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

 

 

724   ŠPICBERKY A SEVERNÍ POLÁRNÍ KRUH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                     JANOV - MALAGA - CASABLANCA - LISABON - BARCELONA - MARSEILLE 

AKČNÍ CENA                       53.990,-Kč 

First minute - nejlevněší cena 
pro prvních 12 rezervací  cena za 

osobu 

55.990,-Kč 

Číslo plavby 724 

Katalogová cena za osobu 67.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 9.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  17.990,-Kč 

Počet dnů 16 

Loď MSC ***** PREZIOSA 

Termín odjezdu 3.8.2020 

Termín příjezdu 19.8.2020 
 
 
 
 
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 a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zábavné programy na lodi 
*divadla, bazény, vířivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
 
 Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Užijte si dovolenou-za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 1790,-Kč/os  
*možnost úhrady servisní taxy předem  
*lepší kategorii služeb na kajutě  Fantastica,Aurea,Wellness 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek  
*nápojové balíčky  
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost  
*rezervaci míst v buse - příplatek 100 Kč/os  
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno 
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany  
 
Připravili  jsme pro Vás speciální fakultativní výlet : 
*fakultativní výlet busem Geiranger, North Cape, 
Longyearbyen 

1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino.Nástupní místa:Vsetín-Nový Jičín-
Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Velké Meziříčí-Jihlava-Humpolec-Praha-Ústí nad Labem 
2.den: 09.00-22.00 Německo-Hamburg   
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s 
delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika 
chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud 
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory 
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 na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můžete jen tak 
odpočívat na palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, které je možné zakoupit na lodních barech 
4.den: 15:00-22:00 Molde- Norsko    
v norském kraji Romsdal se nachází městečko Molde, které leží na severním břehu Romsdalsfjordu na stejnojmenném poloostrově. Městečko má velmi 
příjemné a mírné klima a možná jej budete znát i pod názvem „Město růží“. Navštívit můžete Romsdalovo muzeum, nebo se projet vyhlídkovým vláčkem a 
kochat se nádhernou přírodou 
5.den: Plavba na moři    
Využijeme proto volného dne na moři a navštivme AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek… 
6.den: 12.00-22.00  Norsko-Tromso    
Daleko za severním polárním kruhem v Norsku se rozkládá město Tromsø, které je největším městem v rozlehlých polárních oblastech Skandinávie. Město 
leží ve stejné zeměpisné šířce jako severní Aljaška, proto se pyšní několika prvenstvími – nachází se zde nejseverněji položená univerzita, pivovar i 
katedrála na světě. Město od 20. let 19. století funguje jako námořní přístav v Arktickém oceánu. Právě odtud vyráželi na své polární expedice průzkumníci 
Amundsen a Nansen.  V současné době žije ve městě okolo 65 tisíc obyvatel a pro svou krásu bývá často nazýváno Paříží severu. Nejvýraznější dominantou 
města je Ishavsjatedralen, neboli Arktická katedrála. Ta byla postavena teprve v roce 1965 z betonu, podle návrhu architekta Jana Inge Hoviga. Delegát se 
účastní fakultativního výletu MSC. Výlet je nutné objednat při podpisu smouvy.  
7.den: Plavba na moři    
Odpočíváme, nabíráme sílu… 
8.den: 08.00-22.00  Longyearbyen    
Longyearbyen je největší město na Špicberkách u Isfjordu. Leží na největším ostrově Spitsbergen. Má okolo 2 144 obyvatel, z toho většinou Norové a 
Rusové.  Je to nejseverněji položené město na světě, nedaleko města je také nejseverněji položená vesnice světa Ny-Ålesund. Sídlí zde i guvernér Špicberk 
Per Sefland (norsky Sysselmannen på Svalbard). Longyearbyen leží mezi severním polárním kruhem a severním pólem na největším ostrově na Špicberkách 
Spitsbergen. Nachází se ve výběžku fjordu Isfjorden, na pobřeží fjordu Adventfjorden, pojmenovaného podle slova advent, město se rozkládá jednak na 
pobřeží, jednak vyplňuje část údolí Adventdalen podél řeky Longyearelva, vytékající ze dvou ledovců. Kvůli Golfskému proudu fjord nikdy nezamrzá. 
Delegát se účastní fakultativního výletu MSC. Výlet je nutné objednat při podpisu smouvy.  
9.den: Plavba na moři    
A je to tu opět znovu, takže si uděláme čas na své nové přátele z lodi a využijeme volného dne na moři.  
10.den: 12.00-02.00  Norsko-Honningsvag-North Cape  
severní mys je oblast s rozlohou 924 km² představující zajímavou a drsnou přírodu na pobřežní Barentsova moře v Norsku na severu Evropy. Nordkapp je 
místo, kde se setkávají vody Norského moře, části Atlantského oceánu a Barentsova moře, části Severního ledového oceánu. Celá oblast je vzdálena 
přibližně 2000 km od severního pólu. Za pojmenování vděčí tato oblast kapitánu Richardu Chancellorovi z roku 1553. V oblasti se nachází obce a turistická 
střediska Honningsvåg, Nordvågen, Kamøyvær, Skarsvåg, Gjesvær, Repvåg a Skipsfjorden. Nordkapp je obvykle v turistických průvodcích prezentován 
pouze jako mys, výběžek v severní části Norska a mylně považován za nejsevernější bod kontinentální Evropy. Delegát se účastní fakultativního výletu 
MSC. Výlet je nutné objednat při podpisu smouvy.  
11.den: Plavba na moři 
12.den: 07.00-17.00  Norsko-Hellesylt/Geiranger    
I v nočních hodinách, kdy budeme proplouvat fjordy, můžete fotografovat nádhery přírodních úkazů. Ráno na chviličku zakotvíme v Hellesyltu pro klienty, 
jenž mají objednán výlet s MSC Cruises. Dále pak budeme pokračovat do Geirengeru kolem světoznámých vodopádů, jejichž tříšť orosí i naši loď. Po 
zakotvení ve fjordu se tendrem přepravíme na pevninu a využijeme příjemné procházky v tomto fjordu. Fakultativně za příplatek můžete využít úžasný 
výlet vyhlídkovým busem na plošiny fjordů, odkud jsou vidět úžasné přírodní scenérie.(viz hlavní foto). Fakultativní výlet vyhlídkovým busem je možné 
objednat jen při uzavření cestovní smlouvy. Delegát se účastní fakultativního výletu MSC. Výlet je nutné objednat při podpisu smouvy.  
13.den: 12.00-21.00  Norsko-Stavanger    
Dříve rybářská vesnička-dnes moderní město ropného průmyslu. Zavítáme do jednoho z největších skanzenů v Norsku. Venkovní architektura rybářských 
domečků je úžasná, podíváme se do muzea výroby sardinek. Vstup je zahrnut v ceně zájezdu. Dále se projdeme k nejstarší katedrále v Norsku a kdo bude 
mít zájem, může navštívit muzeum petrolejářského průmyslu. Delegát vás doprovodí na procházku městěm. 
14.den: Plavba na moři    
15.den: 06.00  Německo-Hamburg   
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda. 
16.den: Příjezd do ČR   Dle dopravní situace příjezd do ČR, Praha (18.8.2020 cca 21:00)  Brno (19.8.2020 cca 00.30 ) 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  Cruises                              

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

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

HAMBURG – STAVANGER – GEIRANGIER – MOLDE – TROMSO - LONGYEARBYEN 
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                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ   

 

 

     726  ZÁPADNÍ STŘEDOMOŘÍ NA MSC DIVINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                     JANOV - MALAGA - CASABLANCA - LISABON - BARCELONA - MARSEILLE 

AKČNÍ CENA                       25.990,-Kč 

First minute - nejlevněší cena 
pro prvních 12 rezervací  cena za 

osobu 

25.990,-Kč 

Číslo plavby 726 

Katalogová cena za osobu 37.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 8.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  8.990,-Kč 

Počet dnů 10 

Loď MSC ***** DIVINA 

Termín odjezdu 28.8.2020 

Termín příjezdu 6.9.2020 
 
 
 
 
 
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  a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zábavné programy na lodi 
*divadla, bazény, vířivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
 
 Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Užijte si dovolenou-za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 520,-Kč/os  
*možnost úhrady servisní taxy předem  
*lepší kategorii služeb na kajutě  Fantastica,Aurea,Wellness 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek  
*nápojové balíčky  
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost  
*rezervaci míst v buse - příplatek 100 Kč/os  
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno 
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany  
 
Připravili  jsme pro Vás speciální fakultativní výlet : 
*PISA-celodenní autobusový výlet 1090kč 

 
 
 
 
1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu z České republiky. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, 
cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.  
2.den: 09.00-18.00  Itálie - Janov    
Příjezd do přístavu v cca 9.00. Po příjezdu následuje nalodění na loď, oběd a prohlídka lodi s delegátem. Odpoledne ubytování ve 
Vašich kajutách a bezpečnostní cvičení. První vyplutí z přístavu je nejkrásnější, to si rozhodně nemůžete nechat ujít. Následuje Vaše 
první večeře v servírované restauraci, poté informační schůzka s delegátem a návštěva divadelního představení na lodi. Noc je ještě 
mladá a tak můžete vyrazit na taneček, bavit se s animátory nebo poslouchat hudbu při skleničce dobrého vína nebo svělého 
koktejlu. Vaše dovolená právě začíná  
3.den: 0800-17.00 Francie - Marseille   
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete navštívit i 
fakultativně. 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 (nutný transfer MSC) 
4.den: 09:00-18:00 Barcelona – Španělsko  
Od sochy Kryštofa Kolumba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět 
gotickou čtvrtí. Nádherná procházka na celý den 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. 
5.den: 08.00-19.00  Španělsko-Ibiza 
Ibiza-ostrov diskoték a párty. My Vám doporučíme dnešní den věnovat lenošení na pláži anebo můžete s naším delegátem vyrazit na 
návštěvu místní citadely a centra města (nutný transfer MSC) 
6.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 na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického 
salonu a dalších služeb. Nebo můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, které je možné zakoupit na 
lodních barech 
7.den: 7.00-17.00  Itálie - Neapol   
Dopoledne vyrazíme na prohlídku tohoto úžasného města. Neapolská metropole Vám nabídne procházku historického centra, 
možnost nákupů aktuální módy, nebo pro opravdové cestovatele návštěvu španělské čtvrti. Zavítat můžete i k sídlu plavební 
společnosti MSC Cruises, nebo využít fakultativních výletů na Vesuv nebo Pompeje. 
8.den: 09.00-19.00  Itálie – Livorno - Pisa   
Po vylodění se můžete účastnit výletu do italské Pisy. Šikmou věž v Pise zná snad každý a vy máte možnost se dostat do její úplné 
blízkosti, nebo dokonce vystoupat po schodech až na vrchol věže (vstup na věž není v ceně výletu). Obdivovat můžete i zdejší 
chrámy, hřbitov a nakoupit si spousty suvenýrů. Po návratu zpět do přístavu si můžete prohlednou i městečko Livorno. Výlet do Pisy 
je za příplatek*. 
9.den: 09.00  Itálie - Janov    
Brzy ráno zaplatíme svoje účty na lodi, dáme si lahodnou snídani a připravíme se na vylodění. Po vylodění odjezd do ČR. Během 
cesty máme pro Vás připravenou 2x teplou svačinku, kávu, čaj, cappuccino, čokoládu. 
10.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 03.00 hod, Brno cca 05.00 hod, Olomouc 06.30, Ostrava 07.45  
 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  Cruises                              

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

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

JANOV – MARSEILLE – BARCELONA – IBIZA – NEAPOL - LIVORNO-PISA* 
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727   ŘÍM - ORVIETO A STŘEDOMOŘÍ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                     JANOV - MALAGA - CASABLANCA - LISABON - BARCELONA - MARSEILLE 

FIRST MINUTE                       28.990,-Kč 

First minute - nejlevněší cena 
pro prvních 12 rezervací  cena za 

osobu 

28.990,-Kč 

Číslo plavby 727 

Katalogová cena za osobu 38.900,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 9.290,-Kč 

Cena junior 12-17 let  9.290,-Kč 

Počet dnů 10 

Loď MSC ***** SEAVIEW 

Termín odjezdu 1.9.2020 

Termín příjezdu 10.9.2020 
 
 
 
 
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 a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zábavné programy na lodi 
*divadla, bazény, vířivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
 
 Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Užijte si dovolenou-za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 520,-Kč/os  
*možnost úhrady servisní taxy předem  
*lepší kategorii služeb na kajutě  Fantastica,Aurea,Wellness 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek  
*nápojové balíčky  
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost  
*rezervaci míst v buse - příplatek 100 Kč/os  
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno 
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany  
 
Připravili  jsme pro Vás speciální fakultativní výlet : 
*PISA-celodenní autobusový výlet 1090kč 

 
1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu z České republiky. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, 
cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.  
2.den: 09.00-18.00  Itálie - Civitavecchia    
Příjezd do přístavu v cca 9.00. Po příjezdu následuje nalodění na loď, oběd a prohlídka lodi s delegátem. Odpoledne ubytování ve 
Vašich kajutách a bezpečnostní cvičení. První vyplutí z přístavu je nejkrásnější, to si rozhodně nemůžete nechat ujít. Následuje Vaše 
první večeře v servírované restauraci, poté informační schůzka s delegátem a návštěva divadelního představení na lodi. Noc je ještě 
mladá a tak můžete vyrazit na taneček, bavit se s animátory nebo poslouchat hudbu při skleničce dobrého vína nebo svělého 
koktejlu. Vaše dovolená právě začíná  
3.den: 09.00-17.00  Francie- Cannes    
V dopoledních hodinách navštívíme překrásné letovisko na francouzské riviéře. A kousek opodál – místo, kam míří tisíce turistů. 
Zejména milovníci filmů dobře znají světový festival filmů v Cannes. S delegátem se projdete městem kolem tržnice až k červenému 
koberci, kudy přicházejí filmové hvězdy. Cannes je opravdu živé město a poměrně drahé. Zavítáme i do míst, kde jsou nákupy 
vhodné snad jen pohledem-ceny Vás totiž omráčí. Projet se můžete vyhlídkovým vláčkem anebo navštívit místní citadellu.  
4.den: 13.00-22.30  Španělsko-Mallorca-Palma de Mallorca    
Baleárské ostrovy - ráj na zemi. Procházka centrem Palmy zejména ve večerních hodinách je nezapomenutelným zážitkem. 
Procházka kolem katedrály světla, staré radnice, královského paláce, nebo olivovníku starého přes 2000 let je opravdu kouzelná. 
Závěru pochopitelně korunuje návštěva venkovní kavárny na Plaza D Mayo, kde si vychutnáte skvělou pravou sangrii. Ale pozor, 
hlavně se včas vrátit na loď (nutný transfer).  
5.den: 08.00-18.00  Španělsko-Barcelona    
Od sochy Kryštofa Kolumba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět 
gotickou čtvrtí. Nádherná procházka na celý den 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, nebo se zájmem poslouchat výklad našeho delegáta. Transfer MSC přístav-centrum-přístav Vám rozhodně 
doporučíme. 
6.den: 12.00-19.00  Francie-Ajaccio    
Ajaccio je největším městem ostrova, nacházející se na západním pobřeží. Patří do regionu Corse-du-Sud. Ve městě žije přes 65 000 
obyvatel a nachází se zde přístav i letiště. Ve městě se narodil a dětství strávil slavný císař a vojevůdce Napoleon. Mnohé památky ve 
městě jsou věnovány právě Napoleonovi. Připomínají ho četné sochy a ani jeho rodný dům (Casa Bonaparte), kde je dnes muzeum, 
si na nedostatek zájmu stěžovat nemůže. V katedrále Nanebevzetí Panny Marie (Cathédrale Notre-Dame de la Miséricorde) byl 
Napoleon 21.6.1771 pokřtěn.  
7.den: 08:00-18:00 Itálie-Genoa 
Čeká nás nenáročná procházka tímto krásným přístavním městem, jenž je rodištěm jednoho velmi významného mořeplavce. 
Zavítáme do místní katedrály, navštívit můžete místní trhy anebo se podívat do muzea vodního světa. Ochutnat můžete italské 
speciality, limoncello a místní polévku ktetou znás snad každý, kdo navštívil Itálii-Minestrone 
8.den: 07.00-19.00  Itálie - La Spezia-Pisa   
Po vylodění se můžete účastnit fakultativního výletu do italské Pisy*. Šikmou věž v Pise zná snad každý a vy máte možnost se dostat 
do její úplné blízkosti, nebo dokonce vystoupat po schodech až na vrchol věže (vstup na věž není v ceně výletu). Obdivovat můžete i 
zdejší chrámy, hřbitov a nakoupit si spousty suvenýrů. Výlet s naším delegátem není možné zakoupit na lodi. Tento výlet je za 
příplatek. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. 
9.den: 08:00 Civitavecchia-Roma-Orvieto-Itálie 
Brzy ráno zaplatíme svoje účty na lodi, dáme si lahodnou snídani a připravíme se na vylodění. Po vylodění vyrazíme na celodenní 
výlet do ŘÍMA. Za pomocí našeho delegáta uvidíte Vatikán, Andělský hrad, PiazzaleNavona, Pantheon, Fontánu Di Trevi, Kapitol, 
Forum Romanum a u Kolosea na nás bude čekat autobus. V podvečer se přesuneme do Orvieta, krásného starobylého města 
postaveného na výběžku skály, kde budete pozváni na pravou italskou večeři. Po večeři odjezd do ČR. 
10.den: Příjezd do ČR 
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 10.00 hod, Brno cca 12.00 hod, Olomouc 13.30, Ostrava 14.30  
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   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

ŘÍM-PISA*- CANNES-BARCELONA-MALLORCA-KORSIKA-GENOA-LA SPEZIA 

V ceně zájezdu navíc:        ITLASKÁ VEČEŘE V ORVIETU    

             CELODENNÍ VÝLET DO ŘÍMA 
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                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ   

 

 

728  BENÁTKY – MALTA - SICÍLIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                     JANOV - MALAGA - CASABLANCA - LISABON - BARCELONA - MARSEILLE 

FIRST MINUTE                       24.990,-Kč 

First minute - nejlevněší cena 
pro prvních 12 rezervací  cena za 

osobu 

24.990,-Kč 

Číslo plavby 728 

Katalogová cena za osobu 36.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 8.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  8.990,-Kč 

Počet dnů 10 

Loď MSC *** LIRICA 

Termín odjezdu 6.9.2020 

Termín příjezdu 15.9.2020 
 
 
 
 
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  a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zábavné programy na lodi 
*divadla, bazény, vířivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
  
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Užijte si dovolenou-za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os  
*možnost úhrady servisní taxy předem  
*lepší kategorii služeb na kajutě  Fantastica,Aurea,Wellness 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek  
*nápojové balíčky  
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost  
*rezervaci míst v buse - příplatek 100 Kč/os  
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno 
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany  
 
Připravili  jsme pro Vás speciální fakultativní výlet : 
*BENÁTKY-vaporettem na nám. Sv.Marka za 890,-Kč/os 
 

 
 
1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu z České republiky. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino 
nebo čokoláda se šlehačkou.  
2.den: 09.30-16.30  Itálie -Benátky    
Příjezd do přístavu v cca 9.00. Po příjezdu následuje nalodění na loď, oběd a prohlídka lodi s delegátem. Odpoledne ubytování ve Vašich 
kajutách a bezpečnostní cvičení. První vyplutí z přístavu je nejkrásnější, to si rozhodně nemůžete nechat ujít. Následuje Vaše první večeře 
v servírované restauraci, poté informační schůzka s delegátem a návštěva divadelního představení na lodi. Noc je ještě mladá a tak můžete 
vyrazit na taneček, bavit se s animátory nebo poslouchat hudbu při skleničce dobrého vína nebo svělého koktejlu. Vaše dovolená právě začíná  
3.den: 03:00-20:00 Dubrovník-Chorvatsko  
Přestože již snad každý Dubrovník navštívil, určitě tato destinace přijde vhod, oživí krásné vzpomínky na vaši dovolenou v Chorvatsku. 
Navštívíme starobylé centrum s úžasnými hradbami, shlédneme pevnosti chránící přístav a budeme se brouzdat uličkami tohoto krásného 
města. Za zmínku stojí i místní katedrála, kostel Sv.Dominika nebo „Zelinci“ – zelení mužíci tlukoucí do zvonu každou celou hodinu (nutný 
transfer MSC nebo taxi). 
4.den: 12:00-20:00  Corfu – Řecko  
Velmi krásná destinace, která rozhodně stojí za prohlídku. Při návštěvě historického centra je třeba si rozhodně udělat čas na nákupy, 
suvenýry, koření, oblečení a vůbec vše kolem skvělé řecké gastronomie. Vystoupat můžete i na místní pevnost, odkud jsou krásné rozhledy na 
celou Kerkyru, kterou s naším delegátem máte možnost navštívit (doporučujeme transfer MSC nebo přístavní schulle bus) 
5.den: 08:00-17:00 Cefalonia-Agrostoli-Řecko 
Opravdu malinký řecký přístav vás doslova vtáhne kouzlem pohody a klidu. Ani se Vám nebude chtít moc chodit a poznávat. Spíše si jen 
sednout do kavárničky, dát si uzo nebo kafíčko anebo se jen tak poflakovat po městečku a nakupovat suvenýry. 
6.den: 13:00-23:00 Valletta-Malta  
hlavní město Malty, Valletta, se rozkládá na území o velikosti 1 kilometr x 600 metrů což z ní činí jedno z nejmenších hlavních měst na světě. 
Trvale zde žije jen něco málo přes 6.000 obyvatel, kteří podle vyjádření organizace UNESCO bydlí v městě s největší koncentrací památek na 
světě. I díky tomu byla Valletta zařazena v roce 1980 na prestižní seznam památek světového dědictví UNESCO. Valletta je převážně tvořena 
domy postavenými v 16. století během vlády rytířů svatého Jana Jeruzalémského (svatého Jana Křtitele), známých také jako Johanité. Ti se na 
Maltě usadili po svém vyhnání z řeckého ostrova Rhodos a následně své pojmenování změnili na Maltézské rytíře. Město má silný barokní 
nádech s prvky manýrismu a místy zde můžete narazit i na neoklasicistní budovy a pár moderních staveb. Valletta je živým městem, které 
kromě spousty výstavních paláců, kostelů a muzeí nabízí i více světská potěšení 
7.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 na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších 
služeb. Nebo můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, které je možné zakoupit na lodních barech 
8.den:  07:00-17:00 Siracusa-Sicílie-Itálie   
Siracusa - po česku Syrakusy, jsou městem, kterým kráčela historie a náležely k nejvýznamnějším, podle římského konzula Cicera také k 
nejkrásnějším řeckým městům 5. – 3. století před Kristem. Ostrov Ortigia tvoří uzavřené jádro Starého města. Achradina, Tyche a Neapolis na 
pevnině jsou téměř nepřetržitě osídleny již od roku 480 před Kristem, kdy se město rozrostlo. Do éry vlády Gelona, tyrana z Gely, se datují 
nové chrámy, divadla a doky. Město disponovalo velkou mocí až do roku 211 před Kristem, kdy v bitvě, v níž zahynul jeho nejslavnější obyvatel 
– matematik Archimedes, podlehlo Římanům. Mořský záliv Porto Grande je jedním z nejlepších a největších přírodních přístavů Itálie. Pěkná 
poloha, krásné okolí i četné památky, připomínající skvělou minulost, činí ze Syrakus jedno z turisticky nejnavštěvovanějších měst na Sicílii. Už 
se moc těšíme na procházku tímto krásným městem. 
9.den 09:00 Benátky-Itálie-Vylodění 
Brzy ráno zaplatíme svoje účty na lodi, dáme si lahodnou snídani a připravíme se na vylodění. Po vylodění Vám nabízíme fakultativní výlet na 
náměstí Sv. Marka v Benátkách*. Účastníci výletu se vypraví vaporettem přímo z přístavu na světoznámé náměstí Sv. Marka. Zde dle možností 
a návštěvnosti turistů možnost procházky k Ponte Di Rialto, jednomu z nejznámějších mostů. Volný čas na nákupy, občerstvení anebo 
projížďka na gondole (cca 35€). Návrat do přístavu a odjezd do ČR. Během cesty máme pro Vás připravenou 2x teplou svačinku, kávu, čaj, 
cappuccino, čokoládu. Klienti, kteří se nebudou účastnit výletu vaporettem na náměstí Sv. Marka budou mít volný čas, který mohou strávit na 
kávičce v přístavu. Upozorňujeme, že do odjezdu autobusu není možno opustit přístav. 
10.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.00 hod, Brno cca 00.45 hod, Olomouc 02.00, Ostrava 03.15,  
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730 BENÁTKY – MYKONOS - SANTORINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                     JANOV - MALAGA - CASABLANCA - LISABON - BARCELONA - MARSEILLE 

FIRST MINUTE                       23.990,-Kč 

First minute - nejlevněší cena 
pro prvních 12 rezervací  cena za 

osobu 

23.990,-Kč 

Číslo plavby 730 

Katalogová cena za osobu 34.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 8.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  8.990,-Kč 

Počet dnů 10 

Loď MSC *** OPERA 

Termín odjezdu 19.9.2020 

Termín příjezdu 28.9.2020 
 
 
 
 
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  a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zábavné programy na lodi 
*divadla, bazény, vířivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
 
 Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Užijte si dovolenou-za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os  
*možnost úhrady servisní taxy předem  
*lepší kategorii služeb na kajutě  Fantastica,Aurea,Wellness 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek  
*nápojové balíčky  
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost  
*rezervaci míst v buse - příplatek 100 Kč/os  
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno 
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany  
 
Připravili  jsme pro Vás speciální fakultativní výlet : 
*BENÁTKY-vaporettem na nám. Sv.Marka za 890,-Kč/os 

 
1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu z České republiky. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino 
nebo čokoláda se šlehačkou.  
2.den: 09.00-18.00  Itálie - Benátky    
Příjezd do přístavu v cca 9.00. Po příjezdu následuje nalodění na loď, oběd a prohlídka lodi s delegátem. Odpoledne ubytování ve Vašich 
kajutách a bezpečnostní cvičení. První vyplutí z přístavu je nejkrásnější, to si rozhodně nemůžete nechat ujít. Následuje Vaše první večeře 
v servírované restauraci, poté informační schůzka s delegátem a návštěva divadelního představení na lodi. Noc je ještě mladá a tak můžete 
vyrazit na taneček, bavit se s animátory nebo poslouchat hudbu při skleničce dobrého vína nebo svělého koktejlu. Vaše dovolená právě začíná  
3.den: 14.00-20.00 Kotor - Černá Hora  
Po Santorini asi nejkrásnější destinace Vás zaujme už vplouváním do Kotoru, Bokou Kotorskou. Proplujete největším jihoevropským fjordem do 
krásného historického městečka, kde Vám rozhodně doporučíme výšlap na místní hradby, odkud jsou neskutečně krásné výhledy nejen na 
město Kotor, ale i na celý Fjord. 
4.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 na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších 
služeb. Nebo můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, které je možné zakoupit na lodních barech 
5.den: 09:00-02:00 Mykonos - Řecko 
V řecké mytologii byl Mykonos dějištěm bojů mezi Diem a Giganty, ostrov sám byl pojmenován po Apollónově vnukovi Mykonovi. Mykonos 
dnes patří k nejoblíbenějším řeckým ostrovům. Ostrov proslul množstvím zachovalých větrných mlýnů, které se nacházejí po celém ostrově. Za 
zmínku stojí i kostel Panagias Paraportiani. Na ostrově, hlavně na jeho jižním pobřeží, se nachází i řada dobrých pláží. Zásluhu na oblíbenosti 
ostrova má však jeho noční život, který je řazen mezi nejznámější ve Středomoří vůbec. Přes den malebné a pitoreskní uličky města Mykonos 
se během turistické sezóny každý večer mění v konglomerát taveren, hospůdek, barů a klubů, které přitahují množství turistů. Ke známosti 
přispěla značně i skutečnost, že Mykonos se stal cílem mezinárodního jet setu a láká k návštěvě i homosexuální páry a jedince (nutný transfer 
MSC cca 10€) 
6.den: 08:00-15:00 Santorini-Řecko 
Zcela jistě nejkrásnější destinace celé plavby. Krásné bílé domečky a kostelíky v kontrastu s modrou barvou Vás budou doslova nutit udělat 
spoustu krásných fotografií. Loď kotví na otevřeném moři v kráteru sopky. Na pevninu nás přepraví čluny a dále následuje oslí stezka, kterou 
rozhodně doporučujeme pro všechny milovníky adrenalinu, ale i zábavy.(cca 5 eur/osoba) 
7.den: 09:00-16:00 Cefalonia-Agrostoli-Řecko 
Opravdu malinký řecký přístav vás doslova vtáhne kouzlem pohody a klidu. Ani se Vám nebude chtít moc chodit a poznávat. Spíše si jen 
sednout do kavárničky, dát si uzo nebo kafíčko anebo se jen tak poflakovat po městečku a nakupovat suvenýry. Můžete se vydat i na pláž, ale 
bude to chtít objednat si taxi nebo výlet s MSC Cruises. 
8.den: 07:00-13:00 Bari-Itálie 
Přístavní město Bari, hlavní město oblasti Apulie, její provincie Bari, leží na pobřeží Jaderského moře v jižní Itálii. Je sídlem univerzity, 
významným střediskem průmyslu a obchodu. V roce 465 tu bylo zřízeno biskupství, které bylo pak v 10. století povýšeno na arcibiskupství. Od 
dobytí Itálie byzantskými vojsky v 6. století bylo Bari v držení Byzance, a to až do roku 1071, kdy je jako poslední državu východního císařství 
dobyli Normané pod vedením Roberta Guiscarda. Roku 1130 se stalo součástí Království obojí Sicílie a od roku 1282 neapolského království. V 
16. - 18. století Bari upadalo, o další století později došlo k jeho novému vzestupu. Je zde pohřben Sv. Mikuláš 
9.den: 09:30  Benátky- Itálie- Vylodění 
Brzy ráno zaplatíme svoje účty na lodi, dáme si lahodnou snídani a připravíme se na vylodění. Po vylodění Vám nabízíme fakultativní výlet na 
náměstí Sv. Marka v Benátkách*. Účastníci výletu se vypraví vaporettem přímo z přístavu na světoznámé náměstí Sv.Marka. Zde dle možností 
a návštěvnosti turistů možnost procházky k Ponte Di Rialto, jednomu z nejznámějších mostů. Volný čas na nákupy, občerstvení a nebo projížka 
na gondole (cca 35€). Návrat do přístavu a odjezd do ČR. Během cesty máme pro Vás připravenou 2x teplou svačinku, kávu, čaj, cappuccino, 
čokoládu. Klienti, kteří se nebudou účastnit výletu vaporettem na náměstí Sv.Marka budou mít volný čas, který mohou strávit na kávičce 
v přístavu. Upozorňujeme, že do odjezdu autobusu není možno opustit přístav. 
10.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.59 hod, Brno cca 01.45 hod, Olomouc 03.00, Ostrava 04.15,  
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                     JANOV - MALAGA - CASABLANCA - LISABON - BARCELONA - MARSEILLE 

AKČNÍ CENA                         48.990,-Kč 

First minute - nejlevněší cena 
pro prvních 12 rezervací  cena 

za osobu 

47.990,-Kč 

Číslo plavby 225 

Katalogová cena za osobu 59.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 27.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  27.990,-Kč 

Počet dnů 14 

Loď MSC ***** MERAVIGLIA 

Termín odjezdu 20.9.2020 

Termín příjezdu 3.10.2020 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
* leteckou linkovou dopravou ve třídě economy** s přestupem 
*letištní taxy a palivové příplatky 
*transfery v New Yorku: letiště-hotel-přístav-letiště 
*2x ubytování v *** hotelu v New Yorku 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC 
*ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer, gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK,delegáta CK 
*animační a zábavné programy na lodi 
*divadla, bazény, vířivky, pool servis 
* City tour v New Yorku s průvodcem 
* český delegát po celou dobu zájezdu 
 
Cena zájezdu neobsahuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 13 USD/os/noc 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*nápoje, alkoholické nápoje  
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže,4D kino….) 
*vstupní vízum do USA za příplatek 780kč - ESTA 
 
Za příplatek nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění 2390KČ  
*nápojové pakety  

*transfer na letiště a zpět za příplatek 1090 Kč 
Upozornění: 
**letecká společnost se bude snažit umístit klienty dle ubytování 
v kajutách, nic méně třída economy tuto službu nezaručuje. V případě, že 
požadujete sezení vedle sebe, je nutné zvolit vyšší knihovací třídu za 
příplatek. Upozorňujeme, že přeprava je zajišťována linkovým letem. Není 
proto možné změnit jméno osoby anebo zájezd zrušit.  Stornopopltek je 
100%. 

 
 

1. den – Odlet 
Svoz transferem RIVIERA TOUR (za příplatek 1090,-Kč) na trase Frýdek Místek- Ostrava- Olomouc- Vyškov- Brno na letiště.  Ráno na letišti sraz celé 
skupiny, odbavení a odlet do New Yorku. V podvečer přílet do New Yorku, imigrační řízení a transfer do *** hotelu, nocleh. Delegát odlétá se skupinou. 
Cestujeme leteckou linkovou přepravou. Večer dle časových dispozic procházka s delegátem, individuální večeře. 
2.den- New York - City tour 
V dopoledních hodinách po snídani, která je součástí ceny zájezdu, vyrazíme na prohlídku New Yorku s místním průvodcem. Během dne poznáte 
nedůležitější místa světového velkoměsta a budete mít možnost přidat se k milionům turistů obdivující toto město. Po prohlídce návrat na hotel a volný 
čas. Oběd a večeře individuální (večeře od 10-35$) 
3. den – New York-USA -Miami 09:00-17:00 
Snídaně, transfer do přístavu v New Yorku, nalodění a pozdní oběd. Prohlídka lodi s delegátem. Ubytování a osobní volno. V podvečer bezpečnostní 
cvičení, slavnostní večeře a vyplutí. Návštěva večerních estrádních programů v divadle, volná zábava 
4.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.  
5. den – Sydney-Canada  13:00-19:00 
Město bylo založeno v roce 1785 britskými osadníky a až do roku 1820 bylo hlavním městem ostrova.  Při připlutí Vás uvítá ostrov Cape Breton, kam vyráží 
většina návštěvníků. Na nábřeží stojí Big Fiddle, obrovská socha houslí, vytvořená na počest místních hudebníků. Sydney se může pochlubit historickými 
dřevěnými budovami, mezi nimi například domy Cossit nebo Jost z roku 1787, ve kterých dnes návštěvníci najdou muzea. Sydney je výborným výchozím 
místem pro průzkum Národního parku Cape Breton Highlands. Zelené lesy, kaňony, řeky a načervenalé útesy jsou domovem celé řady rostlinných a 
živočišných druhů. Lze se také potkat s losem nebo orlem - to tady určitě není výjimkou. Oceán i Zátoka svatého Vavřince jsou pak domovem velryb. Co se 
týče gastronomie, Sydney i celý ostrov Cape Breton těží ze své polohy na břehu moře a nikdo by je neměl opustit, aniž by ochutnal ty nejčerstvější místní 
ryby a plody moře. 
6. den – Corner Brook-Canada  09:00-17:00 
Už v roce 1767 dorazil do oblasti kapitán James Cook, kterého připomíná památník na vrcholku hory Crow, vypínající se nad městem. Ještě v polovině 19. 
století bylo Corner Brook jen malou rybářskou vesničkou. Město se rozkládá na západním pobřeží kanadského ostrova Newfoundland v Zátoce ostrovů 
v ústí řeky Humber a je nejsevernější město východního pobřeží země. Městu dominuje překrásná krajina a hluboké lesy, které se na podzim barví do 
všech odstínů různých barev. Samotné město je dobrým výchozím místem pro pozorování velryb. Národní park Gros Morne, vzdálený jen hodinu jízdy od 
města, kombinuje dramatické fjordy, vysoké hory, překrásné pláže, bažiny, lesy, útesy… a právem je zapsán na seznam UNESCO. Navštívit můžete i galerii 
Grenfell, která je součástí místní univerzity a vystavuje díla lokálních i regionálních umělců a sochařů. Kdo se chce více dozvědět o přírodní, kulturní a 
společenské historii města, měl by navštívit muzeum Corner Brook, zájemci o minulost železniční by si pak neměli nechat ujít prohlídku historických vlaků. 
Velkou zajímavostí je pak lososí žebřík na říčce Corner Brook, díky kterému tyto nádherné ryby mohou při své cestě proti proudu překonat místní 
přehradu. Doporučujeme ochutnat některé z newfoundlandských specialit. Základem je čerstvá treska, třeba v podobě fish 'n' brewis, přes noc naložené a 
následně do měkka uvařené nasolené a naložené tresky s tvrdým chlebem.  
7. den – Chariottetown-Canada  12:00-20:00 
Charlottetown je největší a zároveň hlavní město provincie Prince Edward Island. Pojmenované je po královně Charlotte, která byla manželkou George III. 
Prvními Evropany, kteří se usadili v oblasti, byli Francouzi. Již roku 1534 zakotvil na ostrově průzkumník Jacques Cartier a zabral ho pro Francii. Prohlídku 
pamětihodností města je dobré začít procházkou po dřevěné promenádě asi 2,5 km dlouhé, kterou se postupně dostanete na konec ulice Great George St 
na břehu zálivu a můžete pokračovat do nejzelenější části města – do parku Victoria. Nejvíce historických budov města nalezneme v ulici Great George. Z 
budov, které by určitě měly patřit k navštíveným, je nejznámější Province House National Historic Site na ulici Great George a Richmond z roku 1847. Právě 
tady probíhaly roku 1864 rozhovory nejvyšších kanadských politiků, které nakonec vedly k vyhlášení Kanadské konfederace o 3 roky později. Hned v 
sousedství stoji nejstarší presbyteriánský kostel na ostrově St Paul´s Church. Dalším místem tehdejších jednání je i budova Founder´s Hall, známá rovněž 
jako Canada´s Birthplace Pavilion na ulici Prince St. hned u přístavu. Na začátku ulice Kent St. stojí nádherná ukázka viktoriánské architektury, kterou je 
Beaconsfield z roku 1877 – dnes sídlo muzea provincie Prince Edward Island. Government House hned na začátku ulice byl postaveny v roce 1834 a od té 
doby je sídlem premiéra provincie. 
8.den  Plavba na moři  
A je to tu opět znovu, takže si uděláme čas na své nové přátele z lodi a využijme volného dne na moři. Navštívíme AUREA SPA na přídi lodi 
9.-10.den: Quebec-Canada  07:00-13:00  
Město leží v jihovýchodní části provincie Quebec na severním břehu řeky Svatého Vavřince kousek od soutoku s řekou St. Charles River. Údolí řeky je díky 
obrovským nánosům nejúrodnější oblastí celé provincie. Quebec City je městem v Severní Americe výjimečným. Kouzlo francouzské architektury časů 
dávno minulých zasazené do pěkného prostředí vysoko nad řekou Svatého Vavřince nemá obdoby. Ve městě je na 33 národních historických památek 
Kanady. Je zde mnoho restaurací a kavárniček, které doslova vybízejí k tomu, abychom si sedli a kochali se pohledem na všechny ty krásy kolem. 
Nespěchejte a zastavte se na chvíli. V Dolním městě se zajděte alespoň podívat na malé náměstí Place Royal se sochou krále Ludvíka XIV. Právě za jeho 
panování dostávalo město původní podobu. Na náměstí stojí další katedrála Notre Dame, tentokrát jde o Notre Dame de Victories (vítězná) z roku 1688 
11.-12 den:Plavba na moři  
13.den: New York 09:00 
Ráno připlujeme do New Yorku. Po snídani následuje vylodění, imigrační kontrola a transfer na letiště. Odpoledne odlet zpět do Evropy. 
14. den: Příjezd do ČR 
Přílet a návrat do svých domovů 
Nabídku fakultativních výletů Vám zašleme asi 2 měsíce před vyplutím  
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NEW YORK – QUEBEC – CHARLOTTETOWN – SYDNEY - CORNER BROOK 

V ceně zájezdu navíc: 
2x ubytování  New York a city tour s místním průvodcem 
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                     JANOV - MALAGA - CASABLANCA - LISABON - BARCELONA - MARSEILLE 

FIRST MINUTE                       23.990,-Kč 

First minute - nejlevněší cena 
pro prvních 12 rezervací  cena za 

osobu 

23.990,-Kč 

Číslo plavby 731 

Katalogová cena za osobu 35.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 8.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  8.990,-Kč 

Počet dnů 10 

Loď MSC ***** FANTASIA 

Termín odjezdu 25.9.2020 

Termín příjezdu 4.10.2020 
 
 
 
 
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 a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zábavné programy na lodi 
*divadla, bazény, vířivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
 
 Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Užijte si dovolenou-za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os  
*možnost úhrady servisní taxy předem  
*lepší kategorii služeb na kajutě  Fantastica,Aurea,Wellness 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek  
*nápojové balíčky  
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost  
*rezervaci míst v buse - příplatek 100 Kč/os  
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno 
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany  
 
Připravili  jsme pro Vás speciální fakultativní výlet : 
*ŘÍM-celodenní autobusový výlet za 1.190,-Kč/os 

 
 
 
1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu z České republiky. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino 
nebo čokoláda se šlehačkou.  
2.den: 09.00-18.00  Itálie - Janov    
Příjezd do přístavu v cca 9.00. Po příjezdu následuje nalodění na loď, oběd a prohlídka lodi s delegátem. Odpoledne ubytování ve Vašich 
kajutách a bezpečnostní cvičení. První vyplutí z přístavu je nejkrásnější, to si rozhodně nemůžete nechat ujít. Následuje Vaše první večeře 
v servírované restauraci, poté informační schůzka s delegátem a návštěva divadelního představení na lodi. Noc je ještě mladá a tak můžete 
vyrazit na taneček, bavit se s animátory nebo poslouchat hudbu při skleničce dobrého vína nebo svělého koktejlu. Vaše dovolená právě začíná  
3.den: 07.00-19.00  Itálie - Civitavecchia -Řím   
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. CK RIVIERA TOUR organizuje pro své klienty fakultativní výlet* busem MSC do ŘÍMA. Za 
pomocí našeho delegáta uvidíte Vatikán, Andělský hrad, PiazzaleNavona, Pantheon, Fontánu Di Trevi, Kapitol, Forum Romanum a u Kolosea na 
nás bude čekat autobus. Tento výlet je za příplatek. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. Počet míst je omezen kapacitou 
busu. Výlet není možné zakoupit na lodi. Klienti, kteří nepojedou do Říma, mají volný program 
4.den: 10:00-18:00 Palermo – Sicílie - Itálie  
Nádherná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude 
nápomocen při návštěvě tohoto krásného města. Nezapomeňte si koupit místní skvělou pistáciovou zmrzlinu, zavítat na rybí trhy a do místní 
katedrály. 
5.den: 09:00-17:00 Cagliari - Itálie 
je hlavním městem ostrova Sardinie.  Žije zde přes 230 tisíc obyvatel a v sardštině nese název Casteddu („zámek“). Město má univerzitu a je 
důležitým přístavem (spojení zvláště do Janova, Livorna, Civitavecchie, Neapole a Palerma). Cagliari je položeno mezi dvěma zátokami 
mořského zálivu, má zajímavé středověké jádro, nádhernou pláž Poetto a slaná jezera s růžovými plameňáky. Atmosféra tohoto města je pro 
návštěvníky strhující. Pulzující život, hlučná doprava, zkamenělá historie – člověk ho buď miluje, nebo nenávidí! V Cagliari se člověk necítí jako 
turista, tady zažíváte sardinský všední den, patří prostě k němu. Antické město Carialis téměř zcela pohltila pozdější zástavba, ale zachovaly se 
zbytky římské arény z 2. století n.l. Milá je procházka po středověké čtvrti. Z památek středověkého města, zčásti dosud chráněného 
pisánskými hradbami s věžemi  - Torre di San Pancrazio (na Piazza Indipendenza), nebo bašta Santa Catarina - se zachovaly gotické kostely a 
některé kostely – především katedrála Santa Cecilia (dokončena v roce 1312). Pisánsko - románská katedrála byla postavena ve 13. století, ale 
později přestavěna. Má zajímavou románskou kazatelnu. 
6.den: 14.30-23.59  Španělsko-Mallorca-Palma de Mallorca    
Baleárské ostrovy - ráj na zemi. Procházka centrem Palmy zejména ve večerních hodinách je nezapomenutelným zážitkem. Procházka kolem 
katedrály světla, staré radnice, královského paláce, nebo olivovníku starého přes 2000 let je opravdu kouzelná. Závěru pochopitelně korunuje 
návštěva venkovní kavárny na Plaza D Mayo, kde si vychutnáte skvělou pravou sangrii. Ale pozor, hlavně se včas vrátit na loď (nutný transfer 
MSC). 
7.den: 08:00-16:00 Valencia-Španělsko 9.00-14.30 
Ráno po snídani se můžete vydat s naším delegátem na poznávání tohoto velmi zajímavého města. Budete obdivovat zajímavou architekturu a 
urbanistické ztvárnění vyschlého koryta řeky, projdeme se ospalými uličkami Valencie až ke katedrále, kde je umístěn svatý grál-kalich, ze 
kterého Ježíš pil při poslední večeři Páně. Budete se věnovat i nákupům, ochutnáte skvělou zmrzlinu anebo navštívíte místní tržnici. Máte 
taktéž možnost navštívit místní oceánografické muzeum, jednoho z největších v Evropě (Nutný transfer MSC)  
8.den: 12:00-20:00 Marseille - Francie   
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, kde můžete fakultativně tento ostrov 
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 If, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav a jeho 
pevnosti a další zajímavosti.(nutný transfer MSC). 
9.den: 09:00 Genoa-Itálie-vylodění 
Brzy ráno zaplatíme svoje účty na lodi, dáme si lahodnou snídani a připravíme se na vylodění. Po vylodění odjezd do ČR. Během cesty máme 
pro Vás připravenou 2x teplou svačinku, kávu, čaj, cappuccino, čokoládu. 
10.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.00 hod, Brno cca 00.45 hod, Olomouc 02.00, Ostrava 03.15,  

 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  Cruises                              

                                                                     Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz 
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnos MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 
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J                      JANOV - MALAGA - CASABLANCA - LISABON - BARCELONA - MARSEILLE 

FIRST MINUTE                       22.990,-Kč 

First minute - nejlevněší cena 
pro prvních 12 rezervací  cena za 

osobu 

22.990,-Kč 

Číslo plavby 732 

Katalogová cena za osobu 34.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 8.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  8.990,-Kč 

Počet dnů 10 

Loď MSC **** MAGNIFICA 

Termín odjezdu 1.10.2020 

Termín příjezdu 10.10.2020 
 
 
 
 
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  a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zábavné programy na lodi 
*divadla, bazény, vířivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
 
 Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Užijte si dovolenou-za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os  
*možnost úhrady servisní taxy předem  
*lepší kategorii služeb na kajutě  Fantastica,Aurea,Wellness 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek  
*nápojové balíčky  
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost  
*rezervaci míst v buse - příplatek 100 Kč/os  
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno 
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany  
 
Připravili  jsme pro Vás speciální fakultativní výlet : 
*BENÁTKY-vaporettem na nám. Sv .Marka za 890,-Kč/os 

 
1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu z České republiky. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino 
nebo čokoláda se šlehačkou.  
2.den: 09.00-17.00  Itálie - Benátky    
Příjezd do přístavu v cca 9.00. Po příjezdu následuje nalodění na loď, oběd a prohlídka lodi s delegátem. Odpoledne ubytování ve Vašich 
kajutách a bezpečnostní cvičení. První vyplutí z přístavu je nejkrásnější, to si rozhodně nemůžete nechat ujít. Následuje Vaše první večeře 
v servírované restauraci, poté informační schůzka s delegátem a návštěva divadelního představení na lodi. Noc je ještě mladá a tak můžete 
vyrazit na taneček, bavit se s animátory nebo poslouchat hudbu při skleničce dobrého vína nebo svělého koktejlu. Vaše dovolená právě začíná  
3 den: 14:00-20:00 Bari-Itálie   
Přístavní město Bari, hlavní město oblasti Apulie, její provincie Bari, leží na pobřeží Jaderského moře v jižní Itálii. Je sídlem univerzity, 
významným střediskem průmyslu a obchodu. V roce 465 tu bylo zřízeno biskupství, které bylo pak v 10. století povýšeno na arcibiskupství. Od 
dobytí Itálie byzantskými vojsky v 6. století bylo Bari v držení Byzance, a to až do roku 1071, kdy je jako poslední državu východního císařství 
dobyli Normané pod vedením Roberta Guiscarda. Roku 1130 se stalo součástí Království obojí Sicílie a od roku 1282 neapolského království. V 
16. - 18. století Bari upadalo, o další století později došlo k jeho novému vzestupu. Je zde pohřben Sv. Mikuláš 
4.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 na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších 
služeb. Nebo můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, které je možné zakoupit na lodních barech 
5.den: 07:00-17:00 Chania-Kréta-Řecko   
Druhé největší město Kréty, Chania, bývá právem označováno za nejkrásnější město celého ostrova. Při procházkách nás oblažuje vůně 
rostoucích jasmínů i rozkvetlých popínavých lián bougainvilleí. Samotné město pak uchvacuje působivou, převážně benátskou architekturou. 
Zdejší přístav se jmenuje Benátský a disponuje pohodlnou promenádou, doslova obsypanou tavernami a kavárničkami, a téměř odevšad je 
krásný výhled na zdejší dominantu, maják 
6.den: 07.00-19.00  Řecko - Santorini   
Zcela jistě nejkrásnější destinace celé plavby. Krásné bílé domečky a kostelíky v kontrastu s modrou barvou Vás budou doslova nutit udělat 
spoustu krásných fotografií. Loď kotví na otevřeném moři v kráteru sopky. Na pevninu nás přepraví čluny a dále následuje oslí stezka, kterou 
rozhodně doporučujeme pro všechny milovníky adrenalinu, ale i zábavy.(cca 5 eur/osoba) 
7.den: 12:00-19:00  Corfu – Řecko 12.30-18.30 
Velmi krásná destinace, která rozhodně stojí za prohlídku. Při návštěvě historického centra je třeba si rozhodně udělat čas na nákupy, 
suvenýry, koření, oblečení a vůbec vše kolem skvělé řecké gastronomie. Vystoupat můžete i na místní pevnost, odkud jsou krásné rozhledy na 
celou Kerkyru, kterou s naším delegátem máte možnost navštívit. (doporučujeme transfer MSC nebo přístavní schulle bus) 
8.den: 07:00-13:00 Dubrovník-Chorvatsko  
Přestože již snad každý Dubrovník navštívil, určitě tato destinace přijde vhod, oživí krásné vzpomínky na vaši dovolenou v Chorvatsku. 
Navštívíme starobylé centrum s úžasnými hradbami, shlédneme pevnosti chránící přístav a budeme se brouzdat uličkami tohoto krásného 
města. Za zmínku stojí i místní katedrála, kostel Sv.Dominika nebo „Zelinci“ – zelení mužíci tlukoucí do zvonu každou celou hodinu (nutný 
transfer MSC nebo taxi). 
9.den 09:00 Benátky-Itálie-Vylodění 
Brzy ráno zaplatíme svoje účty na lodi, dáme si lahodnou snídani a připravíme se na vylodění. Po vylodění Vám nabízíme fakultativní výlet na 
náměstí Sv.Marka v Benátkách*. Účastníci výletu se vypraví vaporettem přímo z přístavu na světoznámé náměstí Sv.Marka. Zde dle možností a 
návštěvnosti turistů možnost procházky k Ponte Di Rialto, jednomu z nejznámějších mostů. Volný čas na nákupy, občerstvení a nebo projížka 
na gondole (cca 35€). Návrat do přístavu a odjezd do ČR. Během cesty máme pro Vás připravenou 2x teplou svačinku, kávu, čaj, cappuccino, 
čokoládu. Klienti, kteří se nebudou účastnit výletu vaporettem na náměstí Sv.Marka budou mít volný čas, který mohou strávit na kávičce 
v přístavu. Upozorňujeme, že do odjezdu autobusu není možno opustit přístav. 
10.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.00 hod, Brno cca 00.45 hod, Olomouc 02.00, Ostrava 03.15,  
 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  Cruises                              

                                                                     Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz 
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnos MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 
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                     JANOV - MALAGA - CASABLANCA - LISABON - BARCELONA - MARSEILLE 

AKČNÍ CENA                       26.990,-Kč 

First minute - nejlevněší cena 
pro prvních 12 rezervací  cena za 

osobu 

25.990,-Kč 

Číslo plavby 733 

Katalogová cena za osobu 36.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 8.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  8.990,-Kč 

Počet dnů 12 

Loď MSC ***** SPLENDIDA 

Termín odjezdu 6.10.2020 

Termín příjezdu 17.10.2020 
 
 
 
 
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 a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zábavné programy na lodi 
*divadla, bazény, vířivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
 
 Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*vstup do měšity v casablance cca 12€- platí se na místě 
*výlet TUC-TUC v Lisabonu cca35€-platí se na místě 
 
Užijte si dovolenou-za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 790,-Kč/os  
*možnost úhrady servisní taxy předem  
*lepší kategorii služeb na kajutě  Fantastica,Aurea,Wellness 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek  
*nápojové balíčky  
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost  
*rezervaci míst v buse - příplatek 100 Kč/os  
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno 
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany  
 

 
 
 
1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu z České republiky. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino 
nebo čokoláda se šlehačkou.  
2.den: 09.00-18.00  Itálie - Janov    
Příjezd do přístavu v cca 9.00. Po příjezdu následuje nalodění na loď, oběd a prohlídka lodi s delegátem. Odpoledne ubytování ve Vašich 
kajutách a bezpečnostní cvičení. První vyplutí z přístavu je nejkrásnější, to si rozhodně nemůžete nechat ujít. Následuje Vaše první večeře 
v servírované restauraci, poté informační schůzka s delegátem a návštěva divadelního představení na lodi. Noc je ještě mladá a tak můžete 
vyrazit na taneček, bavit se s animátory nebo poslouchat hudbu při skleničce dobrého vína nebo svělého koktejlu. Vaše dovolená právě začíná  
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 na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších 
služeb. Nebo můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, které je možné zakoupit na lodních barech 
4.den: 10:30-23:00 Malaga-Španělsko  08.00-14.00 
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 světoznámý malíř.  
5.den: 09:00-23:00 Casablanca-Maroco 
Kdo tu nebyl - neuvěří. Budete doslova zírat. Navštívíme třetí největší mešitu na světě po Mece a pro opravdové cestovatele návštěva místní 
Mediny ve vás zanechá neopakovatelný zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Návštěva místních trhů je samozřejmostí. Pro náročnější 
cestovatele doporučujeme fakultativní výlet plavební společnosti MSC Cruises do FÉS. V destinaci doporučujeme transfer MSC (cca 25 €) 
6.den  Plavba na moři  
A je to tu zase, takže si uděláme čas na své nové přátele z lodi a využijme volného dne na moři. Navštívíme  AUREA SPA na přídi lodi, kde za 
poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se, 
užívat si skvělé drinky, které je možné zakoupit na lodních barech 
7.den: 13:00-22:00 Lisabon – Portugalsko  
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. S naším delegátem můžete 
absolvovat výlet na vozítkách TUT-TUC- cena cca 35€-platí se na místě. 
8.den  Plavba na moři  
Odpočíváme, opalujeme se, relaxujeme, bavíme se s animátory a nebo si užíváme masáže, sauny a vířivky v AUREA SPA. 

9.den: 12:00-20:00  Barcelona – Španělsko  
Od sochy Kryštofa Kolumba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. 
Nádherná procházka na celý den 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: 08:00-18:00 Marseille - Francie   
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, kde můžete fakultativně tento ostrov 
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 If, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav a jeho 
pevnosti a  další zajímavosti.(nutný transfer MSC). 
11.den:08:00 Genoa- Itálie- vylodění  
Brzy ráno zaplatíme svoje účty na lodi, dáme si lahodnou snídani a připravíme se na vylodění. Po vylodění odjezd do ČR. Během cesty máme 
pro Vás připravenou 2x teplou svačinku, kávu, čaj, cappuccino, čokoládu. 
12.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.00 hod, Brno cca 00.45 hod, Olomouc 02.00, Ostrava 03.15,  
 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  Cruises                              

                                                                     Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz 
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnos MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 
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760 PLAVBA NA NOVÉ LODI GRANDIOSA III  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                     JANOV - MALAGA - CASABLANCA - LISABON - BARCELONA - MARSEILLE 

FIRST MINUTE                             25.990,-Kč 

First minute - nejlevněší cena 
pro prvních 12 rezervací  cena za 

osobu 

25.990,-Kč 

Číslo plavby 760 

Katalogová cena za osobu 36.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 7.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  7.990,-Kč 

Počet dnů 10 

Loď MSC ***** GRANDIOSA 

Termín odjezdu 10.10.2020 

Termín příjezdu 19.10.2020 
 
 
 
 
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 a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zábavné programy na lodi 
*divadla, bazény, vířivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
 
 Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech* 
 
Užijte si dovolenou-za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os  
*možnost úhrady servisní taxy předem  
*lepší kategorii služeb na kajutě  Fantastica,Aurea,Wellness 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek  
*nápojové balíčky  
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost  
*rezervaci míst v buse - příplatek 100 Kč/os  
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno 
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany  
 

 
1.den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu z České republiky. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, 
cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.  
2.den: 09.00-17.00  Itálie - Janov    
V  dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, 
prohlídka lodi s delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká 
první servírovaná večeře o několika chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách 
zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory  
3.den: 13.00-20.00  Itálie-Neapol 
Vidět Neapol. To je sen každého cestovatele. S našim delegátem zavítáte do úzkých uliček samotné Neapole, kde se zastavil čas. 
Stará Neapol je opravdu stará. Uvidíte sídlo plavební společnosti MSC, uvidíte kde vznikla první pizza, budete obdivovat kostely a 
staré památky, vychutnáte si pravé italské kafíčko a hlavou budete kroutit ve španělské čtvrti. Opravdu velmi krásná destinace. 
Pokud máte zájem , je možno fakultativně se podívat do Pompejí, na Vesuv nebo Amálfi.    
4.den: 08.00-18.00  Messina - Sicílie   
Po vylodění vyrazíme objevovat kouslo tohoto italského ostrova. Budeme si povídat o místních zvyklostech, sopce Etně a navštívíme 
i místní katedrálu, která Vás utkví v paměti svým velmi zajímavým orlojem, kde ve 12:00 hodin rozhodně nesmíte chybět. Pokud 
budete mít zájem, můžete vyrazit výletním vláčkem na okružní jízdu Messinou a vychutnat si tak toto zajímavé město.  
5.den: 09.00-18.00  Malta - Valletta    
Hlavní město Malty - Valletta, se rozkládá na území o velikosti 1 kilometr x 600 metrů, což z ní činí jedno z nejmenších hlavních měst 
na světě. Trvale zde žije jen něco málo přes 6.000 obyvatel, kteří podle vyjádření organizace UNESCO bydlí v městě s největší 
koncentrací památek na světě. I díky tomu byla Valletta zařazena v roce 1980 na prestižní seznam památek světového dědictví 
UNESCO. Valletta je převážně tvořena domy postavenými v 16. století během vlády rytířů svatého Jana Jeruzalémského (svatého 
Jana Křtitele), známých také jako Johanité. Ti se na Maltě usadili po svém vyhnání z řeckého ostrova Rhodos a následně své 
pojmenování změnili na Maltézské rytíře.  
6.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 na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického 
salonu a dalších služeb. Nebo můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, které je možné zakoupit na 
lodních barech  
7.den: 08.00-18.00  Španělsko - Barcelona    
Od sochy Kryštofa Kolomba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět 
gotickou čtvrtí. Nádherná procházka na celý den 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. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do 
města*.  
8.den: 08.00-18.00  Francie - Marseille    
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.  
9.den: 08.00  Itálie - Janov - Vylodění 
Ráno snídaně, v dopoledních hodinách vylodění a odjezd z přístavu do České republiky. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé 
svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.    
10.den: Příjezd do ČR 
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.00 hod, Brno cca 00.45 hod, Olomouc 02.00, Ostrava 03.15, Praha 
03.15 

 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  Cruises                              

                                                                     Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz 
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnos MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 
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734   ŘÍM - ORVIETO A STŘEDOMOŘÍ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                     JANOV - MALAGA - CASABLANCA - LISABON - BARCELONA - MARSEILLE 

FIRST MINUTE                       22.990,-Kč 

First minute - nejlevněší cena 
pro prvních 12 rezervací  cena za 

osobu 

22.900,-Kč 

Číslo plavby 734 

Katalogová cena za osobu 33.900,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 9.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  9.990,-Kč 

Počet dnů 10 

Loď MSC ***** SEAVIEW 

Termín odjezdu 13.10.2020 

Termín příjezdu 22.10.2020 
 
 
 
 
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  a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zábavné programy na lodi 
*divadla, bazény, vířivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
 
 Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Užijte si dovolenou-za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os  
*možnost úhrady servisní taxy předem  
*lepší kategorii služeb na kajutě  Fantastica,Aurea,Wellness 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek  
*nápojové balíčky  
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost  
*rezervaci míst v buse - příplatek 100 Kč/os  
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno 
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany  
 
Připravili  jsme pro Vás speciální fakultativní výlet : 
*PISA-celodenní autobusový výlet 1090kč 

 
1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu z České republiky. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, 
cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.  
2.den: 09.00-18.00  Itálie - Civitavecchia    
Příjezd do přístavu v cca 9.00. Po příjezdu následuje nalodění na loď, oběd a prohlídka lodi s delegátem. Odpoledne ubytování ve 
Vašich kajutách a bezpečnostní cvičení. První vyplutí z přístavu je nejkrásnější, to si rozhodně nemůžete nechat ujít. Následuje Vaše 
první večeře v servírované restauraci, poté informační schůzka s delegátem a návštěva divadelního představení na lodi. Noc je ještě 
mladá a tak můžete vyrazit na taneček, bavit se s animátory nebo poslouchat hudbu při skleničce dobrého vína nebo svělého 
koktejlu. Vaše dovolená právě začíná  
3.den: 09.00-17.00  Francie- Cannes    
V dopoledních hodinách navštívíme překrásné letovisko na francouzské riviéře. A kousek opodál – místo, kam míří tisíce turistů. 
Zejména milovníci filmů dobře znají světový festival filmů v Cannes. S delegátem se projdete městem kolem tržnice až k červenému 
koberci, kudy přicházejí filmové hvězdy. Cannes je opravdu živé město a poměrně drahé. Zavítáme i do míst, kde jsou nákupy 
vhodné snad jen pohledem-ceny Vás totiž omráčí. Projet se můžete vyhlídkovým vláčkem anebo navštívit místní citadellu.  
4.den: 13.00-22.30  Španělsko-Mallorca-Palma de Mallorca    
Baleárské ostrovy - ráj na zemi. Procházka centrem Palmy zejména ve večerních hodinách je nezapomenutelným zážitkem. 
Procházka kolem katedrály světla, staré radnice, královského paláce, nebo olivovníku starého přes 2000 let je opravdu kouzelná. 
Závěru pochopitelně korunuje návštěva venkovní kavárny na Plaza D Mayo, kde si vychutnáte skvělou pravou sangrii. Ale pozor, 
hlavně se včas vrátit na loď (nutný transfer).  
5.den: 08.00-18.00  Španělsko-Barcelona    
Od sochy Kryštofa Kolumba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět 
gotickou čtvrtí. Nádherná procházka na celý den 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, nebo se zájmem poslouchat výklad našeho delegáta. Transfer MSC přístav-centrum-přístav Vám rozhodně 
doporučíme. 
6.den: 12.00-19.00  Francie-Ajaccio    
Ajaccio je největším městem ostrova, nacházející se na západním pobřeží. Patří do regionu Corse-du-Sud. Ve městě žije přes 65 000 
obyvatel a nachází se zde přístav i letiště. Ve městě se narodil a dětství strávil slavný císař a vojevůdce Napoleon. Mnohé památky ve 
městě jsou věnovány právě Napoleonovi. Připomínají ho četné sochy a ani jeho rodný dům (Casa Bonaparte), kde je dnes muzeum, 
si na nedostatek zájmu stěžovat nemůže. V katedrále Nanebevzetí Panny Marie (Cathédrale Notre-Dame de la Miséricorde) byl 
Napoleon 21.6.1771 pokřtěn.  
7.den: 08:00-18:00 Itálie-Genoa 
Čeká nás nenáročná procházka tímto krásným přístavním městem, jenž je rodiště jednoho významného mořeplavce. Zavítáme do 
místní katedrály, navštívit můžete místní trhy anebo se podívat do muzea vodního světa. Ochutnat můžete italské speciality, 
limoncello a místní polévku, kterou znás snad každý, kdo navštívil Itálii-Minestrone 
8.den: 07.00-19.00  Itálie - La Spezia-Pisa   
Po vylodění se můžete účastnit fakultativního výletu do italské Pisy*. Šikmou věž v Pise zná snad každý a vy máte možnost se dostat 
do její úplné blízkosti, nebo dokonce vystoupat po schodech až na vrchol věže (vstup na věž není v ceně výletu). Obdivovat můžete i 
zdejší chrámy, hřbitov a nakoupit si spousty suvenýrů. Výlet s naším delegátem není možné zakoupit na lodi. Tento výlet je za 
příplatek. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. 
9.den: 08:00 Civitavecchia-Roma-Orvieto-Itálie 
Brzy ráno zaplatíme svoje účty na lodi, dáme si lahodnou snídani a připravíme se na vylodění. Po vylodění vyrazíme na celodenní 
výlet do ŘÍMA. Za pomocí našeho delegáta uvidíte Vatikán, Andělský hrad, PiazzaleNavona, Pantheon, Fontánu Di Trevi, Kapitol, 
Forum Romanum a u Kolosea na nás bude čekat autobus. V podvečer se přesuneme do Orvieta, krásného starobylého města 
postaveného na výběžku skály, kde budete pozváni na pravou italskou večeři. Po večeři odjezd do ČR. 
10.den: Příjezd do ČR 
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 10.00 hod, Brno cca 12.00 hod, Olomouc 13.30, Ostrava 14.30  

 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  Cruises                              

                                                                     Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz 
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnos MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 
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AKČNÍ CENA                      20.990,-Kč 

First minute - nejlevněší cena 
pro prvních 12 rezervací  cena za 

osobu 

18.990,-Kč 

Číslo plavby 735 

Katalogová cena za osobu 29.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 8.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  8.990,-Kč 

Počet dnů 10 

Loď MSC *** OPERA 

Termín odjezdu 17.10.2020 

Termín příjezdu 26.10.2020 
 
 
 
 
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 a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zábavné programy na lodi 
*divadla, bazény, vířivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
 
 Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Užijte si dovolenou-za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os  
*možnost úhrady servisní taxy předem  
*lepší kategorii služeb na kajutě  Fantastica,Aurea,Wellness 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek  
*nápojové balíčky  
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost  
*rezervaci míst v buse - příplatek 100 Kč/os  
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno 
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany  
 
Připravili  jsme pro Vás speciální fakultativní výlet : 
*BENÁTKY-vaporettem na nám. Sv.Marka za 890,-Kč/os 

 
1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu z České republiky. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino 
nebo čokoláda se šlehačkou.  
2.den: 09.00-18.00  Itálie - Benátky    
Příjezd do přístavu v cca 9.00. Po příjezdu následuje nalodění na loď, oběd a prohlídka lodi s delegátem. Odpoledne ubytování ve Vašich 
kajutách a bezpečnostní cvičení. První vyplutí z přístavu je nejkrásnější, to si rozhodně nemůžete nechat ujít. Následuje Vaše první večeře 
v servírované restauraci, poté informační schůzka s delegátem a návštěva divadelního představení na lodi. Noc je ještě mladá a tak můžete 
vyrazit na taneček, bavit se s animátory nebo poslouchat hudbu při skleničce dobrého vína nebo svělého koktejlu. Vaše dovolená právě začíná  
3.den: 14.00-20.00 Kotor - Černá Hora  
Po Santorini asi nejkrásnější destinace Vás zaujme už vplouváním do Kotoru, Bokou Kotorskou. Proplujete největším jihoevropským fjordem do 
krásného historického městečka, kde Vám rozhodně doporučíme výšlap na místní hradby, odkud jsou neskutečně krásné výhledy nejen na 
město Kotor, ale i na celý Fjord. 
4.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 na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších 
služeb. Nebo můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, které je možné zakoupit na lodních barech 
5.den: 09:00-02:00 Mykonos - Řecko 
V řecké mytologii byl Mykonos dějištěm bojů mezi Diem a Giganty, ostrov sám byl pojmenován po Apollónově vnukovi Mykonovi. Mykonos 
dnes patří k nejoblíbenějším řeckým ostrovům. Ostrov proslul množstvím zachovalých větrných mlýnů, které se nacházejí po celém ostrově. Za 
zmínku stojí i kostel Panagias Paraportiani. Na ostrově, hlavně na jeho jižním pobřeží, se nachází i řada dobrých pláží. Zásluhu na oblíbenosti 
ostrova má však jeho noční život, který je řazen mezi nejznámější ve Středomoří vůbec. Přes den malebné a pitoreskní uličky města Mykonos 
se během turistické sezóny každý večer mění v konglomerát taveren, hospůdek, barů a klubů, které přitahují množství turistů. Ke známosti 
přispěla značně i skutečnost, že Mykonos se stal cílem mezinárodního jet setu a láká k návštěvě i homosexuální páry a jedince (nutný transfer 
MSC cca 10€) 
6.den: 08:00-15:00 Santorini-Řecko 
Zcela jistě nejkrásnější destinace celé plavby. Krásné bílé domečky a kostelíky v kontrastu s modrou barvou Vás budou doslova nutit udělat 
spoustu krásných fotografií. Loď kotví na otevřeném moři v kráteru sopky. Na pevninu nás přepraví čluny a dále následuje oslí stezka, kterou 
rozhodně doporučujeme pro všechny milovníky adrenalinu, ale i zábavy.(cca 5 eur/osoba) 
7.den: 09:00-16:00 Cefalonia-Agrostoli-Řecko 
Opravdu malinký řecký přístav vás doslova vtáhne kouzlem pohody a klidu. Ani se Vám nebude chtít moc chodit a poznávat. Spíše si jen 
sednout do kavárničky, dát si uzo nebo kafíčko anebo se jen tak poflakovat po městečku a nakupovat suvenýry. Můžete se vydat i na pláž, ale 
bude to chtít objednat si taxi nebo výlet s MSC Cruises. 
8.den: 07:00-13:00 Bari-Itálie 
Přístavní město Bari, hlavní město oblasti Apulie, její provincie Bari, leží na pobřeží Jaderského moře v jižní Itálii. Je sídlem univerzity, 
významným střediskem průmyslu a obchodu. V roce 465 tu bylo zřízeno biskupství, které bylo pak v 10. století povýšeno na arcibiskupství. Od 
dobytí Itálie byzantskými vojsky v 6. století bylo Bari v držení Byzance, a to až do roku 1071, kdy je jako poslední državu východního císařství 
dobyli Normané pod vedením Roberta Guiscarda. Roku 1130 se stalo součástí Království obojí Sicílie a od roku 1282 neapolského království. V 
16. - 18. století Bari upadalo, o další století později došlo k jeho novému vzestupu. Je zde pohřben Sv. Mikuláš 
9.den: 09:30  Benátky- Itálie- Vylodění 
Brzy ráno zaplatíme svoje účty na lodi, dáme si lahodnou snídani a připravíme se na vylodění. Po vylodění Vám nabízíme fakultativní výlet na 
náměstí Sv. Marka v Benátkách*. Účastníci výletu se vypraví vaporettem přímo z přístavu na světoznámé náměstí Sv.Marka. Zde dle možností 
a návštěvnosti turistů možnost procházky k Ponte Di Rialto, jednomu z nejznámějších mostů. Volný čas na nákupy, občerstvení a nebo projížka 
na gondole (cca 35€). Návrat do přístavu a odjezd do ČR. Během cesty máme pro Vás připravenou 2x teplou svačinku, kávu, čaj, cappuccino, 
čokoládu. Klienti, kteří se nebudou účastnit výletu vaporettem na náměstí Sv.Marka budou mít volný čas, který mohou strávit na kávičce 
v přístavu. Upozorňujeme, že do odjezdu autobusu není možno opustit přístav. 
10.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.59 hod, Brno cca 01.45 hod, Olomouc 03.00, Ostrava 04.15,  
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736 ŘECKO-ITÁLIE-CHORVATSKO-ČERNÁ HORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                     JANOV - MALAGA - CASABLANCA - LISABON - BARCELONA - MARSEILLE 

AKČNÍ CENA                      19.990,-Kč 

First minute - nejlevněší cena 
pro prvních 12 rezervací  cena za 

osobu 

17.990,-Kč 

Číslo plavby 736 

Katalogová cena za osobu 29.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 8.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  8.990,-Kč 

Počet dnů 10 

Loď MSC ***** LIRICA 

Termín odjezdu 22.10.2020 

Termín příjezdu 31.10.2020 
 
 
 
 
 
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  a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zábavné programy na lodi 
*divadla, bazény, vířivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
 
 Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Užijte si dovolenou-za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os  
*možnost úhrady servisní taxy předem  
*lepší kategorii služeb na kajutě  Fantastica,Aurea,Wellness 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek  
*nápojové balíčky  
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost  
*rezervaci míst v buse - příplatek 100 Kč/os  
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno 
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany  
 
Připravili  jsme pro Vás speciální fakultativní výlet : 
*BENÁTKY-vaporettem na nám. Sv.Marka za 890,-Kč/os 
 

 
 
 
1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu z České republiky. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino 
nebo čokoláda se šlehačkou.  
2.den: 09.00-18.00  Itálie - Benátky    
Příjezd do přístavu v cca 9.00. Po příjezdu následuje nalodění na loď, oběd a prohlídka lodi s delegátem. Odpoledne ubytování ve Vašich 
kajutách a bezpečnostní cvičení. První vyplutí z přístavu je nejkrásnější, to si rozhodně nemůžete nechat ujít. Následuje Vaše první večeře 
v servírované restauraci, poté informační schůzka s delegátem a návštěva divadelního představení na lodi. Noc je ještě mladá a tak můžete 
vyrazit na taneček, bavit se s animátory nebo poslouchat hudbu při skleničce dobrého vína nebo svělého koktejlu. Vaše dovolená právě začíná  
3.den: 12:30-19:30 Dubrovník-Chorvatsko  
Přestože již snad každý Dubrovník navštívil, určitě tato destinace přijde vhod, oživí krásné vzpomínky na vaši dovolenou v Chorvatsku. 
Navštívíme starobylé centrum s úžasnými hradbami, zhlédneme pevnosti chránící přístav a budeme se brouzdat uličkami tohoto krásného 
města. A za zmínku stojí i místní katedrála, kostel Sv.Dominika nebo „Zelinci“ – zelení mužíci tlukoucí do zvonu každou celou hodinu (nutný 
transfer MSC nebo taxi). 
4.den: 12:00-20:00  Corfu – Řecko  
Velmi krásná destinace, která rozhodně stojí za prohlídku. Při návštěvě historického centra je třeba si rozhodně udělat čas na nákupy, 
suvenýry, koření, oblečení a vůbec vše kolem skvělé řecké gastronomie. Vystoupat můžete i na místní pevnost, odkud jsou krásné rozhledy na 
celou Kerkyru, kterou s našií delegátem máte možnost navštívit (doporučujeme transfer MSC nebo přístavní schulle bus) 
5.den: 08:00-16:00 Cefalonia-Agrostoli-Řecko 
Opravdu malinký řecký přístav vás doslova vtáhne kouzlem pohody a klidu. Ani se Vám nebude chtít moc chodit a poznávat. Spíše si jen 
sednout do kavárničky, dát si uzo nebo kafíčko anebo se jen tak poflakovat po městečku a nakupovat suvenýry. 
6.den: 10:00-18:00 Kotor – Černá hora   
Po Santorini asi nejkrásnější destinace Vás zaujme už vplouváním do Kotoru Bokou Kotorskou. Proplujete největším jihoevropským fjordem do 
krásného historického městečka, kde Vám rozhodně doporučíme výšlap na místní hradby, odkud jsou neskutečně krásné výhledy nejen na 
město Kotor, ale i na celý Fjord. Už samotné proplutí fjordem je opravdu neskutečným zážitkem. Jen si to představte, sedíte na palubě lodi, v 
ruce svůj oblíbený drink a užíváte si okolní přírodu, kterou máte nadosah. Vážně úžasná destinace. 
7.den: 08:00-18:00 Split-Chorvatsko   
Chorvatské letovisko asi zná snad každý. My Vám však nabízíme vychutnat si krásy tohoto města během jednoho dne. S naším delegátem 
vyrazíte na prohlídku tohoto krásného města, kde na Vás historie středomořského města sálá doslova na každém kroku. Budete mít i dostatek 
času na osobní volno, protože ve Splitu se domluví snad každý a nepotřebuje k tomu znát světové jazyky. Zcela jistě zavítáte do kavárniček, 
nakoupíte suvenýry a ochutnáte skvělou zmrzlinu 
8.den: 08:00-19:00 Trieste-Itálie  
Přístavní město u italsko-slovinských hranic Trieste je často neprávem opomíjeno mezi návštěvníky Itálie. Věděli jste, že v Triestu se nachází 
druhé největší otevřené náměstí do moře? Postavíte-li na Piazza Unitá d’Italia zády k moři, očima můžeme pozorovat stavbu radnice Palazzo 
del Municipio. Není to zdaleka jediná honosnější budova na místním náměstí, jež získalo svůj ráz z 19. století. A Vaše loď stojí přímo za Vámi. 
Dále můžete pokračovat po hlavní ulici Riva Tre Novembre směrem na západ až narazíte na Canal Grande. Benátským kanálům se sice 
nevyrovná, ale s trochou štěstí zahlédnete i gondolu. Projděte se podél něho až k náměstí Piazza Sant’ Antonio Nuovo, které se pyšní hned 
dvěma zdobenými kostely - Chiesa di Sant’ Antonio Taumaturgo a Tempio Serbo Ortodosso di San Spiridione. Pokud si chcete krásu místa užít 
dvojnásobně, zaplaťte si vyjížďku na lodi anebo zavítejte na Molo Audace až se setmí. Zlatě nasvícené náměstí v čele s radnicí v kontrastu s 
temně černou hladinou se vám vtiskne do paměti. Náš delegát Vám vše přiblíží osobně. 
9.den 07:30 Benátky-Itálie-Vylodění 
Brzy ráno zaplatíme svoje účty na lodi, dáme si lahodnou snídani a připravíme se na vylodění. Po vylodění Vám nabízíme fakultativní výlet na 
náměstí Sv. Marka v Benátkách*. Účastníci výletu se vypraví vaporettem přímo z přístavu na světoznámé náměstí Sv. Marka. Zde dle možností 
a návštěvnosti turistů možnost procházky k Ponte Di Rialto, jednomu z nejznámějších mostů. Volný čas na nákupy, občerstvení anebo 
projížďka na gondole (cca 35€). Návrat do přístavu a odjezd do ČR. Během cesty máme pro Vás připravenou 2x teplou svačinku, kávu, čaj, 
cappuccino, čokoládu. Klienti, kteří se nebudou účastnit výletu vaporettem na náměstí Sv. Marka budou mít volný čas, který mohou strávit na 
kávičce v přístavu. Upozorňujeme, že do odjezdu autobusu není možno opustit přístav. 
10.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.00 hod, Brno cca 00.45 hod, Olomouc 02.00, Ostrava 03.15,  
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737   LISABON A CASABLANCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                     JANOV - MALAGA - CASABLANCA - LISABON - BARCELONA - MARSEILLE 

FIRST MINUTE                       22.990,-Kč 

First minute - nejlevněší cena 
pro prvních 12 rezervací  cena za 

osobu 

22.990,-Kč 

Číslo plavby 737 

Katalogová cena za osobu 29.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 9.390,-Kč 

Cena junior 12-17 let  9.390,-Kč 

Počet dnů 12 

Loď MSC ***** SPLENDIDA 

Termín odjezdu 24.10.2020 

Termín příjezdu 4.11.2020 
 
 
 
 
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 a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zábavné programy na lodi 
*divadla, bazény, vířivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
 
 Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*vstup do měšity v casablance cca 12€- platí se na místě 
*výlet TUC-TUC v Lisabonu cca35€-platí se na místě 
 
Užijte si dovolenou-za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 790,-Kč/os  
*možnost úhrady servisní taxy předem  
*lepší kategorii služeb na kajutě  Fantastica,Aurea,Wellness 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek  
*nápojové balíčky  
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost  
*rezervaci míst v buse - příplatek 100 Kč/os  
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno 
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany  
 

 
 
 
1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu z České republiky. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino 
nebo čokoláda se šlehačkou.  
2.den: 09.00-18.00  Itálie - Janov    
Příjezd do přístavu v cca 9.00. Po příjezdu následuje nalodění na loď, oběd a prohlídka lodi s delegátem. Odpoledne ubytování ve Vašich 
kajutách a bezpečnostní cvičení. První vyplutí z přístavu je nejkrásnější, to si rozhodně nemůžete nechat ujít. Následuje Vaše první večeře 
v servírované restauraci, poté informační schůzka s delegátem a návštěva divadelního představení na lodi. Noc je ještě mladá a tak můžete 
vyrazit na taneček, bavit se s animátory nebo poslouchat hudbu při skleničce dobrého vína nebo svělého koktejlu. Vaše dovolená právě začíná  
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 na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších 
služeb. Nebo můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, které je možné zakoupit na lodních barech 
4.den: 10:30-23:00 Malaga-Španělsko  08.00-14.00 
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.  
5den: 09:00-23:00 Casablanca-Maroco 
Kdo tu nebyl - neuvěří. Budete doslova zírat. Navštívíme třetí největší mešitu na světě po Mece a pro opravdové cestovatele návštěva místní 
Mediny ve vás zanechá neopakovatelný zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Návštěva místních trhů je samozřejmostí. Pro náročnější 
cestovatele doporučujeme fakultativní výlet plavební společnosti MSC Cruises do FÉS. V destinaci doporučujeme transfer MSC (cca 25 €) 
6den  Plavba na moři  
A je to tu zase, takže si uděláme čas na své nové přátele z lodi a využijme volného dne na moři. Navštívíme  AUREA SPA na přídi lodi, kde za 
poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se, 
užívat si skvělé drinky, které je možné zakoupit na lodních barech 
7.den: 13:00-22:00 Lisabon – Portugalsko  
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. S naším delegátem můžete 
absolvovat výlet na vozítkách TUT-TUC- cena cca 35€-platí se na místě. 
8.den  Plavba na moři  
Odpočíváme, opalujeme se, relaxujeme, bavíme se s animátory a nebo si užíváme masáže, sauny a vířivky v AUREA SPA. 

9.den: 12:00-20:00  Barcelona – Španělsko  
Od sochy Kryštofa Kolumba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. 
Nádherná procházka na celý den 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: 08:00-18:00 Marseille - Francie   
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, kde můžete fakultativně tento ostrov 
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 If, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav a jeho 
pevnosti a další zajímavosti.(nutný transfer MSC). 
11.den: 08:00  Genoa- Itálie-vylodění 
Brzy ráno zaplatíme svoje účty na lodi, dáme si lahodnou snídani a připravíme se na vylodění. Po vylodění odjezd do ČR. Během cesty máme 
pro Vás připravenou 2x teplou svačinku, kávu, čaj, cappuccino, čokoládu. 
12.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.00 hod, Brno cca 00.45 hod, Olomouc 02.00, Ostrava 03.15  
 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  Cruises                              

                                                                     Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz 
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnos MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 
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                     JANOV - MALAGA - CASABLANCA - LISABON - BARCELONA - MARSEILLE 

FIRST MINUTE                      27.990,-Kč 

First minute - nejlevněší cena 
pro prvních 12 rezervací  cena za 

osobu 

27.990,-Kč 

Číslo plavby 738 

Katalogová cena za osobu ,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 9.690,-Kč 

Cena junior 12-17 let  9.690,-Kč 

Počet dnů 15 

Loď MSC ***** POESIA 

Termín odjezdu 2.11.2020 

Termín příjezdu 16.11.2020 
 
 
 
 
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 a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zábavné programy na lodi 
*divadla, bazény, vířivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
 Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
Užijte si dovolenou-za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 790,-Kč/os  
*možnost úhrady servisní taxy předem  
*lepší kategorii služeb na kajutě  Fantastica,Aurea,Wellness 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek  
*nápojové balíčky  
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost  
*rezervaci míst v buse - příplatek 100 Kč/os  
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno 
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany  
 
Připravili  jsme pro Vás speciální fakultativní výlet : 
*ŘÍM-celodenní autobusový výlet za 1.190,-Kč/os 
*MADEIRA-půldenní se sjezdem na sáních 1090,-Kč/os 

 
1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu z České republiky. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda 
se šlehačkou.  
2.den: 09.00-18.00  Itálie - Janov    
Příjezd do přístavu v cca 9.00. Po příjezdu následuje nalodění na loď, oběd a prohlídka lodi s delegátem. Odpoledne ubytování ve Vašich kajutách a 
bezpečnostní cvičení. První vyplutí z přístavu je nejkrásnější, to si rozhodně nemůžete nechat ujít. Následuje Vaše první večeře v servírované restauraci, 
poté informační schůzka s delegátem a návštěva divadelního představení na lodi. Noc je ještě mladá a tak můžete vyrazit na taneček, bavit se s animátory 
nebo poslouchat hudbu při skleničce dobrého vína nebo svělého koktejlu. Vaše dovolená právě začíná  
3.den: 08:00-18:00 Marseille - Francie   
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, kde můžete fakultativně tento ostrov 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 If, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav a jeho pevnosti a další 
zajímavosti.(nutný transfer MSC).  
4.den: 09:00-18:00 Barcelona – Španělsko  
Od sochy Kryštofa Kolumba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. Nádherná 
procházka na celý den 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. 
5.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 na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můžete jen tak 
odpočívat na palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, které je možné zakoupit na lodních barech 
6.den: 09:00-23:00 Casablanca-Maroco 
Kdo tu nebyl - neuvěří. Budete doslova zírat. Navštívíme třetí největší mešitu na světě po Mece a pro opravdové cestovatele návštěva místní Mediny ve 
vás zanechá neopakovatelný zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Návštěva místních trhů je samozřejmostí. Pro náročnější cestovatele 
doporučujeme fakultativní výlet plavební společnosti MSC Cruises do FÉS. 
V destinaci doporučujeme transfer MSC 
7.den  Plavba na moři  
A je to tu zase, takže si uděláme čas na své nové přátele z lodi a využijme volného dne na moři. Navštívíme  AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek 
můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, 
které je možné zakoupit na lodních barech 
8. den: 09:00-16:00 Kanárské ostrovy-Tenerife  
Návštěva největšího ostrova z Kanárských ostrovů. Tenerife má činnou sopku Pico de Teide, ostrov bohatý na krásnou faunu i flóru. Procházka městem je 
pohodová a příjemná, zejména pokud navštívíte místní zahrady. 
9.den: 08:00-18:00 Madeira-Funchal  
Hlavní město ostrova Madeira. Hned u přístavu vás zaujme pevnost z 16. století, dále si pak projdeme město a jeho části, kde se zastavíme na ochutnávku 
vína a navštívíme místní trhy. Pro milovníky adrenalinu a krásných výhledů doporučíme delší procházku a výlet lanovkou a sjezd na místních saních, což je 
opravdová místní turistická atrakce. Rozhodně doporučujeme fakultativní výlet s naším delegátem po Madeiře s ochutnávkou vína, který finišuje místní 
atrakcí-sjezd na sáních.  
10.den  Plavba na moři  
Odpočíváme, opalujeme se, relaxujeme, bavíme se s animátory a nebo si užíváme masáže, sauny a vířivky v AUREA SPA. 

11.den: 07:00-14:00 Malaga-Španělsko   
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 světoznámý malíř. 
12.den  Plavba na moři  
Odpočíváme, opalujeme se, relaxujeme, bavíme se s animátory anebo si užíváme masáže, sauny a vířivky v AUREA SPA. 
13.den: 09:00-19:00 Civitavecchia - Itálie   
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. CK RIVIERA TOUR organizuje pro své klienty fakultativní výlet busem MSC do ŘÍMA*. Za pomocí 
našeho delegáta uvidíte Vatikán, Andělský hrad, Piazzale Navona, Pantheon, Fontánu Di Trevi, Kapitol, Forum Romanum a u Kolosea na nás bude čekat 
autobus. Tento výlet je za příplatek 1190 Kč. Počet míst je omezen kapacitou busu. Výlet není možné zakoupit na lodi. Klienti, kteří nepojedou do Říma, 
mají volný program. V Civitavecchii je nutné využít přístavní transfer-zdarma.   
14.den:09:00 Genoa-Itálie - vylodění  
Brzy ráno zaplatíme svoje účty na lodi, dáme si lahodnou snídani a připravíme se na vylodění. Po vylodění odjezd do ČR. Během cesty máme pro Vás 
připravenou 2x teplou svačinku, kávu, čaj, cappuccino, čokoládu. 
15.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.00 hod, Brno cca 00.45 hod, Olomouc 02.00, Ostrava 03.15,  
 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  Cruises                              

                                                                     Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz 
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnos MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 
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                     JANOV - MALAGA - CASABLANCA - LISABON - BARCELONA - MARSEILLE 

AKČNÍ CENA                      49.990,-Kč 

First minute - nejlevněší cena 
pro prvních 12 rezervací  cena 

za osobu 

49.990,-Kč 

Číslo plavby 226 

Katalogová cena za osobu 63.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 32.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  32.990,-Kč 

Počet dnů 12 

Loď MSC ***** MERAVIGLIA 

Termín odjezdu 12.11.2020 

Termín příjezdu 23.11.2020 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
* leteckou linkovou dopravou ve třídě economy** s přestupem 
*letištní taxy a palivové příplatky 
*transfery Miami: letiště-hotel-přístav-letiště 
*3x ubytování v *** hotelu na Miami Beach se snídaní 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC 
*ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer, gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK,delegáta CK 
*animační a zábavné programy na lodi 
*divadla, bazény, vířivky, pool servis 
*autobusový výlet v Miami- City tour s průvodcem 
*autobusový výlet do Everglades Park s průvodcem 
* český delegát po celou dobu zájezdu 
 
Cena zájezdu neobsahuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 13 USD/os/noc 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*nápoje, alkoholické nápoje  
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže,4D kino….) 
*vstupní vízum do USA za příplatek 780kč - ESTA 
 
Za příplatek nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění 1890kč 
*nápojové pakezy  
*fakultativní výlety MSC Cruises s delegátem v destinacích 
   příplatek cca25-40$ , platí se až na místě 

*transfer na letiště a zpět za příplatek 1090 Kč 
Upozornění: 
**letecká společnost se bude snažit umístit klienty dle ubytování 
v kajutách, nic méně třída economy tuto službu nezaručuje. V případě, že 
požadujete sezení vedle sebe, je nutné zvolit vyšší knihovací třídu za 
příplatek. Upozorňujeme, že přeprava je zajišťována linkovým letem. Není 
proto možné změnit jméno osoby anebo zájezd zrušit.  Stornopopltek je 
100%. 

 

 

Pokud chcete zažít opravdu úplně jinou dovolenou – a to do písmene, plavba jižním Karibikem Vám ji splní. Neopakovatelný zážitek 
při poznávání karibských krás Vám doslova vyrazí dech. Čeká Vás návštěva Jamajky, Kajmanských ostrovů nebo Mexika. Tyto zvučná 
jména Vás určitě nenechají klidnými, proto neváhejte a připojte se k nám na poznávání nových míst, památek a kultur na luxusní 5* 
lodi MSC MERAVIGLIA. 
 
1. den – Odlet 
Svoz transferem RIVIERA TOUR (za příplatek 1090,-Kč) na trase Frýdek Místek- Ostrava- Olomouc- Vyškov- Brno a na letiště. Ráno na letišti sraz celé 
skupiny, odbavení a odlet do Miami. V podvečer přílet do Miami, imigrační řízení a transfer do *** hotelu, nocleh. Delegát odlétá se skupinou. Cestujeme 
leteckou linkovou přepravou. Večer dle časových dispozic procházka s delegátem po centru Miami, individuální večeře. 
2.den- Miami-City tour 
V dopoledních hodinách po snídani, která je součástí ceny zájezdu, vyrazíme na prohlídku Miami vyhlídkovým busem, kde uvidíme Miami Beach, čtvrt s 
mrakodrapy, Kubánskou čtvrt a okolí přístavu. Výlet cca 4,5 hodiny. Odpoledne volný program na Miami určený k relaxaci a poznávání. Nocleh. Bez stravy. 
Ubytování v koloniálním hotelu v Miami Beach, cca 100 m od pláže a 500m od Španělské čtvrti. Před hotelem je obchod a dostupné spojení busem po 
Miami spousta restaurací (večeře od 10-35$) 
3.den- Miami- Everglades Park 
V dopoledních hodinách po snídani, která je součástí ceny zájezdu, vyrazíme na výlet do národního parku Everglades Park. Projedeme se na vznášedlech a 
budeme objevovat svět zvířat a místní fauny a flory. Po projížďce následuje i odborný výklad. Výlet je se slovenským místním průvodcem. Výlet je 
podmíněn počasím. Odpoledne volný program na Miami určený k relaxaci a poznávání. Nocleh. Bez stravy. Ubytování v koloniálním hotelu v Miami Beach, 
cca 100 m od pláže a 500m od Španělské čtvrti. Před hotelem je obchod a dostupné spojení busem po Miami, (večeře od 10-35$) 
4. den – Miami 09:00-19:00 
Snídaně, transfer do přístavu v Miami, nalodění a pozdní oběd. Prohlídka lodi s delegátem. Ubytování a osobní volno. V podvečer bezpečnostní cvičení, 
slavnostní večeře a vyplutí z Miami. Návštěva večerních estrádních programů v divadle, volná zábava 
5. den: Den 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 na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můžete jen tak 
odpočívat na palubě lodi, slunit se, odpočívat a užívat si skvělé drinky, které je možné zakoupit na lodních barech. 
6. den: Ocho Rios – Jamajka 9:00 -17.00 
JAMAJKA-NO PROBLEM. Tak tento slogan znají asi všichni, kdo navštívili Jamajku. Krásný ostrov plný zeleně, neskutečně pohodoví Jamajčané a 
neuvěřitelně krásné Jamajčanky. To vše můžete zažít na Jamajce. Přístav Ocho Rios je výborným výchozím bodem pro uskutečnění výletů za poznámím 
Jamajky. Zažijete tu pravou Jamajku mezi prodejci prodávající suvenýry, pečivo, kokosové peněženky a všudy přítomné DRED-kulichy. Večer na diskotéce 
je Jamajčanem snad každý. 
7. den: Georgetown – Kajmanské ostrovy 8.00-16.00 
Pokud hodláte na některé z destinací během plavby lenošit, opalovat se, pít drinky a užívat si moře a sluníčka, tak rozhodně tady. Kajmany jsou jako 
stvořené na koupání, šnorchlování, potápění a podobné aktivity. Právě zde doporučujeme užít si užasné pláže a průzračnou vodu. 
8. den: Costa Maya – Mexiko 10.00-18.00 
Tak zde bude těžké rozhodování. Kdo má rád historii, vyrazí na fakultativní výlet MSC Cruises na krásné ruiny mayské pevnosti a přístavu v jednom s 
krásnými plážemi okolo. Obrovský kus historie, ale i zajímavostí, nejen mayské kultury. Pokud Vás historie neláká, můžete vyrazit na šnorchlování, plavání s 
delfíny anebo se potápět s karetami obrovskými-neskutečný zážitek na celý život. Pro náročné a odolné cestovatele doporučujeme v přístavu tzv.TEQUILA 
TOUR. Tak uvidíme, kolik těchto lahodných a zrádných nápojů zvládnete.  
9. den: Den na moři 
Den na moři je vhodnou příležitostí na odpočinek, relax, posezení s přáteli u drinku, nebo přečtení knížky. 
10. den: Ocean  Cay – Bahamy 12.00-19.00 
Prvním místem, které Kryštof Kolumbus v Americe objevil, byl právě jeden z ostrovů Bahamského souostroví. V roce 1492 přistál na ostrovu San Salvador a 
prohlásil ho za španělskou državu. Většinu původního obyvatelstva odvezli Španělé jako otroky do zlatých dolů na Kubu a na Haiti, zbytek vymřel. Na 
počátku 17. století se na ostrově začali usazovat Britové a v roce 1717 se Bahamy staly britskou kolonií. 7. ledna 1964 byla udělena Bahamám samospráva 
a 10. července 1973 byla vyhlášena nezávislost. Nás však čekám opravdový ráj na zemi. Zakotvíme u krásného ostrova, vylodíme se a celý den můžeme na 
závěr naší dovolené věnovat opalování, lenošení a skvělým drinkům. 
11. den: Miami 7:00 
Ráno připlujeme do Miami. Po snídani následuje vylodění, imigrační kontrola a transfer na letiště. Dle náročnosti imigrační kontroly a časového prostoru 
možnost výletu na nákupy do obchodního centra Dolphins. (příplatek za transfer cca15$). Odpoledne odlet zpět do Evropy. 
12. den: Příjezd do ČR 
Přílet a návrat do svých domovů 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  Cruises                              

                                                                     Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz 
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnos MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 
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   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

MIAMI – BAHAMY – JAMAJKA - KAJMANSKÉ OSTROVY - MEXICO 

V ceně zájezdu navíc:                               3x ubytování  u Miami Beach 
Autobusový výlet po Miami  a  výlet do Everglades Park 



; 

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

 

 

739  FLORENCIE A PISA VE STŘEDOMOŘÍ 
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                     JANOV - MALAGA - CASABLANCA - LISABON - BARCELONA - MARSEILLE 

AKČNÍ CENA                       18.990,-Kč 

First minute - nejlevněší cena 
pro prvních 12 rezervací  cena za 

osobu 

18.990,-Kč 

Číslo plavby 739 

Katalogová cena za osobu 29.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 8.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  8.990,-Kč 

Počet dnů 10 

Loď MSC ***** DIVINA 

Termín odjezdu 12.11.2020 

Termín příjezdu 22.11.2020 
 
 
 
 
 
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 a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zábavné programy na lodi 
*divadla, bazény, vířivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
*výlet do italské Pisy 
*výlet do Florencie 
 
 Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Užijte si dovolenou-za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os  
*možnost úhrady servisní taxy předem  
*lepší kategorii služeb na kajutě  Fantastica,Aurea,Wellness 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek  
*nápojové balíčky  
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost  
*rezervaci míst v buse - příplatek 100 Kč/os  
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno 
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany  
 

 
 
1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu z České republiky. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, 
cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.  
2.den: 09.00-18.00  Itálie-Pisa-Livorno    
Ráno přijedeme do italské Pisy. Před návštěvou tohoto turistického místa si vychutnáme teplou snídani v buse a půjdeme obdivovat jeden 
z divů světa – Šikmou věž v Pise. Prohlédneme si okolí, nakoupíme suvenýry a vydáme se do přístavu. Příjezd do přístavu v cca 13.00. Po 
příjezdu následuje nalodění na loď, oběd a prohlídka lodi s delegátem. Odpoledne ubytování ve Vašich kajutách a bezpečnostní cvičení. První 
vyplutí z přístavu je nejkrásnější, to si rozhodně nemůžete nechat ujít. Následuje Vaše první večeře v servírované restauraci, poté informační 
schůzka s delegátem a návštěva divadelního představení na lodi. Noc je ještě mladá a tak můžete vyrazit na taneček, bavit se s animátory nebo 
poslouchat hudbu při skleničce dobrého vína nebo svělého koktejlu. Vaše dovolená právě začíná  

3.den: 08.00-18.00  Itálie - Janov    
Čeká nás nenáročná procházka tímto krásným přístavním městem, jenž je rodištěm jednoho velmi významného mořeplavce. 
Zavítáme do místní katedrály, navštívit můžete místní trhy anebo se podívat do muzea vodního světa. Ochutnat můžete italské 
speciality, limoncello a místní polévku kterou znás snad každý, kdo navštívil Itálii-Minestrone 
4.den: 08.00-17.00 Francie - Marseille   
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete navštívit i 
fakultativně. 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.(nutný transfer MSC) 
5.den: 09:00-18:00 Barcelona – Španělsko  
Od sochy Kryštofa Kolumba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět 
gotickou čtvrtí. Nádherná procházka na celý den 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. 
6.den: 08.00-19.00  Španělsko-Ibiza 
Ibiza-ostrov diskoték a párty. My Vám doporučíme dnešní den věnovat lenošení na pláži anebo můžete s naším delegátem vyrazit na 
návštěvu místní citadely a centra města. (nutný transfer MSC) 
7.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 na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického 
salonu a dalších služeb. Nebo můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, které je možné zakoupit na 
lodních barech 
8.den: 7.00-17.00  Itálie - Neapol   
Dopoledne vyrazíme na prohlídku tohoto úžasného města. Neapolská metropole Vám nabídne procházku historického centra, 
možnost nákupů aktuální módy, nebo pro opravdové cestovatele návštěvu španělské čtvrti. Zavítat můžete i k sídlu plavební 
společnosti MSC Cruises, nebo využít fakultativních výletů na Vesuv nebo Pompeje. 
9.den: 09.00-19.00  Itálie – Livorno - Pisa - Vylodění  
Brzy ráno zaplatíme svoje účty na lodi, dáme si lahodnou snídani a připravíme se na vylodění. Po vylodění odjezd nádhernou toskánskou 
krajinou do středověké Florencie. Čeká nás prohlídka tohoto krásného města lásky. Naše prohlídka začně na mostě Zlatníků, uvidíme kopii 
sochy Davida od Michelangela, galerii Uffizi,Palazzo Vecchio, Basiliku Santa Croce a ochutnáme něco z florentské kuchyně. Vyzkoušet můžete 
Affettali Misti-což jsou studené plátky masa, Salsicce-italské vepřové klobásky nebo Fritto místo-směs pečené zeleniny. Po prohlídce odjezd do 
ČR 
10.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 03.00 hod, Brno cca 05.00 hod, Olomouc 06.30, Ostrava 07.45  
 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  Cruises                              

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

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

JANOV-MARSEILLE-BARCELONA-IBIZA-NEAPOL-LIVORNO-PISA-FLORENCIE 
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V ceně zájezdu na víc:          

            VÝLET DO ITALSKÉHO PISY A FLORENCIE 
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BENÁTKY – KOTOR – KORFU – CIVITAVECCHIA - JANOV 

FIRST MINUTE                      16.990,-Kč 

 

1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu z České republiky. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, 
cappuccino nebo čokoláda se šlehačkou.  
2.den: 09.00-18.00  Itálie -Benátky    
Benátky jsou často označovány jako „město na vodě“. Historické, umělecké a kulturní dědictví z tohoto města činí světové kulturní 
centrum. Město je protkané nespočtem kanálů, ve kterých se proplouvá pomocí gondol. Dalším dopravním prostředkem jsou zde 
také vodní autobusy „vaporetta“, které plně nahrazují auta, tramvaje a autobusy. Příjezd do přístavu v cca 9.00. Po příjezdu do 
Banátek následuje fakultativní výlet vaporetem na náměstí Sv. Marka s prohlídkou okolí *nebo individuální projížďce na 
gondolách. Po návratu do přístavu vyzvednutí zavazadel a nalodění na loď, oběd a prohlídka lodi s delegátem. Odpoledne ubytování 
ve Vašich kajutách a bezpečnostní cvičení. První vyplutí z přístavu je nejkrásnější, to si rozhodně nemůžete nechat ujít. Následuje 
Vaše první večeře v servírované restauraci, poté informační schůzka s delegátem a návštěva divadelního představení na lodi. Noc je 
ještě mladá a tak můžete vyrazit na taneček, bavit se s animátory nebo poslouchat hudbu při skleničce dobrého vína nebo svělého 
koktejlu. Vaše dovolená právě začíná  
3.Den: Černá Hora – Kotor 13:00-18:00 
Přístav v Kotoru se nachází v jihozápadní části Černé Hory, na samém konci Boky Kotorské. Jedná se o hluboký záliv v Jaderském 
moři a nejjižnější evropský „fjord“. Kotor je jedním z nejlépe zachovaných středověkých měst. Staré město je obklopené 
středověkými městskými hradbami. Město je tvořeno charakteristickými středověkými uličkami, náměstím, nádhernými kostely i 
paláci v různých architektonických stylech. Krásný pohled na záliv je z vyhlídky, kam vede zpoplatněná cesta z centra města; výstup 
je však celkem náročný, ale výhled opravdu stojí za to! 
Doprava v přístavu: Loď kotví u historické části města, není nutný transfer                      
4.Den: Řecko – Korfu / Korfu (Kerkyra) 08:00-18:00 
Na ostrovu Korfu se nachází stejnojmenné hlavní město, často také nazývané Kerkyra.  Nejnavštěvovanější  část města je historické 
části neboli "Corfu Old Town". V této části je Stará vojenská pevnost a krásná, monumentální promenáda Esplanáda. Pěkně 
kontrastuje s okolními úzkými uličkami a je lemováno řadou zajímavých budov. Za touhle promenádou je centrum města o rozloze 
0,5 x 0,5 km. Na protějším konci náměstí se nachází útes spadající do Jónského moře, na němž byla v minulosti vystavěna benátská 
pevnost Palaio Frourio – tedy Stará pevnost. Při návštěvě Kerkyry určitě nevynechejte kostel svatého Spyridona – patrona celého 
Korfu. Město Korfu ukrývá také pravoslavnou katedrálu Mitropolis. 
5.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 na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického 
salonu a dalších služeb. Nebo můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, které je možné zakoupit na 
lodních barech 
6..den:  Civitavecchia - Itálie  08:00-18:00 
Přístav Civitavecchia, důležitý dopravní uzel pro metropoli Řím, který se nachází cca 80 km od Civitavecchii. Důležitost města 
neustále narůstala, a v 16. stol.  Se stala i hlavním římským přístavem, proto byla na pobřeží vybudovaná mohutná pevnost Forte 
Michelangelo. Z přístavu vede krásná promenáda, kolem pevnosti až k městské pláže, která je poblíž historické části města. 
Mohutné hradby lemují takřka celé město.  Ve městě se nachází tržnice, katedrála sv. Františka z Assisi, hrad Rocca přestavěný v 15. 
Století pro papěže Sixta V. a nespočet kostelů. Avšak většina má zájem o prohlídku Říma, kde během několika hodin můžeme 
navštívit Vatikán, Andělský hrad, náměstí „Piazza Navona“, Pantheon, fontánu Di Treva, pamatník Vicotra Emanuela, Katalánské 
náměstí, Forum Romanum a Coloseum. V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. CK RIVIERA TOUR organizuje pro své 
klienty fakultativní výlet busem MSC do ŘÍMA*. Za pomocí našeho delegáta uvidíte Vatikán, Andělský hrad, Piazzale Navona, 
Pantheon, Fontánu Di Trevi, Kapitol, Forum Romanum a u Kolosea na nás bude čekat autobus. Tento výlet je za příplatek  Počet míst 
je omezen kapacitou busu. Výlet není možné zakoupit na lodi. Klienti, kteří nepojedou do Říma, mají volný program. V Civitavecchii 
je nutné využít přístavní transfer-zdarma.   
7.den:  Genoa-Itálie – vylodění  08:00-13:00  
Brzy ráno zaplatíme svoje účty na lodi, dáme si lahodnou snídani a připravíme se na vylodění. Po vylodění prohlídka historického 
centra centra města Janov, kde navštívíme místní katedrálu,rodný dům Kryštofa Kolomba a nezapomeneme si dát pravé italské 
kafíčko. Odpoledne odjezd do ČR. Během cesty máme pro Vás připravenou 2x teplou svačinku, kávu, čaj, cappuccino, čokoládu. 
8.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 02.00 hod, Brno cca 04.00   

First minute - nejlevněší cena 
pro prvních 12 rezervací  cena za 

osobu 

16.990,-Kč 

Číslo plavby 761 

Katalogová cena za osobu 26.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 5.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  5.990,-Kč 

Počet dnů 8 

Loď MSC ***** MAGNIFICA 

Termín odjezdu 19.11.2020 

Termín příjezdu 26.11.2020 
 
 
 
 
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 a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zábavné programy na lodi 
*divadla, bazény, vířivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
 
 Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Užijte si dovolenou-za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os  
*možnost úhrady servisní taxy předem  
*lepší kategorii služeb na kajutě  Fantastica,Aurea,Wellness 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek  
*nápojové balíčky  
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost  
*rezervaci míst v buse - příplatek 100 Kč/os  
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno 
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany  
 
Připravili  jsme pro Vás speciální fakultativní výlet : 
*ŘÍM-celodenní autobusový výlet za 1.190,-Kč/os 
*BENÁTKY-výlete vaporetem 690.- Kč/os 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  Cruises                              

   U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

                                                                     Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz 
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnos MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 
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                     JANOV - MALAGA - CASABLANCA - LISABON - BARCELONA - MARSEILLE 

AKČNÍ CENA                       26.990,-Kč 

First minute - nejlevněší cena 
pro prvních 12 rezervací  cena za 

osobu 

26.990,-Kč 

Číslo plavby 740 

Katalogová cena za osobu 39.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 9.990,-Kč 

Cena junior 12-17 let  9.990,-Kč 

Počet dnů 14 

Loď MSC **** MAGNIFICA 

Termín odjezdu 24.11.2020 

Termín příjezdu 7.12.2020 
 
 
 
 
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  a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zábavné programy na lodi 
*divadla, bazény, vířivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
 Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
Užijte si dovolenou-za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 790,-Kč/os  
*možnost úhrady servisní taxy předem  
*lepší kategorii služeb na kajutě  Fantastica,Aurea,Wellness 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek  
*nápojové balíčky  
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost  
*rezervaci míst v buse - příplatek 100 Kč/os  
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno 
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany  
 
Připravili  jsme pro Vás speciální fakultativní výlet : 
*ŘÍM-celodenní autobusový výlet za 1.190,-Kč/os 
*ATHNES-půldenní autobusový do centra za 690,-Kč/os 
*OLYMPIA-půldenní autobusový do Olympie za 590,-Kč/os 
*JERUZALÉM-celodenní autobusový výlet 3590kč 
*NAZARETH-půldenní autobusový výlet 1990kč 

1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu z České republiky. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda 
se šlehačkou.  
2.den: 09.00-17.00  Itálie - Janov    
Příjezd do přístavu v cca 9.00. Po příjezdu následuje nalodění na loď, oběd a prohlídka lodi s delegátem. Odpoledne ubytování ve Vašich kajutách a 
bezpečnostní cvičení. První vyplutí z přístavu je nejkrásnější, to si rozhodně nemůžete nechat ujít. Následuje Vaše první večeře v servírované restauraci, 
poté informační schůzka s delegátem a návštěva divadelního představení na lodi. Noc je ještě mladá a tak můžete vyrazit na taneček, bavit se s animátory 
nebo poslouchat hudbu při skleničce dobrého vína nebo svělého koktejlu. Vaše dovolená právě začíná  
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 na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb.  
4. den: 10:00-17:00 Katakolon-Řecko  
Zapalovaly se zde olympijské ohně, byl zde první stadion, opravdový kus historie. Delegát CK Riviera Tour má pro vás připraven fakultativní výlet z přístavu 
do 40 km vzdálené Olympie*. Pojeďte se s námi toulat historií. Pokud vás historie neláká, návštěva přístavní vesničky Katakolon je velice příjemná. Výlet 
do Olympie je fakultativní za příplatek, v ceně je transfer do Olympie a zpět s delegátem. Cena neobsahuje vstup do Olympie cca 10 eur/os a asistenci 
delegáta v areálu Olympie. 
5.den: 07:30-16:30 Athens-Řecko    
Řecko nás v ranních hodinách uvítá v přístavu. S delegátem se můžete vydat na fakultativní výlet busem do Athén*. Můžete navštívit starověkou Akropoli, 
Olympijský stadion, uvidíte Prezidentský palác a střídání stráží a dle časových dispozic zavítáme i do Plaky na nákupy. Výlet je na vyžádání při podpisu 
smlouvy za příplatek 690,-Kč, není možné zakoupit na lodi. V ceně není vstup do Akropoli cca 20 eur, kapacita míst je omezena 
6.den: 08:00-14:00 Rhodos-Řecko   
Opět jsme v Řecku. Tentokráte na ostrově Rhodos. Jižní část ostrova vhodná pro surfování, západní chladnější s ostrými větry a východní krásně 
proteplená nás pozve na pláže nebo se můžete vydat s naším delegátem na návštěvu starobylého města s jednou z mála historických památek ostrova 
místní pevností. Velmi příjemná je i návštěva centra města s obchůdky, kavárničkami, skvělými tavernami. 
7.den: 13:00-23:59 Izrael-Haifa   
Město, kvůli němuž spousta mořeplavců vybírá právě tuto plavbu. Město Haifa bylo založeno pravděpodobně ve 14. století př. n. l. Ve 3. století n. l. bylo 
město centrem výroby textilních barev. S naším delegátem můžete vyrazit na fakultativní výlet NAZARETH & CANAAN (5 hodin). Křesťané a ti, co se 
zajímají o teologii a světovou historii budou fascinováni touto exkurzí, kdy navštíví místa, která patřila k životu Ježíše Krista. Opustíme přístav a pojedeme 
1,5 hodiny do Nazaretu, největšího města severní části Izraele a města narození Ježíše podle Nového zákona. Mnoho lidí se zajímá o pouť k Bazilice 
Zvěstování, kostel postavený na místě, kde Gabriel zvěstoval Panně Marii o narození Ježíše, návštěvníci mohou vidět jeskyni, kde to bylo Panně Marii 
zvěstováno. Druhá část exkurze nás zavede do Canaanu, arabského města v části Galilee, je to tam, kde Ježíš proměnil vodu ve víno během známé svatby. 
Výlet je v anglickém jazyce. Návrat do přístavu. Výlet je na vyžádání při podpisu smlouvy za příplatek 1.990,-Kč, není možné zakoupit na lodi ve skupině 
s delegátem* 
8.den: 00:01-19:00 Izrael-Haifa  
Náš druhý výlet ve svaté zemi nás zavede na jedno z nejposvátnějších míst na zemi, do Jeruzaléma. JERUZALÉM (celodenní výlet včetně oběda). Pojeďte 
s námi a delegátem na fakultativní výlet do Jeruzaléma autobusem, cesta trvá asi 2 hodiny. Jeruzalém je jedno z nejzajímavějších měst na světě a je známé 
pro svůj historický význam, duchovní symboly a pro svůj vzhled. Naši exkurzi začneme se zastávkou na Hoře olivovníků s úžasným výhledem. Dále 
pokračujeme do starého města. Projdeme přes bránu Dung, Západní stěnu, která je zde postavena od roku 70 po Kristu. Projdeme se po Via Dolorosa, je 
to nejsvatější cesta na světě, je to ta cesta, po které šel Kristus na smrt. Také budeme obdivovat Kostel sv. Hrobky bez vstupu do hrobu. Součástí je i oběd 
a nákup suvenýrů, návrat do přístavu. Výlet je na vyžádání při podpisu smlouvy za příplatek 3590,-Kč, není možné zakoupit na lodi ve skupině 
s delegátem* 
9.den  Plavba na moři  
10.den: 09:00-16:00 Kréta-Heraklion-Řecko   
Jsme na Krétě. Sever a jih ostrova je rozdílný. Na jednom konci úplný klid a pohoda. Na druhé čilý turistický ruch. Není vzácností potkat v tričku s krátkým 
rukávem lyžaře, kteří se chystají na místní sjezdovku lyžovat. Zdá se vám to nemožné? Uvidíte sami, pokud vyrazíte s naším delegátem do centra města 
kolem krásného přístavu, historických staveb až na trhy s kořením, oblečení a snad vším možným. 
11.den  Plavba na moři  
Odpočíváme, opalujeme se, relaxujeme, bavíme se s animátory a nebo si užíváme masáže, sauny a vířivky v AUREA SPA. 

12.den: 09:00-19:00 Civitavecchia - Itálie  0 
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. CK RIVIERA TOUR organizuje pro své klienty fakultativní výlet busem MSC do ŘÍMA*. Za pomocí 
našeho delegáta uvidíte Vatikán, Andělský hrad, Piazzale Navona, Pantheon, Fontánu Di Trevi, Kapitol, Forum Romanum a u Kolosea na nás bude čekat 
autobus. Tento výlet je za příplatek 1190 Kč. Počet míst je omezen kapacitou busu. Výlet není možno zakoupit na lodi. Klienti, kteří nepojedou do Říma, 
mají volný program. V Civitavecchii je nutné využít přístavní transfer-zdarma.   
13. den: 09:00  Genoa- Itálie-vylodění  
Brzy ráno zaplatíme svoje účty na lodi, dáme si lahodnou snídani a připravíme se na vylodění. Po vylodění odjezd do ČR. Během cesty máme pro Vás 
připravenou 2x teplou svačinku, kávu, čaj, cappuccino, čokoládu. 
14.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.00 hod, Brno cca 00.45 hod, Olomouc 02.00, Ostrava 03.15,  
 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  Cruises                              

                                                                     Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz 
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnos MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 
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FIRST MINUTE                      21.990,-Kč 

First minute - nejlevněší cena 
pro prvních 12 rezervací  cena za 

osobu 

21.990,-Kč 

Číslo plavby 750 

Katalogová cena za osobu 33.990,-Kč 

Cena dítě 3-11 let 9.690,-Kč 

Cena junior 12-17 let  9.690,-Kč 

Počet dnů 14 

Loď MSC ***** MAGNIFICA 

Termín odjezdu 5.12.2020 

Termín příjezdu 18.12.2020 
 
 
 
 
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 a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer a gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK 
*animační a zábavné programy na lodi 
*divadla, bazény, vířivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět  
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 
 
 Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
 
Užijte si dovolenou-za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění od 790,-Kč/os  
*možnost úhrady servisní taxy předem  
*lepší kategorii služeb na kajutě  Fantastica,Aurea,Wellness 
*kajuty s oknem, balkonové…za příplatek  
*nápojové balíčky  
*internet.balíčky, photo balíčky a balíčky pro radost  
*rezervaci míst v buse - příplatek 100 Kč/os  
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno 
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany  
 
Připravili  jsme pro Vás speciální fakultativní výlet : 
*ŘÍM-celodenní autobusový výlet za 1.190,-Kč/os 
*MADEIRA-půldenní se sjezdem na sáních 1090,-Kč/os 

 
 
 
1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu z České republiky. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, cappuccino nebo čokoláda 
se šlehačkou.  
2.den: 09.00-18.00  Itálie - Janov    
Příjezd do přístavu v cca 9.00. Po příjezdu následuje nalodění na loď, oběd a prohlídka lodi s delegátem. Odpoledne ubytování ve Vašich kajutách a 
bezpečnostní cvičení. První vyplutí z přístavu je nejkrásnější, to si rozhodně nemůžete nechat ujít. Následuje Vaše první večeře v servírované restauraci, 
poté informační schůzka s delegátem a návštěva divadelního představení na lodi. Noc je ještě mladá a tak můžete vyrazit na taneček, bavit se s animátory 
nebo poslouchat hudbu při skleničce dobrého vína nebo svělého koktejlu. Vaše dovolená právě začíná  
3.den: 13:00-18:00 Barcelona – Španělsko  
Od sochy Kryštofa Kolumba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. Nádherná 
procházka na celý den 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. 
4.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 na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můžete jen tak 
odpočívat na palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, které je možné zakoupit na lodních barech 
5.den: 08:00-22:00 Casablanca-Maroco 
Kdo tu nebyl - neuvěří. Budete doslova zírat. Navštívíme třetí největší mešitu na světě po Mece a pro opravdové cestovatele návštěva místní Mediny ve 
vás zanechá neopakovatelný zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Návštěva místních trhů je samozřejmostí. Pro náročnější cestovatele 
doporučujeme fakultativní výlet plavební společnosti MSC Cruises do FÉS. 
V destinaci doporučujeme transfer MSC 
6.den  Plavba na moři  
A je to tu zase, takže si uděláme čas na své nové přátele z lodi a využijme volného dne na moři. Navštívíme  AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek 
můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, 
které je možné zakoupit na lodních barech 
7. den: 08:00-17:00 Kanárské ostrovy-Tenerife  
Návštěva největšího ostrova z Kanárských ostrovů. Tenerife má činnou sopku Pico de Teide, ostrov bohatý na krásnou faunu i flóru. Procházka městem je 
pohodová a příjemná, zejména pokud navštívíte místní zahrady. 
8.den: 09:00-17:00 Madeira-Funchal  
Hlavní město ostrova Madeira. Hned u přístavu vás zaujme pevnost z 16. století, dále si pak projdeme město a jeho části procházkou, kde se zastavíme na 
ochutnávku vína a navštívíme místní trhy. Pro milovníky adrenalinu a krásných výhledů doporučíme další procházku a výlet lanovkou a sjezd na místních 
saních, což je opravdová místní turistická atrakce. Rozhodně doporučujeme fakultativní výlet s naším delegátem po Madeiře s ochutnávkou vína, který 
finišuje místní atrakcí-sjezd na sáních.  
9.den  Plavba na moři  
Odpočíváme, opalujeme se, relaxujeme, bavíme se s animátory a nebo si užíváme masáže, sauny a vířivky v AUREA SPA. 

10.den: 08:00-14:00 Malaga-Španělsko   
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. 
11.den  Plavba na moři  
Odpočíváme, opalujeme se, relaxujeme, bavíme se s animátory a nebo si užíváme masáže, sauny a vířivky v AUREA SPA. 
12.den: 09:00-19:00 Civitavecchia - Itálie  0 
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. CK RIVIERA TOUR organizuje pro své klienty fakultativní výlet busem MSC do ŘÍMA*. Za pomocí 
našeho delegáta uvidíte Vatikán, Andělský hrad, Piazzale Navona, Pantheon, Fontánu Di Trevi, Kapitol, Forum Romanum a u Kolosea na nás bude čekat 
autobus. Tento výlet je za příplatek 1190 Kč. Počet míst je omezen kapacitou busu. Výlet není možné zakoupit na lodi. Klienti, kteří nepojedou do Říma, 
mají volný program. V Civitavecchii je nutné využít přístavní transfer-zdarma.   
13.den:08:00 Genoa-Itálie - vylodění  
Brzy ráno zaplatíme svoje účty na lodi, dáme si lahodnou snídani a připravíme se na vylodění. Po vylodění odjezd do ČR. Během cesty máme pro Vás 
připravenou 2x teplou svačinku, kávu, čaj, cappuccino, čokoládu. 
14.den: Příjezd do ČR    
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace, Bratislava cca 23.00 hod, Brno cca 00.45 hod, Olomouc 02.00, Ostrava 03.15,  
 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC  Cruises                              

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