrů, kde si můžete 
zakoupit i láhev irské whisky, kterou si odnesete domů. Na konci prohlídky Vás čeká i ochutnávka. Prohlídka končí návratem do přístavu. Po exkurzi 
návštěva městečka Cork, které je malebné a krásné, hned u přístavu je malé muzeum Titaniku, protože z tohoto města Titanik odplouval úplně jako 
poslední místo, kde přistupovali pasažéři. Je zde vidět i původní molo, kde Titanik kotvil a naleznete poblíž i památníček obětem katastrofy na Titaniku. 
Městečko je malé, je zde pěkná promenáda, obchůdky restaurace.* 

2190* 
3390 

ANGLICKY 
ČESKY 

DUBLIN 
IRSKO 

114 

DLG 04- Nápoj Guinness se stal symbolem celého Irska a je spojován hlavně s městem Dublin. Pivovar St. James Gate Brewery, se nachází v samém srdci 
Dublinu a před více než 250 lety poprvé vařil nejtvrdší, nejhladší a zároveň nejslavnější nápoj. Včetně audiovizuální prezentace bude vaše návštěva 
pokračovat prohlídkou areálu s průvodcem, který vám podá velké množství informací o historii Guinness. Po prohlídce si můžete odpočinout a vychutnat si 
panoramatický výhled na Dublin v kruhovém baru a přitom ochutnat některý ze slavných nápojů. Opět bude čas navštívit místní obchod a zakoupit si 
místní speciality. Po prohlídce odjezd do centra Dublinu, prohlídka města kde můžete obdivovat Katedrálu sv. Patrika, Parlament, Radnici, Dublinský hrad a 
Kristovu katedrálu.  

2200* 
2990 

ANGLICKY 
ČESKY 

BELFAST 
IRSKO 

114 

Bel 05 - Nejprve zamíříte severně od Belfastu podél krásného pobřeží Antrimu v Severním Irsku. Vydáte se do lesoparku Glenariff nacházející se v nádherné 
„Queen of the Glens“, klikaté silnice klesají a vám se nabízí nádherný výhled na irské moře a na malé vesničky. Další trasa vás zavede do vnitrozemí k 
samotnému lesoparku. Tento park je tvořen hlavně lesem, ale tvoří jej také několik malých jezer, rekreačních oblastí a otevřených prostor.  Díky 
nádherným řekám Inver a Glenariff, které protékají parkem, uvidíte nádherné padající vodopády, klidné bazény a peřeje bílé vody. Poté budete mít šanci 
užít si nádherný výhled na Glen s čajem nebo kávou a koláčky v Glenariff čajovém domě. Upozornění: omezený počet průvodců v jiných jazycích než v 
angličtině. Pokud nebude k dispozici průvodce ve vašem jazyce, bude k dispozici pouze v angličtině. Tento výlet není vhodný pro klienty s invalidním 
vozíkem. 

1590* 
2390 

ANGLICKY 
ČESKY 

 


