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AKČNÍ CENA 265 €             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 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   15.10.2020 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 ceně 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 16.10.2020 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 17.10.2020 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 18.10.2020 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  

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

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

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


