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 Vážení mořeplavci, přátelé, kamarádi 
 
Opravdu upřímný dík za Vaši podporu, 
za Vaše emaily, telefonáty a slova podpory. 
Děkujeme Vám za Vaši ohleduplnost, 
vstřícnost a pochopení, bez které bychom 
současnou situaci absolutně nezvládli. 
 
Přejeme Vám, aby ten zmatek, chaos, 
pandemie, restrikce a nervozita co nejdříve 
skončila.  
Zajít si na pivko, usmát se na sebe, obejmout 
se a podat si ruku na znamení přátelství. 
 
Od srdce Vám přejeme, abychom si mohli užít 
krásné a pohodové vánoce, třeba bez dárků, 
ale zdraví, radostní a s pocitem štěstí. 
                  S úctou k Vám 
 
                              Hanka a Pavel ČÍŽOVI  
 
 
 

    MSC CRUISES BUDOU VYUŽÍVAT SYSTÉM SANITACE VZDUCHU NOVÉ GENERACE PRO     
            GLOBÁLNÍ PLAVEBNÍ PRŮMYSL K DALŠÍMU VYLEPŠENÍ ČISTOTY VZDUCHU 
 

•MSC Seashore bude první výletní lodí, na které bude tato vyspělá technologie sanitace vzduchu 
zavedena ke snížení rizika šíření virů 

•Další krok vpřed v pokračujícím závazku společnosti MSC Cruises pro špičkové zdravotní a 
bezpečnostní podmínky na palubě 

Inovace vyvinutá staviteli plavidel Fincantieri ve spolupráci s průkopnickým Mezinárodním centrem pro 
genetické inženýrství a biotechnologii 

 
Ženeva, Švýcarsko – 21. října 2020 – MSC Cruises bude první výletní linkou na světě, která bude instalovat nový a pokročilý 
inovativní technologický sanitační systém s názvem „Safe Air“, aby dále zlepšila kvalitu a čistotu vzduchu na palubě pro své 
hosty a posádku. 
Systém 'Safe Air' bude instalován na MSC Seashore, jedné z největších a technologicky nejmodernějších lodí, jaké kdy byly v 
Itálii postaveny. V současné době je ve výstavbě v Monfalcone yard stavitelů lodí Fincantieri. Loď bude dodána v červenci 2021 
a bude první ze dvou lodí třídy 'Seaside Evo’. 
Toto oznámení je dalším krokem v pokračujícím závazku společnosti MSC Cruises k ochraně zdraví a bezpečnosti, který byl 
naposledy prokázán v srpnu, kdy se stala první hlavní výletní linkou na světě, která se vrátila na moře s novým a komplexním 
protokolem o bezpečnosti a ochraně zdraví schváleným řadou národních a regionálních orgánů v Evropě po březnovém 
zastavení funkce průmyslu v důsledku pandemie. 
      Hygienický systém nové generace „Safe Air“ je založen na technologii UV-C lamp, což jsou ultrafialové paprsky typu C 
aplikované v kombinaci s klimatizačním systémem lodi, přičemž je proud vzduchu ozařován u zdroje světlem s krátkou vlnovou 
délkou, které zasahuje organické částice a zabraňuje tak cirkulaci látek znečišťujících ovzduší, jako jsou viry, bakterie a plísně. 
      Sanitační systém „Safe Air“ byl vyvinut designéry a techniky Fincantieri a virologickou laboratoří Mezinárodního centra pro 
genetické inženýrství a biotechnologii, předního světového výzkumného ústavu se sídlem v italském Terstu. 
Institut poskytuje podnikům vědeckou podporu při vývoji inovativních technologických řešení pro kontrolu virových infekcí, což 
je dnes vzhledem k současné globální pandemii obzvláště důležité. 
     Účinnou reakcí společnosti MSC Cruises na zdravotní problémy, kterým čelí celosvětový sektor cestovního ruchu, je 
stanovení nejvyšších bezpečnostních standardů protokolem o zdraví a bezpečnosti, který je v provozu od 16. srpna, kdy loď 
MSC Grandiosa obnovila plavby na 7 nocí v západním Středomoří. Nyní absolvovala devět plaveb s více než 16 000 hosty a 
tento týden se k ní připojila loď MSC Magnifica s delšími a obohacenými plavbami na 10 nocí v západním a východním 
Středomoří. 
     Nový protokol o bezpečnosti a ochraně zdraví ve skutečnosti přesahoval rámec pokynů příslušných orgánů v zemích, kde 
lodě plují, aby stanovil nový standard pro odvětví výletních lodí i dalších aspektů cestování, cestovního ruchu, volného času a 
pohostinství, zejména s ohledem na univerzální testování. 
Všichni hosté před nástupem na loď projdou univerzálním screeningem, který zahrnuje tři komplexní kroky - teplotní kontrolu, 
kontrolu osobního zdravotního dotazníku a výtěry antigenu COVID-19. Posádka je testována až třikrát, než dostane povolení 
zahájit svou práci. 
       Mezi další aspekty protokolu o bezpečnosti a ochraně zdraví patří zvýšená hygiena a čištění, chráněné izolované exkurze do 
destinací, nošení roušek a udržování sociálního distancování, vylepšené palubní zdravotnické zařízení, každodenní 
monitorování zdraví a robustní pohotovostní plán. 
      Protokol byl navržen interními specialisty společnosti MSC Cruises na lékařské služby, veřejné zdraví a hygienu, hotelové 
služby, vytápění, ventilaci a klimatizaci, další lodní inženýrské systémy, informační technologie a logistiku. 
    Byla rovněž zřízena expertní skupina Blue-Ribbon COVID-19, která se skládá z panelu mezinárodně uznávaných vysoce 
kvalifikovaných odborníků, jejichž úlohou je informovat a přezkoumat protokol MSC Cruises tak, aby bylo zajištěno, že akce 
plavební společnosti jsou vhodné, účinné a řízené dle nejlepších dostupných vědeckých a zdravotních postupů. 
    MSC Seashore - stejně jako všechna nová plavidla společnosti - bude také obsahovat některé z nejnovějších technologií a 
dostupných řešení ke snížení své ekologické stopy. Mezi ně patří zejména nejmodernější systém selektivní katalytické redukce 
(SCR) a systém pokročilé úpravy odpadních vod (AWT) nové generace. 
SCR snižuje emise oxidů dusíku o 90 procent díky pokročilé technologii aktivní regulace emisí a systémy AWT odvádějí odpadní 
vodu komplexním procesem čištění a velmi jemné filtrace, která ji transformuje téměř na kvalitu kohoutkové vody. 
MSC Seashore bude také vybavena energetickými možnostmi od pobřeží k lodi, které umožní plavidlu připojit se k místním 
energetickým sítím v kotvišti, což dále sníží emise do ovzduší. 
Další informace o nových zdravotních a bezpečnostních opatřeních MSC Magnifica, MSC Grandiosa a MSC Cruises najdete na 
www.msccruises.com . 

DO PŘÍSTAVU JANOV 
PŘES PRAHU 
Vážení mořeplavci, 
Dovolujeme si upozornit na velmi příjemnou změnu 
zejména pro klienty z Čech, protože vybrané zájezdy 
budeme jezdit na trase Vsetín, Rožnov p. Rad, Frýdek-
Místek, Ostrava, Hranice, Olomouc, Prostějov, Vyškov, 
Brno, Velké Meziříčí, Jihlava, Humpolec, Praha, 
Beroun, Rokycany, Kladruby, Rozvadov. Již nebudete 
potřebovat svozové transfery z Prahy a vaše cesta do 
přístavu se tak zkrátí a bude pohodlnější. V roce 2021 
bude tato změna u zájezdů 
802,805,806,811,832,834,835,839,841. Dobrých zpráv 
není nikdy dost. 
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CO SE UDÁLO V RIVIERA TOUR   

Přinášíme Vám rozhovor o době covidové, o problémech, ale i radostech této doby 
s ředitelem CK RIVIERA TOUR 
Jak Vás překvapila covidová pandemická situace jako cestovní kancelář? 
Popravdě na začátku vůbec. Brali jsme to opravdu jako situace, se kterými jsme již 
měli zkušenost z dřívější doby. Takže jsme očekávali zpřísněná opatření, měření 
teploty, sanitace. To co se později událo nás nenapadlo ani ve snu. A nebyl na to 
opravdu připraven nikdo. Samotné MSC Cruises, které má v rámci bezpečnosti 
vynikající informace, vůbec netušilo, co se během měsíce rozjede. 
Jak jste reagovali vy jako CK, prvotní informace asi nikdo neměl? 
S MSC spolupracujeme víc než 15 let. Je to obrovská firma a především pracuje po 
celém světě. Proto vždy dám na informace právě od MSC. Jsou to informace z první 
ruky a především věrohodné. Řídili jsme se a dodnes řídíme dle MSC a pokud 
sledujete chaotické nařízení, která vznikají u nás, asi se ani není čemu divit. A proto 
opravdu není nikomu co vyčítat. Ani lidem, vládám, opatřením. Na začátku opravdu 
nikdo nic nevěděl. 
Kolik se muselo rušit zájezdů? 
Od dubna všechno. Náš největší problém byl a je, že naše plavby se prodávají hodně 
dopředu, i dva roky předem. I v současné době již prodáváme rok 2O23. Zcela vážně, 
právě minulý týden jsme prodali plavbu kolem světa na rok 2023. A protože máme 
velké množství plaveb v předprodeji, muselo se rušit úplně vše. Pro Vaši představu 
mluvíme o zrušení zájezdů v řádu téměř 2500 cestovních smluv.  
Jak jste to zvládali? 
Technicky dobře, máme svůj vlastní IT systém, takže to zas takový problém nebyl. 
Daleko horší už to bylo po stránce psychické a finanční. 
Poslední věta mě zaujala, můžete to trošku rozvést? 
Ano, psychická stránka. Obdivuji děvčata, která řešila zrušení zájezdů. 95% našich 
zákazníků situaci pochopilo a zkrátka chápou, že tuto situaci nezavinil nikdo z nás a 
vždy se snažíme najít nějaké řešeni. Pak je však těch 5%, ti situaci nedokážou nebo 
spíš nechtějí pochopit, mávají paragrafy, právníky, vyhrožují televizí. A to Vás doslova 
vysává. Večer byly v očích děvčat slzy, nebyla to lehká doba. A media nám moc 
nepomohla, ba právě naopak.   
Jak bojujete s přeložením zájezdů? 
Z počátku jsme se snažili vše vyřešit, jen aby všichni byli spokojeni. Později jsme zjistili, 
že to možné není, pokud máme CK zachránit. A to bylo prvořadé vůči klientům, kteří 
nám věří, zaměstnancům i nám samotným. S každým, kdo s námi jednal slušně jsme 
společné řešení našli. Museli jsme sice na obou stranách polevit na nárocích, ale vždy 
jsme se snažili maximálně vyhovět. Naopak na ty co vyhrožovali a používali spousty § 
jsme řešili úplně stejným metrem. Je velmi těžké řešit problém, který jste nezavinili a 
ani neměli možnost ovlivnit s někým, kdo nemá zájem situaci řešit a vidí jen svá práva.  
Má přeložení zájezdů souvislost s těma financema? 
Zcela pochopitelně a nejen s tím, ale i se zákonnou úpravou. Když se zájezdy začaly 
rušit, cestovky byly doslova v kleštích. Klienti chtěli peníze zpět, ale cestovky je 
neměly a dodnes nemají. Byl to neřešitelný problém. 
Jak neměly, přece inkasovaly zálohy od klientů? 
To je sice pravda, ale tyto peníze se u cestovek ani neohřejí. Každá cestovka musí 
předem platit zálohy na hotely, dopravu, služby a tyto zálohy jsou dost často větší než 
samotná uhrazená záloha od klientů. Například naše CK má složený u plavební 
společnosti depozit a není to zrovna 100 tisíc korun. A tyto zálohy právě z důvodu 
pandemie hotely a ani dodavatelé služeb zpět nevrací. Zkrátka je to záloha na budoucí 
služby. A platí to tak na celém světě. To znamená, že my se k těm penězům 
dostaneme, až opadne pandemie a znovu se obnoví cestovní služby. To je obrovský 
problém, který dodnes není vyřešen. 
Jak to, a co poukazy LEX VOCUHER? 
Ty jsou z našeho pohledu k ničemu, protože obsahují tolik vyjímek, že jsou pro naši CK 
téměř nepoužitelné. Tak se u nás dělají zákony. Udělá se zákon a k tomu mraky 
vyjímek. My jsme situaci řešili vlastními poukazy s bonusem pro klienty. Když nám 
klienti pomůžou, my jim za to dáme cenové zvýhodnění nebo bonus. Pokud by se 
vydali poukazy s možností přeložení zájezdu do konce roku 2021, tak jako to mají 
v zahraničí bez vyjímky, tak to by byla opravdová pomoc cestovním kancelářím. 
A vyplatí se to klientům a Vám? 
Myslím že ano, většinou klienti dostali bonus 200€ boarding credit a to není zrovna 
málo, si myslím. Pro nás bude pochopitelně celý tento rok ztrátový. 
Myslím, že je zde možná nepříjemná otázka. Kolik žalob se proti vám vede? 
Musím zaklepat, žádná. Stálo nás to již obrovské prostředky, museli jsme si půjčit na 
provoz i na navrácení. Budeme se z toho dávat dohromady několik let. Ale především 
obrovský dík patří našim klientům. Opravdu velký dík.  
Jak situaci zvládáte? 
 Věřili jsme tomu, že se plavby od září rozjedou, ale když padl i podzim věděli jsme, že 
to není dobré. Museli jsme situaci radikálně řešit. Takže opravdu tuto situaci 
zvládáme jenom díky tomu, že máme i jiné aktivity. 
 
 
 

A co podpora státu? 

Podpora? Tak COVID I, příprava neskutečně složitá, museli jsme narychlo dělat účetní 

uzávěrky a bylo to k ničemu. Při našem obratu, kde máme odklad daně, to bylo 

neskutečně náročné a pracovalo se opravdu po nocích. Několikrát jsme urgovali COVID 

I, bez odezvy. COVID II, opět úřední mašinerie, mraky dokumentace a jedním emailem 

nám bylo sděleno, že se naše žádost zamítá. Co bylo špatně, proč, to se již asi nikdy 

nedozvíme. COVID III je drahý a pro CK nevhodný, i tak jsme o něj požádali, z ČSOB 

nám pouze sdělili, že naši žádost zamítají. Požadovali jsme vysvětlení a odpověď byla, 

že banka tyto informace nesděluje. Skvělý přístup od banky, kde dříve proteklo přes 

naše účty přes 100 mil. korun ročně. Takže trošku nám pomohl anitivirus, ale to není 

ani na ty mzdy. Teď čekáme jak na smilování na COVID cestovní kanceláře, žádost 

máme podanou, mají na to do března 2021 tak jsme zvědaví. I když bychom dostali 

maximum, je to tak akorát na zaplacení pojištění proti úpadku. 

Jak to tedy zvládáte. To budete už více než půl roku bez příjmu? 

Narovinu. Pomáhají nám dceřiné společnosti  s financováním provozních nákladů. Jinak 

bychom to neměli šanci zvládnout. Cestovní kancelář úvěr od banky v podstatě 

nedostane anebo za takových podmínek, že na něj zkrátka přistoupit nemůžete. Tam, 

kde jsme dříve úvěrovali v řádu desítek milionů, máme najednou  dveře zavřeny. Jsme 

riziková skupina. Takže přežíváme díky RIVIERA TRAVEL, FOOD  a REALITY. Zatím to 

zvládáme, i když to není jednoduché. 

V čem by Vám mohl pomoc stát?  

V každém případě v čitelnosti jejich rozhodnutí. Měli jsme připravenu spoustu zájezdů 
třeba na podzim a jeden den to bylo tak a druhý jinak. Takto se cestovní ruch dělat 
nedá. Třeba jeden z nástrojů, který by nám hodně pomohl je zákonná ochrana CK do 
doby ukončení pandemie anebo zmrazení odvodů po dobu pandemie. Na naši činnost 
je navázáno asi 37 zaměstnanců z našich firem. Odvody jsou v ČR jedny z největších 
v EU a to nás doslova ničí. Museli jsme mzdy snížit na absolutní minimum. Ale hlavně, 
aby situaci kolem cestovních kanceláří a agentur už někdo konečně řešil.  
Co bylo pro Vás v této době asi nejtěžší? 
Ani mi o tom nemluvte. Myslel jsem si, že v mém věku po 27 letech v podnikání už 
budu mít klid, nějaký finanční polštář a užívat si stáří a dozorovat firmu. Covid vše 
změnil. Všechny úspory padly na záchranu firmy a já budu začínat v podstatě znova. 
Ale to jsem už „rozchodil“, pokud budu zdravý a mít sílu, tak mi to nevadí. Dělám práci, 
která mě neskutečně baví. Daleko větší problém byl u zaměstnanců. Vybral jsem si 
kolem sebe opravdu vynikající tým lidí. Někteří se mnou již pracují přes 20 let. A já 
jsem musel přijít a říci: „Vím, že máte úvěry, hypotéky, rodiny, ale já už opravdu 
nemám z čeho vás platit. Najděte si jinou práci.“ Víte co to je?  S lidmi, kteří vám věřili, 
pro Vás i Vaši firmu doslova dýchali. To je něco hrozného. Neudržel jsem se, měl jsem 
slzy v očích.  
Takže už zaměstnance nemáte? 
Právě naopak. Stalo se to, co mě dostalo doslova do kolen. Zůstali, zatím všichni. Jsou 
opravdu na minimální mzdě a doslova přežívají. Ale jsou věrni. To je pocit, který se 
nedá ničím zaplatit a taky obrovské nakopnutí, že to přece nevzdáte, protože ti lidi 
Vám věří.   
Jak to vidíte na trhu s cestovkami? 
Obrovský obdiv ke všem, kdo to zatím zvládá a drží se. Všichni to jsou opravdu borci a 
držím jim pěsti ať to zvládnou. Budeme opravdu potřebovat pomoc MMR. Je spousta 
nevyřešených záležitostí, protože se zájezdy ještě budou odkládat a další problém je 
pojištění proti úpadku, o čemž se raději ani nemluví. Myslím, že se po pandemii 
cestovky budou velmi zajímat i o rizika a ochranu spotřebitele. Odpovědnost za zájezdy 
v rámci pandemie byla celá hozena na cestovky a tak to dál dělat opravdu nejde. A 
nesmíme zapomínat na cestovní agentury. Přesto, že to nejsou většinou velké firmy, ty 
mají opravdu velké problémy. Agentury totiž dostávají své provize z prodaných zájezdů 
až po uskutečnění zájezdu. Agentury zájezd prodaly, nic méně peníze za něj nemají. To 
je šílená situace, když máte platit nájem, telefony, zálohy na daň a odvody… Myslím, že 
spousta agentur se již na trh nevrátí. Pracovala tam sousta žen, které měly životní 
zkušenosti z destinací, dokázaly poradit a bylo to jejich hobby. Tu práci dělaly, protože 
ji milovaly. Myslím, že spousta z nich se nechá „vypsat“ do důchodu, než aby se trápily 
s agenturou.     
Vidíte světlo na konci tunelu? 
Ano, podle mě to ještě ale bude chvilku trvat. Myslím si, že se zájezdy od dubna, 
května už rozjedou bez omezení nebo s částečným omezením. Pokud tomu tak bude, 
budeme trhat rekordy. Lidi už mají plné zuby sedění doma, chtějí cestovat, k moři nebo 
jen tak někam jet. 
Budete čekat do dubna? 
Určitě ne. Právě pracujeme s MSC na speciálním balíku, kdy pro klienty zajistíme 
bezpečnostní protokol již z ČR. Tedy zjednodušeně bezpečná přeprava do přístavu a 
bezpečnou plavbu na lodi. Není to nic jednoduchého, ale věříme, že v lednu už 
budeme na MSC GRANDIOSA s prvními klienty naší CK.  
Je zájem o plavby ? 
Ano je, i když laik by asi žasnul. S námi na plavby jezdí klienti opakovaně, znají plavby a 
bezpečnost u MSC a znají RIVIERA TOUR, věří nám. A to je pro nás moc důležité a moc 
jim za tu důvěru z celého srdce děkujeme.    
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NAPIŠ DOPIS JEŽIŠKOVI  

 

 

 

 

 

Pošlete nám Vaše přání, které chcete poslat JEŽIŠKOVI. Vaše přání 
může mít maximálně 10 vět a vyhrajte plavbu s CK RIVIERA TOUR. 
 
Pište, prosím, od srdce a letos hlavně pozitivně.  
 
 Vybereme přání, které se podle nás bude JEŽIŠKOVI nejvíce líbit a 
jeden z Vás vyhraje plavbu pro jednu osobu. 
Pozor: Vaše přání posílejte výhradně  EMAILEM na adresu:  
pavel@rivieratour.cz a do předmětu prosím přesně napište "dopis 
ježíškovi" Pouze takto zaslaný email s Vaším přáním bude hodnocen. 
Všechna Vaše přání zveřejníme na našem webu. 
 
Vážení přátelé, 
když jsem tuto soutěž vyhlašoval, byl jsem plný očekávání. I já asi před 
20 lety napsal Ježíškovi. Hanka- moje manželka se strašně moc chtěla 
podívat do Číny. Byl jsem na veletrhu v Praze a CK ESO TRAVEL měla v 
nabídce studijní cestu do Číny. My jim do té doby neprodali vůbec nic. 
Bylo před vánoci a tak já s mojí citlivou povahou napsal 
dopis Ježíškovi s přáním, zda bych nemohl poprosit o tuto vysněnou 
cestu a poslal to na ESO TRAVEL. Jaké bylo moje překvapení, když za 
pár dnů se mi z cestovky ozvali a říkali "Sice jste nám doposud nic 
neprodali, ale jsou vánoce.." a my tu studijní cestu dostali. Radost 
nedokážu popsat. A tak jsem začal znovu věřit na Ježíška. Ale hlavně 
jsem si uvědomil, že pořád jsou na světě dobří lidé s dobrým srdcem. 
Takže i teď po asi 20 letech musím říci: "Děkuji ti Ježíšku, děkuji ji 
Tomáši"  (majitel CK ESOTRAVEL) 
 
A tak každým rokem chceme poslat radost i my Vám. 
                                 Třeba Vám to změní život, třeba Vás to potěší... 
                                                                           Těšíme se na vaše přání 
 

 

 

VÁNOČNÍ  AKCE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milujeme Vánoce. 
Stejně jako každý rok, tak i v letošním roce jsme pro vás připravili speciální předvánoční 
nabídku plaveb a v letošním roce rozšířenou i o poznávací a relaxační zájezdy. V případě 
vašeho zájmu můžete zájezdy objednávat od 1.12.2020 do 20.12.2020 každý pracovní den od 
9:00-17:00 hodin. Moc vás prosíme, abyste objednávky prováděli až po 1.12.2020. Z důvodu 
karantény a pandemie covid19 nemůžeme dřívější objednávky akceptovat a zpracovat. Od 
1.12.2020 budeme pro Vás připraveni každý pracovní den až do 17:00 hodin 
PLAVBY S DOPRAVOU A DELEGÁTEM 
V letošním roce je nabídka opravdu štědrá a ušetřit tak můžete až 16.000 Kč na Vaší rodinné 
plavbě. Vánoční nabídku slev platnou od 1.12.2020 naleznete na našem webu. Dále si Vás 
dovolujeme upozornit na velmi příjemnou změnu zejména pro klienty z Čech, protože 
vybrané zájezdy budeme jezdit na trase Vsetín, Rožnov p. Rad, Frýdek-Místek, Ostrava, 
Hranice, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Velké Meziříčí, Jihlava, Humpolec, Praha, Beroun, 
Rokycany, Kladruby, Rozvadov. Již nebudete potřebovat svozové transfery z Prahy a vaše 
cesta do přístavu se tak zkrátí a bude pohodlnější. V roce 2021 bude tato změna u zájezdů 
802,805,806,811,832,834,835,839 a 841. Výše uvedená nabídka je platná do vyprodání 
volných kapacit. Zálohová platba 15.000,-Kč/zájezd na plavby Evropa, nebo uplatnění 
vystavených poukazů a 50% u exotických plaveb-Karibik, SAE.  
POZNÁVACÍ A RELAXAČNÍ ZÁJEZDY 
v roce 2021 rozšiřujeme naši nabídku o relaxační a poznávací zájezdy. S našimi poznávacími 
zájezdy Vás zavedeme především do míst, které v nabídce cestovních kanceláří nejsou zase 
tak běžné. Vánoční nabídku slev POZNÁVACÍCH ZÁJEZDŮ platnou od 1.12.2020 naleznete na 
našem webu. Výše uvedená nabídka je platná do vyprodání volných kapacit. Zálohová platba 
30% z celkové ceny zájezdu, max.15.000,-Kč/zájezd 
PLAVBY BEZ DELEGÁTA   
 I naše klienty, kteří nevyužívají služeb delegáta naší cestovní kanceláře, potěšíme. Máme pro 
ně připravenou speciální nabídku naší cestovní kanceláře a plavební společnosti MSC Cruises, 
která přišla na trh s několika akcemi v předvánočním čase. Jelikož plavební společnost 
rozděluje cenu plavby na cenu za plavbu a přístavní poplatky, my jsme pro vás připravili cenu 
kompletní. Nemusíte tak přepočítávat a zjišťovat ceny. Náš vyhledávač, na 
www.rivieratour.cz,  je propojen přímo s databází MSC CRUISES a propočítá vám kompletní 
cenu plavby. Postačí, když ve vyhledávači zadáte „Plavba s vlastní dopravou“ a kam se 
chystáte vydat na plavbu. Systém už Vám nabídne cenovou nabídku a můžete tak udělat 
rovnou objednávku on-line. Tyto objednávky můžete provádět ihned, není nutné čekat do 
1.12.2020. 
DÁRKOVÉ POUKAZY NA PLAVBY 
Využít můžete i dárkové poukazy na plavby (nabízíme se slevou). Věnujte dárkový poukaz na 
plavbu v libovolné hodnotě nad 5000 Kč pro Vaše nejmilejší a my Vám připravíme dárkový 
poukaz s textem a věnováním v dárkovém balení. Poukazy můžete objednávat do 
15.12.2020. 
Boarding credit: Po nalodění budete mít na lodním účtu připsanou částku 200 €, kterou 
můžete využít na čerpání služeb, nákupy v lodních obchodech, nákupy nápojů a nápojových 
balíčků, výletů a pod. Jeden poukaz je možno využít pouze na jednu cestovní smlouvu 
 

Hodnota 

poukazu v Kč 

Sleva Zaplatíte v 

kč 

5000 200 4800 

7000 300 6700 

10.000 700 9300 

15.000 1000 14000 

20.000 1500 18500 

25.000 Boarding credit 100€ 25.000 

30.000 Boarding credit 100€+1000 Kč  29.000 
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NELA BOUDOVÁ NA PLAVBĚ LUXUSNÍ MSC SEASIDE***** 

 

 

 

 

 

 

Asi se již všichni těšíme, až se situace zlepší a my se tak budeme moci vrátit zpět na plavby na moři. Právě v době „covidové“ jsme si užívali našeho domácího 

prostředí a RIVIERA TOUR započala slibná spolupráce s Komorním divadlem Kalich. Spojení divadlo a RIVIERA TOUR v budoucnu ještě několikrát uvidíte, 

uslyšíte a nebo se budete moci sami účastnit. V Komorním divadle Kalich hraje spousta vynikajících herců a tak po jednom představení a příjemném 

rozhovoru v kavárně Slavia slovo dalo slovo a jsme moc rádi, že na našich plavbách můžeme přivítat skvělou herečku a dabérku Nelu Boudovou, kterou zcela 

jistě znáte z televizních seriálů, filmů, divadelních představení, nebo třeba hlasu Julia Roberts ve slavném filmu Pretty Woman. Během naší plavby se budete 

moci setkat s Nelou Boudovou na privátním setkání, kde se dozvíte jak to chodí při natáčení filmů, jaké divadelní představení ji opravdu baví anebo jak 

pomáhá dětskému domovu Domino. V druhé části našeho setkání s Nelou Boudovou si můžete poslechnout o její návštěvě Srí Lanky, co jí všechno tato 

návštěva dala a o co ji obohatila. Velmi zajímavé povídání a možná i inspirace pro mnohé ženy. Máte se opravdu na co těšit a této plavby se máte možnost 

účastnit i vy. Nabídka na www.rivieratour.cz. A nás celkem zajímalo, zda se Nela na plavbu těší  

Hezký den přejeme, i když v dnešní době on-line. Divadelní herci jsou na tom podobně jako cestovní kanceláře. Nemáme teď zrovna nejlepší období, ale 
snad se nám rýsují lepší časy. Těšíte se, až se vrátíte zpět na prkna, co znamenají svět?  Jak prožíváte covid? Nemáte zrovna nejlepší čas? 
Čas je jaký je a snažím se vždy vycházet ze situace. Nechci tento čas nazývat nedobrým, protože jsem stále zdravá a vlastně se mám velmi dobře. V létě jsem 
natáčela, takže tento čas beru jako prázdniny a využívám ho ke studiu, času s dětmi a tak. Vím, že ale mnozí kolegové na tom nejsou tak dobře jako já. Stejně 
jako ostatní lidé v naší republice museli změnit profesi a řeší finanční problémy. Pociťuji velkou vděčnost, že mě se to zatím vyhnulo. Jeviště mi ale chybí. Jsem 
realistická a proto si myslím, že hrát se bude až venku někdy před létem. 
Těšíte se na plavbu? Co od plavby očekáváte? 
Těším se na plavbu opravdu velmi a vzhledem k tomu, že bude pravděpodobně prodloužený nouzový stav, bude to pro mě taková malá oslava svobody. 
Vlastně velká. 
Jak jste se o plavbách dozvěděla a proč právě s RIVIERA TOUR? 
Před pár lety jsem dostala pozvání, abych jela na zahájení a uvedení do provozu nové lodi. Jela jsem sama a možná proto to byl zážitek, který si velmi dobře 
pamatuju. Byla to obrovská slavnost. Loď křtila Sofie Loren a slavnostní party zahajoval E. Morricone s orchestrem. Bylo to nezapomenutelné. Na lodi jsem 
strávila 3 dny, seznámila se s kapitánem, který byl tak laskav, že mě provedl od podpalubí až po poslední patro. Loď ovšem stála na místě v přístavu. Využila 
jsem restaurace, divadlo i butiky. Na moři jsem ale nebyla, takže to pro mě bude tentokrát premiéra. 
Mohou se klienti na plavbě těšit, že se s nimi podělíte i o nějaké zážitky z Vašeho profesního života? 
Vzhledem k tomu, že plánujete večer se mnou tak si určitě o divadle, natáčení a herecké profesi budeme povídat. Tento rok jsem začala studovat elitní 
koučovací skupině Strategic Intervention Coaching , která má mezinárodní certifikaci a plánuji koučovací praxi. Chci se zaměřit na ženy ve středním věku, 
pomoci jim překonat těžkosti a objevit s nimi jejich zapomenuté sny. Mám připravený program, kdy se můžete zastavit, zklidnit a podívat se do sebe. Ovšem 
vše je čistě dobrovolné. 
Nemáte strach z mořské nemoci? 
Z mořské nemoci strach nemám. Vodu jako živel jsem měla od dětství ráda a před 7 lety jsem se začala potápět. Zažila jsem plavbu na moři i v bárkách a 
mořskou nemoc jsem měla. Ovšem byly to lodě malé a věřím, že nás v tomto obrovském hotelu na moři nic takového nepotká. 
Jak se Vám líbí navštívené destinace během plavby? 
Těším se na všechna místa nejvíc ovšem na Marseille, byla jsem tady asi čtyřikrát a mohla pozorovat, jak se město mění. Nyní asi po 8 letech jsem na toto 
takzvané první město Afriky velmi zvědavá. Miluji starý přístav a pevnosti. Ostrov If je součástí Frioulských ostrovů a proslavil ho především Alexandre Dumas 
starší románem Hrabě Monte Cristo. Z této pevnosti se údajně nedalo uniknout. 
Kde Vás, pokud se situace zlepší, můžeme vidět? Co právě připravujete? 
Na podzim se měla konat premiéra filmu “Večírek”, je to prvotina Michala Suchánka, kterou i napsal. Kdo ho má rád, určitě se dobře pobaví. Já sama jsem se 
bavila velmi na natáčení. Dále měl přijít do kin Rodinný film “Tady hlídáme my “ kde má hlavní roli pes. A také další psí film “Gump” podle knihy Filipa Rožka 
“Gump, pes který naučil lidi žít.” Moc hezké čtení pro děti i dospělé. 
Do televize by měl přijít seriál „Hvězdy nad hlavou“, kde hrají snad úplně všichni milí herci které znám.  Ve hvězdách ale zůstane, jak to bude s divadlem. 
Takže, až to skončí, diváci mě můžou vidět v divadle Komorní Kalich, Činoherní klub a v divadle v Řeznické. Během pandemie jsem nazkoušela milou komedii 
“Hledá se žena nástup ihned “ v divadle Palace. 
A co vy, jak zvládáte covid?  Otužováním?  
Snažím se hýbat a začala jsem se otužovat. Také jsem ho využila k dovolené na Kanárských ostrovech, odkud tento rozhovor píšu. Nyní mi připadá vše velmi 
jednoduché, uvidíme jaké to bude až se vrátím a po cítím opět tu tíživou atmosféru, která u nás bohužel na každém kroku je. Budu se snažit vytvořit si svojí 
realitu a ne klesat na duchu. Jsem zvědavá na otužování, které jsem přerušila “teplým “oceánem. Těším se na Vltavu i studená jezera. 
Jaké budou letos Vánoce, co myslíte? 
Pokud budou všichni blízcí zdraví, určitě to budou Vánoce veselé a nenechám se ničím zkazit. Mám Vánoce ráda a dokážu je prožít. Věřím v tento magický čas. 
Tento rok nebudou vánoční trhy, ale třeba už bude možné stýkat se s přáteli a to myslím každý rád využije.  A Nový rok nám doufám přinese už jenom světlo 
Moc děkujeme za Váš čas i krásná slova 
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MSC VIRTUOSA***** SE CHYSTÁ   NA MOŘE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Už se opravdu nemůžeme dočkat. Plavební společnost MSC CRUISES oznámila, že 

díky pandemii Covid 19 proběhne slavnostní křest lodi MSC VIRTUOSA dne  

10.4.2020 ve španělské Valencii a my jsme moc rádi, že i tentokrát RIVIERA TOUR 

bude u této slavnostní události a budeme mít možnost Vás seznámit s novinkami 

v oblasti výletních plaveb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno MSC VIRTUOSA pochází od slova virtuóz, což znamená někoho, kdo má v 

hudbě vysokou odbornost. Každá paluba bude ve skutečnosti pojmenována po 

jiném hudebním nástroji.    

MSC Virtuosa je jednou ze dvou největších ve flotile MSC Cruises a její sesterská 

loď MSC Grandiosa se může pochlubit působivou řadou funkcí pro hosty. Dvě 

zbrusu nová představení Cirque du Soleil at Sea, nebo první humanoidní robotický 

barman na moři, jsou jen ukázky inovací na palubě lodi MSC Virtuosa, jedné z 

nejekologičtějších lodí na moři. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Správa životního prostředí 
MSC Virtuosa je jednou z nejekologičtějších lodí na moři a energetický účinným 
vzorem pro moderní plavbu: 
-Systémy čištění výfukových plynů ( EGCS ) 
-Nejmodernější selektivní katalytická redukce ( SCR ) 
-Podvodní vyzařovaný hluk systém snižující dopad na velké mořské savce 
-Nejmodernější systém čištění odpadní vody 
-Snížené emise CO2 díky nejnovějším technologiím 
Kromě toho se díky centru MSC Foundation mohou hosté dozvědět o problémech, 
které se nadace snaží vyřešit a mají možnost podpořit programy záchrany života 
nadace přímými dary nebo nákupem stylového zboží nadace MSC. 
 

MSC VIRTUOSA 

•Plavební společnost: MSC Crusies Italy 

•Počet hostů: 6334 

•Posádka: 1564 

•Počet kajut: 2644 

•Délka lodi:  331 

•Šířka lodi:   43 

•Počet palub: 19 

•Rychlost v uzlech: 23 

 

Galerie Virtuosa 

Nejdelší LED dóm na moři 98,5m LED kupolí. Vnitřní promenáda nabízí hlavní i 

speciální obchody. Promenáda je předurčena k tomu, aby se stala konečným cílem 

společenských a zábavních možností pro hosty.  

 

Rodina a děti 

Společnost MSC Cruises je známá svou oceňovanou rodinnou nabídkou a má 

dlouhodobé partnerství se společností  LEGO Group  při navrhování oblastí 

dětských klubů i aktivit na palubě. Na MSC Virtuosa se společnosti MSC Cruises a 

LEGO Group snaží posunout to na další úroveň se šesti velmi speciálními kajutami 

s tematikou LEGO®, aby prázdninové dobrodružství doslova začalo v kabině!  

Bazény MSC Viruosa 

MSC Virtuosa nabízí svým hostům 5 vynikajících a jedinečných bazénů, včetně 

jednoho z největších a nejsložitějších vodních parků na moři. 

V bazénech se může pohybovat více než 1 000 hostů. Atmosphere Pool , 1,700 m2 

s asi 10 m2 veřejného prostoru pro jednoho hosta.  

  

MSC YACHT CLUB 

Luxusní soukromý klub a zároveň možnost si užívat přístup k nesčetným 
možnostem rekreace a zábavy, které nabízí zbytek lodi. Nejlepší umístění kajut a 
vyhrazený prostor přístupný pouze členům YC, vyhrazená restaurace a salonky a 
velký soukromý bazén se solárii a vířivé vany. 
Nepřetržitá služba komorníka, vyhrazené masážní místnosti a plný přístup k 
Thermal Suite v lázních MSC Aurea Spa. 
 
MSC Aurea SPA 
MSC Aurea Spa na MSC Virtuosa má luxusní balijské lázně, které nabízejí relaxační 
procedury, které revitalizují tělo i duši. Komplet s termální oblastí, kosmetickým 
salonem a nehtovým butikem, MSC Aurea Spa vás zanechá pocit hýčkat se od 
hlavy až k patě. 
 
MSC Fitnes od společnosti Technogym 
Fitnes studio na MSC Virtuosa, vybavené nejmodernější technologií kardio a 
silového tréninku Technogym, nabízí širokou škálu inovativních fitness kurzů a 
tréninkových programů. 
 
Sportplex 
Velká a prostorná tělocvična poskytuje velkou plochu, kde si může kdokoliv během 
dne zahrát sporty a hry ... nebo si i večer zatančit. 
 
TV studio a Bar 
Tento high-tech, víceúčelový prostor je vybaven rozhlasovým vysíláním a 
televizním studiem, které vysílá živé hry, kvízy, soutěže talentů a další zábavné 
aktivity po celé lodi. Slouží také jako komediální klub, karaoke bar s živou hudbou. 
 
Kajuty 
Hosté si mohou vybrat z široké škály kajut, a to včetně těch rodinných, 
dvoupatrových apartmánů se soukromou vířivkou nebo největšího množství kajut 
s balkony na moři. Všechny kajuty jsou vybaveny dvoulůžky s možností rozložení 
na dvě samostatná lůžka, prostornou skříní, koupelnou se sprchovým koutem 
nebo vanou, klimatizací, trezorem, telefonem a možností připojení k 
bezdrátovému internetu za poplatek. Vybavení je odstupňováno dle kategorií a 
tříd, to stejné pak platí také o ploše kajut. 
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Nové podmínky pro účast na plavbách 
 
Aktuální podmínky účasti na plavbách a opatření v rámci pandemie COVID 19 platné do odvolání.  

S covidem přišly nové situace a problémy, které si před covidovou situací nikdo nedokázal představit 
ani v tom nejlepším sci-fi filmu. To, co jsme viděli ve filmech, najednou byla realita.  A nikdo z nás na 
tuto situaci nebyl připraven a ani s ní nemohl nijak počítat anebo předpovídat. V návaznosti na tuto 
situaci bylo opravdu nutné, aby se upravily podmínky účasti na plavbách, které v určitých 
návaznostech mají omezující účinek na klienta samotného a nebo jej krátí na jeho právech. Tyto 
omezení jsou opravdu nutné pro možné zachování výletních plaveb a organizaci zájezdů. Některá 
ustanovení mohou, dle právního názoru, být v rozporu s právem v některé ze zemí, kde klienti bydlí a 
nebo si zájezd-plavbu zakoupí. Respektování a uznání podmínek je podmínkou pro účast klientů na 
plavbách samotných. Platnost těchto podmínek očekáváme do ukončení pandemické situace.   
  
DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ VZTAHUJÍCÍ SE NA REZERVAČNÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY PŘEPRAVY Z 
HLEDISKA NOUZOVÉHO STAVU COVID 19. NÁSLEDUJÍCÍ DODATEČNÁ USTANOVENÍ K PODMÍNKÁM 
REZERVACE A PRAVIDLA A PODMÍNKY PŘEPRAVY SE VZTAHUJÍ NA VAŠI CESTOVNÍ SMLOUVU K 
ZAVEDENÍ MIMOŘÁDNÝCH ZDRAVOTNÍCH A BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ. TÝKAJÍ SE VŠECH 
REZERVACÍ SPOJENÝCH S PLAVBAMI OD 1. SRPNA 2020 A  NEBO JAKÉHOKOLI POZDĚJŠÍHO DATA AŽ 
DO DALŠÍHO OZNÁMENÍ. VŠECHNA OSTATNÍ USTANOVENÍ REZERVAČNÍCH PODMÍNEK A PRAVIDEL A 
PODMÍNEK PŘEPRAVY JSOU NADÁLE PLATNÁ A ZŮSTÁVAJÍ BEZE ZMĚNY. PRŮBĚŽNĚ PRACUJEME SE 
ZDRAVOTNICKÝMI ORGÁNY A V PŘÍPADĚ ZMĚN TÝKAJÍCÍCH SE NOVÝCH OPATŘENÍ VÁS BUDEME 
INFORMOVAT. 
 
1.BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZAVEDENÁ SPOLEČNOSTÍ 
S cílem zajištění zdraví a bezpečí klientů během plavby vyvinula společnost řadu procedur, kterými se 
bude řídit po dobu celé plavby, počínaje rezervačním procesem až do vylodění. Z bezpečnostních 
důvodů má dopravce, organizátor, delegát anebo kapitán právo zamítnout nalodění, popř. nařídit 
předčasné vylodění komukoli, kdo se neřídí těmito procedurami a po zdravotní prohlídce nesplňuje 
podmínky pro účast na plavbě nebo zájezdu. Klienti jsou povinni respektovat  a přimout následující 
opatření: 

 Rezervační proces a nalodění 
   Během rezervace musí klient poskytnout společnosti kontaktní údaje (telefonní číslo a emailovou 
adresu) všech osob, které jsou v rezervaci zahrnuté. Společnost poskytne klientům přesné instrukce 
ohledně přípravy zavazadel, která budou odbavena při nalodění. Prosíme klienty, aby cestou z 
domova do přístavu používali roušky a antibakteriální gel. Každý klient zahrnutý v rezervaci bude 
vyzván k vyplnění povinného zdravotního dotazníku zaslaného spolu s palubním lístkem a k 
odevzdání dotazníku zdravotníkům ne dříve než 6 hodin před naloděním. Rodiče nebo zákonní 
zástupci jsou odpovědni za vyplnění dotazníku dětí, které s nimi cestují. Při nalodění budou klienti 
vyzvání k potvrzení, že informace vyplněné v dotazníku se od vyplnění nezměnily. 
   72 hodin před naloděním budou klienti cestující z rizikových zemí dle předpisů Evropského centra 
pro prevenci a kontrolu nemocí povinni podstoupit COVID-19 RT-PCR test. Výsledky budou 
vyžadovány při nalodění. V případě pozitivního testu bude klientům zamítnuto nalodění a bude jim 
poskytnuta zdravotní asistence na pevnině. 
Klienti jsou povinni dostavit se do přístavu v čase předem určeném a vyznačeném na jejich palubním 
lístku, aby se zamezilo riziku masového shromažďování. 
   Před naloděním a při každém vstupu na loď po exkurzích na pevnině musí projít klienti teplotním 
screeningem. V případě teploty nad 37.5°C/99.5 F° bude klientům zamítnuto nalodění a může po 
nich být vyžadováno další testování a zdravotní prohlídka než jim bude nalodění povoleno. Pokud 
zdravotníci uznají klienta za nevhodného pro další cestování, nebude mu povoleno nalodění a bude 
mu poskytnuta asistence na pevnině.   

 Během plavby 
Mohou se provádět denní kontroly a zdravotní asistence. Během plavby bude klientům kontrolována 
teplota a pokud to bude nutné, budou procházet dalšími zdravotními opatřeními, pokud to 
společnost, lékař na palubě nebo kapitán uzná za vhodné. Cestující, u kterých se rozvinuly příznaky 
nebo horečka, jsou požádáni, aby ze své kajuty okamžitě zavolali lékařské středisko lodi. Cestující 
budou vyzváni, aby poskytli svou cestovní historii a budou izolováni. Stejný proces bude vyžadován u 
blízkých kontaktů ubytovaných ve stejné kajutě a členů rodiny. V případě podezření na symptomy 
prosíme cestující o kontakt lékařského střediska na lodi, které jim dále bude asistovat. 
Lékař na palubě si vyhrazuje právo nařídit cestujícím, aby neopouštěli svou kajutu a nebo vylodění v 
případě přítomnosti příznaků spojených s COVID-19. Po celou dobu plavby budou dostupné 
bezplatné lékařské prohlídky týkající se příznaků COVID-19. 

 Sociální distancování a hlavní opatření pro prevenci 
Cestující se musí řídit opatřeními předepsanými společností dodržováním sociálního distancování 
mezi cestujícími – stejně jako mezi cestujícími a posádkou – ve všech veřejných prostorách dle 
předpisů od autorit. 
Kromě zachování sociálního distancování, není-li v palubním značení uvedeno jinak, je cestující 
povinen vždy nosit roušku ve vnitřních veřejných prostorách, s výjimkou sezení v barech a 
restauracích. Ve venkovních prostorách je rouška povinná, pouze pokud nelze dodržet bezpečnou 
vzdálenost, pokud není na palubních značkách uvedeno jinak. Cestující budou požádáni, aby si často 
myli ruce mýdlem a vodou nebo dezinfekčním prostředkem na ruce a nedotýkali se nosu, očí a úst 
bez předchozího mytí rukou. Je požadováno dodržování správné etikety při kašlání nebo kýchání a 
udržování společenského odstupu nebo používání roušek, pokud není možné dodržet fyzický odstup. 
Služby na palubě mohou podléhat změnám na základě místních předpisů nebo jiných omezení 
přijatých nebo odkazovaných na situaci COVID-19. 

 Zábavní aktivity  
Všechny zábavní aktivity musí být organizovány podle konkrétních protokolů, které je třeba 
dodržovat na palubě, mimo jiné jde o čištění a dezinfekci materiálů, omezení počtu účastníků, 
sociální distancování, nošení roušky. Společnost si vyhrazuje právo zrušit jakoukoli akci, kde by podle 
jejich uvážení hrozilo riziko šíření infekce COVID-19. 

 Exkurze v destinacích 
S cílem chránit zdraví cestujících, snížit riziko infekce na pevnině a zajistit, aby všechny aspekty 
zkušeností cestujících během exkurze byly plně v souladu s palubními zdravotními a hygienickými 
normami, vystupování z lodi během kotvení v přístavu je povoleno pouze v rámci exkurze 
organizované společností MSC Cruises. 
Společnost si vyhrazuje právo nepřijmout na palubu cestujícího, který sám vystoupil z lodi v rozporu s 
výše uvedeným pravidlem. Na pevnině jsou cestující povinni přísně dodržovat opatření určená 
průvodcem a předepsaná místními úřady.  
 

 
 

 Odpovědnost pořadatele plavby, zájezdu 
Pořadatel nebo organizátor plavby organizuje plavby a zájezdy v různých světových destinacích, 
které mohou mít různé právní předpisy a nařízení. V různých místech nebo navštívených místech 
mohou během plavby –zájezdu,  nebo i před účastí na plavbě -zájezdu vzniknout situace, které není 
pořadatel, nebo organizátor plavby-zájezdu schopen ovlivnit, změnit, zmírnit. 
     Pokud taková situace nastane a pořadatel a nebo organizátor plavby není schopen plavbu –zájezd 
uskutečnit z důvodů ohrožení zájezdu vyšší mocí, z důvodů změn itinerářů, politické a bezpečnostní 
situace v zemích nebo v destinacích,  vyhrazuje si pořadatel a nebo organizátor právo na změnu 
věcného i časového programu z důvodů vzniklých mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli poskytovatele (nepříznivé počasí, živelné 
katastrofy, letecké havárie, dopravní nehody, bouře, povodně, záplavy a zemětřesení, lodní neštěstí, 
lodní havárie nebo havárie na lodi, válka, pandemie, válečný stav, stávka, teroristický útok, změna 
politického stavu v zemi, apod.) nebo zapříčiněných cizí osobou nebo zákazníkem. V takovém 
případě není možno tuto situaci považovat jako vadu plavby-zájezdu. Právě pro tyto situace je každý 
cestující mít uzavřenu pojistnou smlouvu s krytím od doby potvrzení cestovní smlouvy až do konce 
plavby-zájezdu. Pojištění krýt rizika související s pandemiemi a pandemií COVID-19, jako jsou storno 
zájezdu, náklady na repatriaci, karanténu, lékařskou asistenci a hospitalizaci. Plavební společnost 
nebo organizátor plavby může klientovi nabídnout přeložení zájezdu dle svých možností a dispozic.     
    Zákazník si zájezd-plavbu kupuje jako celek a ne jako zájezd do dílčí destinace. Při zájezdech do 
regionů, ve kterých si aktuální bezpečnostní situace může vyžádat úpravu trasy nebo plavby, 
nedochází k porušení smlouvy o zájezdu, dojde-li k odchylce v trase platby nepřesahující 50 % 
původně plánované trasy plavby. Zákazník bere na vědomí, že každá taková odchylka od původně 
plánované trasy plavby je prováděna z důvodu zachování jeho bezpečnosti.   

 Pojištění 
Každý cestující je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu s krytím od doby potvrzení cestovní 
smlouvy až do konce prázdninového balíčku. Musí krýt rizika související s COVID-19, jako jsou 
storno zájezdu, náklady na repatriaci, karanténu, lékařskou asistenci a hospitalizaci. Toto pojištění 
je cestující povinen doložit pořadateli nebo organizátorovi plavby-zájezdu nejméně 5 dnů před 
začátkem plavby-zájezdu. Pokud tak cestující neuskuteční, nebude mu umožněno účasti na plavbě-
zájezdu bez nároku na odškodnění nebo kompenzace.  

 Zpracování osobních údajů 
Bezpečnostní opatření přijatá společností za účelem prevence infekcí COVID-19 vyžadují zpracování 
některých osobních údajů považovaných za „zvláštní kategorie údajů“ podle čl. 9 obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů 2016/679 („GDPR“). 
Pokud je to možné, souhlas hostů se shromažďuje v souladu s ustanoveními čl. 9 odst.1 GDPR. Tam, 
kde shromažďování souhlasů není možné z objektivních důvodů, ale je zapotřebí zpracování 
osobních údajů, aby bylo zajištěno přijetí preventivních opatření a zabránění šíření choroby COVID-
19, čl. 9 odst. 2 slouží jako právní základ pro provedení zpracování. 
 Sběr a zpracování údajů se provádí v souladu se zásadami zákonnosti, spravedlnosti, 
transparentnosti, omezení účelu a ukládání, minimalizace údajů, přesnosti údajů a důvěrnosti a 
integrity. Osobní údaje shromážděné a zpracované pro tyto účely nebudou použity k žádným jiným 
účelům a nebudou sdíleny s žádnou třetí stranou mimo skupinu MSC Cruises a CK RIVIERA TOUR 
s výjimkou 
a) umožnění hostům využívat jejich pojistnou smlouvu COVID-19, 
b) zajištění, aby hostům byly poskytovány příslušné lékařské služby v nemocničních zařízeních, v 
případě, že je nutné vylodění,  
c) zajištění repatriace, je-li požadována, a (d) kde byl poskytnut souhlas hosta. 
Chcete-li získat více informací o zpracování údajů požadovaných postupy COVID-19 a uplatnit práva 
subjektu údajů, kontaktujte inspektora ochrany údajů na dpo@msccruises.com nebo 
info@rivieratour.cz 
 
Výše uvedené podmínky a pravidla platí na všechny plavby organizované CK RIVIERA TOUR až do 
odvolání. 
Dovolujeme si všechny klienty informovat, že ve spolupráci s plavební společností MSC CRUISES 
jsme schopni Vám zprostředkovat pojištění, které kryje rizika související s COVID-19, jako jsou 
storno zájezdu, náklady na repatriaci, karanténu, lékařskou asistenci a hospitalizaci v ceně 790 
Kč/osoba/plavba/7 nocí 
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ZÁPISKY Z CEST – SKOTSKO 

Během plaveb se mě klienti ptají, kterou zemi nebo místo mám nejraději. Dříve to byla Kuba. Tu jsem doslova 

miloval. 

Jenže v loni jsme s celou rodinou zavítali do Skotska. Naše 14 denní poznávání této země ve všech zanechalo 

neskutečný dojem a to včetně dětí. 

Anglií a Walesem prošly celé dějiny, ale Skotsko, ležící tak nějak všemu stranou, bylo ušetřeno mnoha 

evropských šarvátek. O to více si však užilo odvěkých sporů se sousední Anglií. Dějiny tak přinesly vystřídání 

mnoha architektonických slohů. A tuto architekturu potkáváte na každém kroku. Všechno je přitom nádherně 

barevné, jako kdyby jste upravovali fotografie přibarvením. 

Kdo by neznal bájné jezero Lochness s jeho příšerou, na kterou se stále jen čeká. Kdo by neznal hrůznou historii 

obestoupenou údolím Glencoe. Právě sem míří milovníci ticha, dlouhých procházek, klidu a rozjímání. Často se 

vám stane, že za celý den potkáte jen pár lidí a ovcí. A v tom je Skotsko kouzelné. U nás bychom kolem jezera 

stavěli hotely, kempy, rekreační střediska, ale oni ne. Žádné nové kolosy, masová turistika. Zkrátka pokud 

nemáte hotel zarezervovaný, máte smůlu. A v okolí 100 km nikde nic volné není. A když už si objednáte hotel, je 

dobré si rezervovat i stůl na večeři, ať se najíte. No co mám povídat, občas jsem nechápal, bylo to nezvyklé od 

cestovatele, který je zvyklý objednávat hotely on-line podle toho jak se podaří cestovat. Byla to velmi cenná 

zkušenost, ale nevadila mi. Právě naopak, bylo vidět, že si místní moc Váží toho, co okolo mají a že se jen tak z 

nějakých turistů nepo…. Na druhou stranu to co nás dostalo, byla skutečnost, jak jsou místní lidé doslova úžasní. 

  Třeba jsem byl v katedrále a zaujala mě stará bible. Přistoupila ke mně paní a poskytla mi asi 30 minutový 

výklad o historii katedrály. „Vy jste průvodkyně, vy zde pracujete? Ne, proč? Jen, že mi to všechno vyprávíte, řekl 

jsem. To je proto, že Vás to zajímá, mladý pane a já vám to ráda řeknu, protože jsem na tuto historii hrdá.“ 

A ta příroda. Šlapali jsme výšlap do hor. I děti nevěřili, zda tu horu dám. Ale bylo tam tak krásně, že jsem musel i 

kdybych se měl dolů kutálet. Ale co bylo neskutečné. Bylo nás tam asi 500 turistů, nikde ani papírek, nikde ani 

smítko a všichni, podotýkám všichni pěkně po chodníčku. Neskutečné, jak si dokáží vážit přírody. 

Ten lahodný mok, nazývaný whisky, je synonymem ke Skotsku stejně jako jezera, středověká architektura či 

příšera z jezera Lochness. Snad každé, sebevíce zapadlé údolí ukrývá destilérku, kde se zdejší, dvakrát 

destilovaná whisky, vyrábí. Takové VALAŠSKO. Snadno se tak při svých toulkách krajinou zapomenete v 

některém z těchto příjemných stavení. Až ve Skotsku jsem přišel na chuť whisky. Vychutnat tu úžasnou vůni, tu 

neskutečnou chuť…. 
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KDYŽ KARIBIK, TAK HONDURAS 

ROATAN-HONDURAS 

Pokud přemýšlíte nad plavbou v Karibiku, je to dobrá volba. Co je, ale důležitější, vybrat si tu správnou plavbu. 

Cestovky prodávají plavby v Karibiku jako na běžícím páse, nic méně opravdu není okruh jako okruh. A protože je 

za takovou dovolenou již celkem velká investice, je dobře si nechat poradit, nebo alespoň získat námět. A tady je 

jeden přímo od nás.  

Ostrov Roatán se nachází v Karibském moři a je nejrozlehlejším ze všech honduraských ostrovů. První zmínka o 

něm se datuje k roku 1502, kdy sem dorazil Kryštof Kolumbus při jeho čtvrté a poslední cestě na nový kontinent. 

Ve středověku pak Roatán sloužil kvůli obtížnému přístupu k pobřeží přes mohutné korálové útesy jako úkryt pro 

anglické, francouzské a holandské piráty. Roatán je celoročně zeleným ostrovem s bujnou vegetací. Díky 

ideálnímu podnebí a pravidelným srážkám je i v období sucha stále rozkvetlou zahradou. V období dešťů, které 

začíná zpravidla v listopadu a končí v polovině ledna, se počasí střídá velmi rychle. Po velmi vydatném dešti 

většinou vychází slunce a je okamžitě krásně. Ideální dobou k pobytu je únor až červen, kdy je téměř stále hezky. 

Teploty se v tomto období pohybují mezi 27 až 29 °C. V letních měsících vystupují teploty nad 30 °C a srážek je 

minimálně. 

Tropické lesy, bílé pláže, azurově modré moře a korálové útesy, které přímo vybízejí k potápění a šnorchlování, 

což je také jedna z nejoblíbenějších aktivit na ostrově. Dříve byl známý jako Ruatan a Rattan. Ostrov je cca 60 km 

dlouhý a má 8 km v nejširším místě. (Poloha ostrova na mapě Karibiku) 

Aktuálně zažívá Roatán velký rozvoj a příliv investic. Stal se z několika důvodů místem pro naprosto dokonalou 

dovolenou u moře. 

Prvními zaznamenanými obyvateli Roatánu byli indiáni z kmene Paya. Archeologické nálezy tohoto kmene jsou 

na ostrově objevovány takřka denně. Hrnčířské artefakty a sošky dostaly název „Yaba Ding Dings“. Podle četnosti 

těchto nálezů lze soudit, že populaci kmene Paya se dařilo velice dobře a počet obyvatel ostrova se pohyboval 

okolo 1000 indiánů. Kryštof Kolumbus a jeho posádka objevili Bay islands včetně Roatánu na své čtvrté a 

poslední cestě do Nového světa v roce 1505 a byli tak prvními Evropany, kteří navštívili ostrov Roatán. Kolumbus 

si o místních indiánech poznamenal, že jsou to mírumilovní farmáři a rybáři a že společnost indiánů  

Toužíte se vypravit do Karibiku, je vaším snem dovolená na proslulých plážích, nebo radši na ještě neobjevených 

místech tohoto ráje? Představujete si, že byste tam mohli žít? Zcela určitě ano, protože se zde nachází i Czech 

Village (dříve Jonesville Point Community) což je je česko-slovenským projektem sdružení vlastníků domů  a 

bungalovů na ostrově Roatán na břehu Karibského moře a jak říkají rádi, zde uvítáme všechny milovníky klidu a 

krásného počasí, ale i všechny ostatní, kteří milují cestování, potápění, rybaření, koupání, jachting a ostatní 

vodní sporty. Společenství vlastníků domů se stará o pořádek, organizaci a bezpečnost. 
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PŘEDSTAVUJEME VÁM 

Ing. Jana  
MATOCHOVÁ 
Benefit manager 

 
 
Ing. Jana Matochová pracuje 
v CK RIVIERA TOUR již několik let.  Její náplní je především péče o klienty, 
správa našeho clubu RIVIERA BENEFIT CLUB, řešení a pomoc při stornech 
zájezdů, marketingové aktivity a propagace cestovní kanceláře a 
pochopitelně ji potkáte i jako delegátku na plavbách  
 
 
 

Jano, když jsi nastoupila do RIVIERA TOUR, nebyl to pro tebe 

šok? 

Šok to byl. Byla to úplně jiná pracovní náplň, než je obvyklé a než jsem 
byla zvyklá. Dynamicky se střídala práce v kanceláři s prací delegátky 
na lodi.  Musela jsem se naučit spoustu nových věcí a také navštívila 
mnoho nových měst.  
 
Proč jsi se vůbec přihlásila do výběrového řízení právě k RIVIERA 

TOUR? 

Pracovat v cestovní kanceláři a mít možnost více cestovat byl vždy můj 
sen. Cestovní ruch byl také mým vystudovaným oborem. Takže, když 
jsem se dozvěděla o novém výběrovém řízení, bez váhání jsem šla do 
toho.  
 
Naplňuje tě současná práce? 

Abych pravdu řekla, současná práce mě nenaplňuje. A to jen z toho 
důvodu, že celý svět je stále „pozastavený“ pandemickou situací a naši 
cestovní kancelář to zasáhlo prakticky od základu. Těším se, až budeme 
moci opět vytvářet nezapomenutelné dovolené pro naše klienty a 
prožívat s nimi společnou lásku k cestování, destinacím, moři a k lodím 
MSC.   
 
Co očekáváš do budoucna a jaké máš plány? 
Tento rok jsem se naučila, že plánování se mi moc nevyplácí. Těšila 
jsem se na spoustu nových plaveb a neprobádaných míst a nic z toho se 
nekonalo.  Tak teď si můžeme snad jen přát pod stromeček, abychom 
po novém roku opět mohli vyrazit poznávat do světa a hlavně byli 
zdraví.  
 
Jak prožíváš situaci ohledně covidu? 
Situace je nepříjemná pro všechny. Nemůžeme cestovat, pracovat a 
zároveň máme strach o blízké.  Na druhou stranu si ještě více vážím 
každého okamžiku, kdy můžu být se svými blízkými, kamarády nebo 
kolegy.   
 
Jak se ti líbí práce delegátky? 
Práce delegátky je skvělá ale i náročná, jste neustále v kontaktu s lidmi 
a děláte vše proto, aby si z dovolené odvezli co nejkrásnější zážitky.  
Někdy musíte vyřešit i méně příjemné situace a být stále pro klienty 
oporou a pomocnou rukou.  Vidět ale rozzářené oči klientů vracejících 
se z dovolené, plni nových zážitků, nadšení z lodi a navštívených míst, 
to je opravdovým naplněním této práce. 
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S RIVIERA TOUR DO DIVADLA 

Z vašich emailů a telefonátů víme, že se už nemůžete dočkat, až 
společně vyrazíme do divadla. Vzhledem k aktuální situaci však musíme 
posečkat, protože není aktuálně možné naplánovat žádný termín. 
Jakmile se pandemická situace zlepší, rychle připravíme velmi zajímavou 
nabídku pro Vás. Už jsme po kultuře opravdu „hladoví“   


