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

 

   

362 ZÁPADNÍM STŘEDOMOŘÍM DO LISABONU                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUÁLNÍ AKČNÍ CENA     15.990 Kč 

Akční cena za osobu  15.990 Kč   627€ 
Katalogová cena za osobu  29.990 Kč  1176€ 
Cena dítě 3-11 let           7.990 Kč    313 € 
Cena junior 12-17 let             7.990 Kč   313 € 
Počet dnů 12 
Loď MSC  MSC SPLENDIDA***** 
Termín odjezdu 2.11.2022 
Termín příjezdu 12.11.2022 

Číslo plavby 362 
 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer, animační a zábavné programy na lodi 
*pojištění proti úpadku CK 
*divadla, bazény, vířivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět 
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi a v destinacích 
* výlet do Janova a Padovy 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti nad rámec programu 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc (povin. poplatek) 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*povinné pojištění na rizika Covid 19 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění na plavby SLAVIA již od 790 Kč 
*možnost úhrady servisní taxy předem  
*kategorii kajut Fantastica, Aurea …+kajuty s oknem, balkonové  
*nápojové balíčky a pakety  
 
 
Dovolujeme si vás upozornit, že tato nabídka je platná k aktuálnímu 
datu. V pandemické situaci může dojít ke změně zájezdu, programu 
zájezdu anebo jiným okolnostem, dle vládních nařízení jednotlivých 
zemí anebo dodržení bezpečnostního protokolu. Tyto situace není 
cestovní kancelář schopna ovlivnit a nepovažují se za vadu zájezdu a 
to ani včetně dodatečných změn, povinnosti testování, aplikace 
roušek a pod. Věnujte prosím pozornost VOP a podmínkám účasti na 
plavbě.  V takovém případě se cestovní kancelář vždy bude snažit 
najít co nejvhodnější řešení dané situace. Děkujeme za pochopení. 

1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu dle nástupních míst. Během cesty do přístavu Vás náš delegát seznámí s životem na palubě lodí MSC Cruises, 
organizačními pokyny a programem zájezdu. Během cesty do přístavu pro Vás máme připravenu studenou večeři, teplou snídani a občerstvení. Nástupní místa: Vsetín, 
Rožnov p. Rad, Frýdek-Místek, Ostrava, Hranice, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno. Transfer za příplatek 890 Kč: Velké Meziříčí, Jihlava, Humpolec, Praha 
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění -Janov  10:00-17:00 
Po příjezdu do přístavu následuje registrace a odbavení na loď. V odpoledních hodinách seznamovací prohlídka s lodí, ubytování a bezpečnostní nácvik před vyplutím. 
Rozhodně si nenechte ujít první vyplutí z přístavu. Je to nezapomenutelný zážitek. Také u první servírované večeře nesmíte chybět a užít si tak skvělou italskou 
gastronomii. Večer zavítáme do lodního divadla a finále večera zakončíme skleničkou na baru. 
3.den: Plavba na moři 
Plavba není jen o poznávání nových destinací. Plavba je i o tom, že by si měl každý udělat čas sám na sebe a na své přátele. Využijme proto volného dne na moři a 
navštivme AUREA SPA, Fitness a další zážitkové služby. Nebo můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, které je možné zakoupit na 
lodních barech 
4. den: Malaga-Španělsko  10:30-18:30 
Pokud hodláte poznat krásy Španělska, Malaga je to pravé ořechové. Pohodová procházka kolem arény nebo výšlap na hrad s krásným výhledem na celý přístav 
rozhodně stojí za to. Nebo jen procházka v příbřežní kolonádě za vůně pomerančovníků. Tři opravdové pecky rozhodně stojí za zhlédnutí – Staré divadlo, nádherná 
katedrála a místo, kde působil opravdu světoznámý malíř. Rodiště malíře Picassa, atraktivní a kosmopolitní město Malaga se nachází v nádherné zátoce v provincii 
Andaluzie. Obdařena sluncem a úžasným světlem je Malaga městem širokých bulvárů, ve větru se pohupujících palem, temperamentního nočního života, kvalitních 
muzeí a vynikajících restaurací s mořskými specialitami. 
5.den: Casablanca-Maroco  09:00-23:00 
je největší město a přístav v Maroku. Nachází se na pobřeží Atlantského oceánu v západní části Maroka a je hlavním městem regionu Velká Casablanca. V Casablance 
sídlí Královský oceánografický institut. Zároveň je nejdůležitější základnou Královského námořnictva Maroka. V této destinaci si nesmíte nechat ujít prohlídku mešity 
Hassana II. – mešita tyčící se nad mořem na skalnaté plošině je dominantou města. Stavba byla započata roku 1980 podle návrhů francouzského architekta Michela 
Pinseaua a slavnostní otevření se konalo 30. 8. 1993. Minaret vysoký 200 metrů je nejvyšší stavbou v zemi. Mešita dokáže pojmout až 25 000 věřících a dalších 80 000 
se vejde na nádvoří. Podle statistiků by se do této mešity mohl umístit Chrám sv. Petra v Římě. ( Vstupné cca 13€)  Velmi zajímavým kontrastem je i místní Medina, 
která rozhodně stojí za prozkoumání. 
6.den: Plavba na moři 
Užijte si tento den. Dýchejte svěží mořský vzduch, oddávejte se lenošení, odpočinku a relaxování při skleničce skvělého drinku. Můžete sportovat, opalovat se, zaplavat 
si v bazénech nebo si zatančit a pobavit se s animátory na palubě lodi MSC Cruises . Večer po divadelním představení si připravíme foťáky, kamery, poznámkové bloky 
na další výlet v novém dnu. 
7.den: Lisabon-Portugalsko 07:00-16:00 
Je považován za jedno z nejkrásnějších měst na světě. Přes řeku Tejo se klene most Vasco de Gama. Tento most je nejdelší v Evropě. Most je dlouhý 17,5 km. Vzhledem 
k možnostem návštěvy Lisabonu doporučujeme výlet MSC Cruises do Fatimy. Portugalská Fátima je pro většinu Čechů zcela neznámým místem, přesto je už přes 
devadesát let považována za nejvýznamnější katolické poutní místo na světě. Od doby, kdy se tady třem dětem zjevila Panna Marie, přicházejí do Fátimy ročně milióny 
lidí prosit na kolenou o zázrak. Máme připravený krásný výlet po městě místními TUC-TUC (za příplatek cca 25€ na místě) 
8.den: Plavba na moři 
Užijte si tento den. Opalujeme se, relaxujeme, čteme… 
9.den:  Barcelona – Španělsko 12.00-20.00 
Od sochy Kryštofa Kolumba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. Příjemná procházka ve 
vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při návštěvě tohoto krásného města. Před návštěvou 
Barcelony doporučujeme nastudovat život a dílo Antonia Gaudího anebo se zájmem poslouchat výklad našeho delegáta. Transfer MSC přístav-centrum-přístav Vám 
rozhodně doporučíme. 
10.den: Marseille - Francie   08:00-18:00 
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. Ostrov, kde byl vězněn hrdina 
románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně, výšlap ke katedrále Panny Marie s naším delegátem, je nezapomenutelný zážitek. Marseille máte jako na 
dlani. Uvidíte ostrov Iff, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav s jeho pevností a další zajímavosti. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v 
této destinaci je opravdu nutný. Večer po divadelním představení si připravíme zavazadla k vylodění, zaplatíme účty a necháme se unášet na vlnách k poslednímu 
přístavu naší plavby. Nutný transfer MSC. 
11.den: Vylodění-  Genoa- Itálie 9:00-12:00 
Ráno po snídani se vylodíme z lodi. V dopoledních hodinách navštívíme historické centrum Janova, které se vyznačuje typickými uličkami zvanými Caruggi a je jedním z 
největších příkladů zachovalého středověkého města v Evropě. Budete překvapeni množstvím ulic, které se protínají a vytvářejí zamotaný labyrint uliček ve starém 
přístavu a odpočívají kolem katedrály. Ulice „patricijská“ se nachází poblíž Via Aurea a Piazza De Ferrari, které je spojeno s velkou fontánou. Zjistíte, že některé ulice 
jsou tmavé, jiné osvětlené slunečními paprsky, některé jsou široké a některé tak úzké, že je obtížné jimi projít. Všechny mají smíšené vůně, příchutě a různé kultury 
11.den: Itálie – Padova-  – 17:00-19:00 
Nechceme přece jen sedět v autobuse. Proto se během zpáteční cesty zastavíme v Padově, městě Sv. Antonína. Jako mnoho italských měst je i Padova bohatá na 
stavební a umělecké památky. Patrně nejznámější je poutní bazilika svatého Antonína (místními zvaná Il Santo), jeden z největších chrámů v Itálii, jehož stavba začala 
1238, sedm let po světcově smrti. Padovu navštívil při svém návratu do vlasti také první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk, setkal se tam s italským 
králem Viktorem Emanuelem III. a 16. prosince 1918 tam provedl přehlídku Československé legie v Itálii. V podvečerních hodinách si uděláme pohodovou procházku 
centrem města až k Basilice Sv. Antonína. Následuje odjez zpět do České republiky. Během cesty máme pro vás připravenu 2 x teplou svačinku, drobné občerstvení a 
kávu zdarma. Během cesty budete mít možnost dokoupit poslední suvenýry a dárky pro Vaše blízké v dálničních shopech. Váš delegát Vás taktéž bude informovat o 
zajímavostech z života na lodích, technických zajímavostech lodí apod. 
12.den: Příjezd do ČR- dle dopravní situace příjezd do Brna cca 10:00, Prahy cca 13:00, Ostravy cca 14:00  
 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  SPLENDIDA*****                          EVROPSKÉ PLAVBY 

                                                                              Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz   
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnost MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY  
A SLUŽEB DELEGÁTA V DESTINACÍCH 

             JANOV-MARSEILLE-BARCELONA-MALAGA-CASABLANCA-LISABON-PADOVA  


