
; 

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

 

 

       817  Z BENÁTEK NA SANTORINI PŘES KRÉTU                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIEL – BERGEN – NORDFJORDEIN – FLAAM – STAVANGER – KIEL               BENÁTKY – BARI – SANTORINI – CHANIA – CORFU - DUBROVNÍK – BENÁTKY  

FIRST MINUTE                           29.990,-Kč 

First minute cena  
za osobu od 

29.990,-Kč   1132,-€ 

Katalogová cena  
za osobu od 

39.990,-Kč      1509,-€ 

Cena dítě 3-11 let 7.990,-Kč         302,-€ 
Cena junior 12-17 let  15.990,-Kč         603,-€ 
Počet dnů 10 
Loď MSC  MSC ORCHESTRA****  
Termín odjezdu 9.7.2021 
Termín příjezdu 18.7.2021 
Číslo plavby 817 
 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer 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 
 

Naše delegátka Katka Vám doporučuje: 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění  
*možnost úhrady servisní taxy  
*kategorii kajut Fantastica, Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové  
*nápojové balíčky a pakety  
*internet. balíčky, photo balíčky…  
*rezervace míst v buse za  příplatek  
*svozový transfer na trase  Ústí n.L -Praha-Brno  
*svozový transfer na trase  Dubnica-Trenčín-Piešťany  
*fakultativní výlet BENÁTKY 
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem delegáta 
je nutné objednat při sepsání cestovní smlouvy. 
Tyto výlety není možné dokoupit na lodi 

 

1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu dle nástupních míst. Během cesty do přístavu Vás náš delegát seznámí s životem na palubě lodí MSC 
Cruises, organizačními pokyny a programem zájezdu. Během cesty do přístavu pro Vás máme připravenu studenou večeři, teplou snídani a občerstvení. 
Nástupní místa: Vsetín, Rožnov p. Rad, Frýdek-Místek, Ostrava, Hranice, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Břeclav, Bratislava. Svozový transfer (za 
příplatek) můžete objednat na trase Ústí n. Labem, Praha, Humpolec, Jihlava, Vel. Meziříčí   
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění - Benátky  10:00-17:00 
Po příjezdu do přístavu následuje registrace a odbavení na loď. V odpoledních hodinách seznamovací prohlídka s lodí, ubytování a bezpečnostní nácvik 
před vyplutím. 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“, která plně nahrazují auta, tramvaje a autobusy. Rozhodně si nenechte ujít první vyplutí z přístavu. Je to nezapomenutelný zážitek. Také u 
první servírované večeře nesmíte chybět a užít si tak skvělou italskou gastronomii. Večer zavítáme do lodního divadla a finále večera zakončíme 
skleničkou na baru. 
3 den: 13:30-19:30 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:   07:00-19:00 Řecko - Santorini 
Souostroví Santorini leží v Egejském moři a patří k nejjižnějším z tzv. kykladských ostrovů. Jeho hlavním městem je Fira (Thira).  
Kotví se na moři a do přístavu se dostanete bezplatně čluny – tzv. tendery, které si je nutné rezervovat na lodi (skupinám s českým delegátem zařizuje 
delegát). Z přístavu se do centra města, které je na vrcholu skály, dostanete buď na oslíkovi (cca €7), lanovkou (cca €7) nebo pěšky. Ve městě můžete 
vidět typickou řeckou architekturu. Pokud budete mít zájem, můžete si taxíkem zajet na jednu z barevných pláží s vulkanickým pískem nebo do 
archeologického naleziště Akrotiri. Další možnosti: výlet do města Oía, pláže, naleziště Akrotiri, výlety od MSC 
6.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 
7.Den: 12:00-19:00  Řecko – Korfu / Korfu (Kerkyra) 
Na ostrově Korfu se nachází stejnojmenné hlavní město, často také nazývané Kerkyra.  Nejnavštěvovanější částí města je historické centrum 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. Doprava v přístavu: Nutný transfer od MSC 
cca 13€       
8.den: 07:00-13:30  Chorvatsko - Dubrovník   
Dubrovník má bohatou a unikátní politickou a kulturní historii, byl proto umístěn na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Jeho jedinečné, 
mimořádně překrásné okolí, zachovalé kulturní a architektonické památky, vysoký ekologický standard a dobře regulovaná dopravní situace přitahují 
turisty každou sezónu. Doporučujeme jet do Starého města vzdáleného cca 3 km od přístavu. Shuttle bus Vás dopraví k Pilské bráně odkud můžete jít 
přes padací most do samotného Starého města. Tam najdete hlavní ulici Stradun, Onofriovu fontánu, františkánský klášter a spoustu dalších historických 
budov. Celé staré město obklopují hradby, na které je možné zakoupit vstup. Doprava v přístavu: Nutný transfer MSC (cca €14), také je možnost taxi 
služeb a MHD. Večer po divadelním představení si připravíme zavazadla k vylodění, zaplatíme účty a necháme se unášet na vlnách k poslednímu přístavu 
naší plavby. 
9.den: Vylodění-Itálie- Benátky- 09:00 
Ráno po snídani vylodění, vyzvednutí zavazadel a uložení zavazadel do autobusu. 
9.den: Itálie- Benátky – Vaporettem na San Marco- 11:00-14:30, poté odjezd do ČR 
Z důvodu značného zájmu klientů organizujeme fakultativní výlet vaporettem na náměstí Sv. Marka v Benátkách. Po odložení vašich zavazadel do 
autobusu se vydáme přímo z přístavu na plavbu vaporettem. Po cca 30 minutové plavbě dorazíme do centra Benátek a vy máme možnost si prohlédnout 
tyto úžasná místa, projet se na gondole nebo navštívit samotnou nejznámější basiliku St. Marco. Tři a půl hodinový výlet je fakultativní a je nutné si jej 
objednat při objednání zájezdu. Klienti, kteří se výletu neúčastní, vyčkají na skupinu v zázemí přístavu. Upozorňujeme, že není povoleno svévolně opustit 
přístav. Odpoledne vyrazíme z přístavu na cestu do ČR. Během cesty máme pro vás připraveny dvě teplé svačinky v buse a občerstvení. 
11.den: Příjezd do ČR- dle dopravní situace příjezd do Bratislavy cca 23:00, Brna cca 01:00, Prahy cca 04:00, Ostravy cca 04:00  

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

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 
A SLUŽEB DELEGÁTA 

              CIVITAVECHIA – PALERMO – MALLORCA – VALENCIA – MARSEILLE – JANOV                BENÁTKY – BARI – SANTORINI – CHANIA – CORFU - DUBROVNÍK – BENÁTKY  


