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NA SLOVÍČKO 
     
Vážení mořeplavci, 
 
    přesto, že jsme se maximálně snažili připravit Vaši dovolenou na plavbách lodí MSC CRUISES, současná situace ohledně šíření koronaviru COVID19 naše úsilí a plány 
doslova zničilo. Opravdu bojujeme s každým zájezdem a snažíme se najít pro Vás to nejlepší řešení, jak Vám můžeme vyjít vstříc. V našich plánech jsme počítali se vším, 
ale že by mohlo přijít něco takového jako je COVID  a zejména situace kolem něj, tak to nás nenapadlo ani náhodou. 
   Z minulosti jsme očekávali standardní průběh situace dle informací, které přicházely. Měli jsme za sebou prasečí chřipku, ptačí chřipku, šílené krávy… vždy to byl spíše 
jen zbytečný chaos a zmatek. A tak i v tomto případě jsme očekávali podobný průběh. Budou se měřit teploty, podepíše se prohlášení, zpřísní se hygiena a jedeme dál. Ale 
najednou přišlo stopnutí. Ze dne na den. S tím opravdu nikdo nepočítal, ani samotné MSC, které je vždy o krok napřed. Jen zavzpomínejte. V minulosti MSC zastavilo 
plavby do Izraele tři dny před raketovým útokem na Izrael, předem zrušilo z bezpečnostních důvodů destinaci Alexandria, nebo pět dnů před teroristickým útokem 
v Istanbulu zrušilo všechny plavby do Turecka. Jejich bezpečnostní servis je jeden z nejlepších na světě, a že by o COVIDU nevěděli nic? 
   Pak přišel zmatek a chaos i u nás. A zejména otázky. Udělali jsme vše dobře pro bezpečí našich klientů? A i my jsme začali pochybovat. Dny letěly jeden za druhým, 
zmatek a chaos, že jsme opravdu nevěděli, kdy jít do obchodu, zda děti poslat do školy… a pochopitelně zmatek i v cestovním ruchu. Zájezdy se rušily jako na běžícím 
páse, lidé chtěli peníze zpět, ale nebylo z čeho vyplácet, protože nám nikdo nevrátil do dnešního dne ani korunu. Vše můžeme vyčerpat v budoucnu. Bylo mi opravdu líto 
holek v kanceláři, pracovali 12 hodin denně a večer opravdu nebyly schopny mluvit. 
   Pak přišla naděje. COVID I a COVID II  a COVID III. Super. Tak jsme zpracovali dokumenty, které není středoškolsky vzdělaný člověk schopen vyplnit, strávili jsme na tom 
opravdu hodně času. Do dnešního dne nám nikdo neopověděl. Tak zkusíme překlenovací úvěr u těch, co s námi spolupracovali v minulosti, přece nás znají a vždy to dobře 
fungovalo. A nastal problém. Jste CK, nedostanete nic. Vlastně dostanete, ale za takových podmínek, že tu nabídku absolutně nemůžete přijmout. Byla to vlastně řízená 
likvidace cestovních kanceláří.  
   Cestovní kancelář jsme budovali 20 let. Je to naše dítě. Přece ji nenecháme padnout. Tak takové myšlenky se nám v hlavě hromadily každý den. Jste solventní, firma po 
léta dobře prosperuje, ale nemáte peníze a nikdo Vám nepomůže. Co s tím? Zákon postavený na hlavu - za vše může CK, odškodnit musí CK. Jenže svět funguje jinak, než 
ČR. Našim klientům jsme se vždy snažili dát nejen péči, ale i kus našeho srdce a ono se nám to vrátilo. Klienti začali podporovat nás. Ano, byli i takoví, kteří byli nepříjemní, 
jednali tvrdě a někdy i sprostě. Většinou to byli klienti, kteří s námi na plavbách ještě nebyli. Ale převážná většina nás podržela. Opravdu moc velký dík. 
   Spletl jsem se. Když jsem jezdil na plavby, pozoroval jsem, že jsou lidé čím dál více nespokojenější, naštvaní, nepříjemní… Myslel jsem, že je to trend a že se to už 
nezmění. Velmi jsem se mýlil. Bylo úžasné, kdy jste psali na Facebook. „My jsme s Vámi - věříme Vám“ nebo emailem „Držte se, ať to zvládnete…“ To byla slova, která nás 
zvedala, když jsme byli pusou úplně na zemi. A najednou začaly chodit emaily: „ Ahoj do RIVIERY, máme jet příští rok na plavbu, máme našetřeno a teď ty peníze 
nepotřebujeme, doplatíme Vám celý zájezd už teď.“ Je mi padesát let, ale když jsem to četl, plakal jsem. Jak dobří lidi tady jsou, jakou mají důvěru, jak já jsem se strašně 
mýlil. Nezachránila nás vláda, stát, banka,… Zachránili nás naši klienti, lidi, kteří často šetří na dovolenou ze svých důchodů, nízkých platů, lidi s dobrým srdcem. 
   V září měly startovat naše zájezdy na plavby. Vše připraveno, zajištěno, výlety, doprava, delegáti. Opět nic - ČR je velmi rizikovou zemí. Jme v červené. A tak se na našem 
webu objevilo důležité sdělení: Dovolujeme si informovat všechny naše klienty, že ČESKÁ REPUBLIKA je na seznamu MSC CRUISES zařazena mezi velmi rizikovou zemí 
Covid 19. Proto s platností od 10.9.2020 musí mít všichni klienti již před naloděním platný negativní test na Covid 19 již při příjezdu do přístavu a ne starší 72 hodin. 
Bez testu nebudou cestující vpuštění do přístavu a nebude jim umožněno nalodění. Toto opatření platí až do odvolání. Tak a všechno je jinak. Tolik práce, úsilí, 
k ničemu. A co klienti? Někteří si překládají plavbu už po třetí. Šílené. Ale nevzdáme to. Připravujeme náhradní řešení, protože tušíme, že tato opatření nebudou na 14 
dnů!!!  
   Ať si už o koronaviru myslíte cokoli, ať je, byl nebo nebyl. Ztráty přinesl obrovské. V naší CK jsme mohli mít nový autobus nebo levnější plavby. To jsou jen a jen peníze. 
Ale přinesl jednu velmi pozitivní věc. Zastavil čas. Najednou jsme se mohli věnovat svým rodinám, dětem, zahrádce, ale hlavně sobě. Paradoxně to byly asi nejkrásnější 
chvíle mého života, protože jsem byl s lidmi, které miluji. Najednou jsme poznali, že se dá žít i jinak, bez stresu, shonu. Poznali jsme, kolik úžasných lidí je kolem nás. A tak 
přátelé, možná se nad tím udivíte, ale už nebudeme dělat tolik plaveb jako dříve, už nebudeme prodávat plavby za každou cenu, už nebudeme možná první na trhu. 
Budeme dělat plavby tak jako dříve, před 15 lety, v klidu, v pohodě, s láskou a otevřeným srdcem. A hlavně proto, že nás to prostě baví.  
Současný chaos v nařízeních, v mediích v nás opravdu navazuje pocit bezvýchodnosti a celá společnost se začíná štěpit proti sobě.  
A to opravdu není dobře. Možná vám to přijde klišé, ale vážím si každého podnikatele, který to doposud nevzdal, vážím si každého  
dodavatele služeb, který se drží nad vodou, každého klienta, dobrého člověka, úsměvu, pozitivní zprávy a radosti z maličkostí.  
Mění se společnost, pravidla, zvyky, nálady. Přeji Vám všem, ať to všichni zvládneme      
 
 
                 S obrovskou úctou a díkem Vám přeji hlavně hodně zdraví a zdravého rozumu.    
                                 Těším se na setkání s Vámi na palubě lodi MSC CRUISES    
                                                                                                                                                       Pavel ČÍŽ 
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CO PŘIPRAVUJEME  
Nová doba si žádá změny. Nemá smysl čekat 
až se situace změní, nemá smysl čekat na  
nějakou podporu státu a nemá smysl sedět  
a plakat „nad rozlitým mlékem“.  I my jsme v CK RIVIERA TOUR dlouho přemýšleli, jak naložit s aktuální situací. 
Naše plavby jsou dočasně pozastaveny a hledali jsme cestu jak situaci zvládnout. Proto si Vám dovolujeme 
představit náš nový cestovatelský projekt:  
POZNÁVÁNÍ- RELAX- POHODA- ZÁBAVA 
Vycházeli jsme z naší praxe, poznatků a přání našich cestovatelů, klientů CK RIVIERA TOUR. Z osobních 
zkušeností a i z rozhovorů s Vámi, víme, co naše klienty zajímá a co jako klienti CK RIVERA TOUR požadujete. 
Proto jsme vytvořili úplně novou sekci zájezdů, které se budeme věnovat a rozšiřovat. To však neznamená, že 
naše plavby končí. Již teď pracujeme ve spolupráci s MSC CRUISES  a první nová nabídka, v nové době, přijde již 
velmi brzy. 
Jaké budou naše nové zájezdy?  V čem budou jiné od konkurence? Čím můžeme překvapit? 
1. Cena 
Rozhodně naše cena nebude nejnižší na trhu. Vždy bude cena vyšší. Proč? Protože dobře víme, že už se 
nechcete během zájezdu o nic starat. Protože víme, že dát nejnižší cenu a pak za příplatek nabízet další služby 
umí každý. My vám dáme vše do ceny zájezdu a to včetně vstupů, různých příplatků, ochutnávek, městských 
tax a podobně. Vše budete mít v jedné kompletní ceně. Navíc v této ceně budou i další služby, jako je například 
zdarma občerstvení, svačinky a servis během zájezdu. Také vždy bude v ceně nějaká další služba naší cestovní 
kanceláře, která bude i jako překvapení během zájezdu a zcela jistě vás potěší. Zkrátka u nás se už nemusíte o 
nic starat. 
2. Poznávání 
Je spousta míst, které cestovní kanceláře nabízejí jako poznávací zájezdy a většinou je tzv. jedou jako přes 
kopírák a to, co vymyslel jeden, doslova kopírují. My však zavítáme i do míst, která možná vůbec neznáte. 
Všechna navštívená místa a okolí před zájezdem osobně projíždíme a zájezd připravujeme. A proto Vás 
zavedeme i do míst, která možná nejsou známá, ale jsou zajímavá anebo, dle našeho názoru, stojí za návštěvu. 
3. Pohoda 
 Na naše zájezdy jezdí spousta starších klientů. Z jejich reakcí víme, co je trápí. Zkrátka už nechtějí nikam 
spěchat. Chtějí si to místo užít. A jsou vděčni za to, že se tam mohou podívat. A tak v rámci našeho projektu 
60+ budeme mít poznávací zájezdy, kde rozhodně nebudeme spěchat. Budeme počítat s tím, že už se vám jde 
hůře do kopce, potřebujete si odpočinout, že nemusíme za den stihnout 5 památek a u každé mít 30 minutový 
odborný výklad. Nám bude stačit vidět dvě nebo tři zajímavosti, ale v klidu a v pohodě a dát si u toho kafe, 
zmrzlinu, vyfotit si zajímavost, nebo nakoupit suvenýry. Líbí se vám tato představa - tak jsme tady pro vás. 
4. Zábava 
Nechcete jen poznávat. Chcete se i bavit. Víme to. A proto pro vás budeme připravovat speciální programy, 
kde během zájezdu budou speciální hudební večery, návštěvy divadel a zábavných programů, abyste se 
nenudili. A to vše bude v ceně zájezdů. 
5. Divadla a představení 
Nedávno proběhlo velmi příjemné jednání s divadlem Kalich v Praze.  Dohodli jsme se na vzájemné spolupráci 
mezi CK RIVIERA TOUR  a divadlem KALICH. V rámci této spolupráce Vám nabídneme speciální autobusové 
zájezdy na divadelní představení divadla KALICH  v Praze, kde budete mít vždy tu výjimečnou možnost se po 
konci divadelního představení osobně poznat s vynikajícími herci jako je např. Terezka Kostková, Aleš Háma, 
Nela Boudová, Jiří Langmajer, Adéla Gondíková, Eva Josefíková, Petr Motloch, Michaela Sejnová a další. Kromě 
toho také komorní divadlo Kalich zavítá se svým představením i k nám na Valašsko, a vy budete pozváni v 
rámci speciálních programu BENEFIT CLUB RIVIERA TOUR. 
6. Nechci být sám-sama 
Zejména spousta starších cestovatelů by rádo cestovalo, ale nemá s kým. A od toho jsme tady. Nevadí, že 
nemáte s kým. Jsme tady pro Vás a od začátku zájezdu bude program sestaven tak, abyste se i během zájezdu 
osobně poznali s ostatními účastníky zájezdu. Zkrátka, abyste se na zájezdu necítili sami. S tím také souvisí 
naše aktivity v rámci zábavy a všeobecné pohody během zájezdu. A pochopitelně náš přístup k cestovatelům. 
Pro nás totiž nejste klienti, ale pro nás jste rodina RIVIERA TOUR, pro nás jste Toník, Jaruška, Míla, Jarek….  
Jdete do toho s námi? 
7. Nejen za poznáním 
V minulosti jsme na vyžádání připravili několik duchovních zájezdů. Tyto zájezdy měly velmi velký ohlas, 
protože jsme spojili dohromady duchovní stránku navštívených míst a i život obyčejného člověka během 
zájezdu. Na těchto zájezdech se vždy vytvořila opravdu skvělá skupina cestovatelů. Tyto zájezdy chceme 
rozšířit a dále se jim věnovat. Tak se můžete těšit na poutní zájezdy do Lurd, Říma, Fátimy…. 
 8. Chceme být jiní 
Od vzniku CK RIVIERA TOUR udělala obrovský kus práce. Za dobu své existence se dokázala vyšplhat na 
největšího prodejce plaveb MSC CRUISES v ČR a na Slovensku. Bylo to právě proto, že již před léty jsme přišli s 
novým modelem cestování a služeb, jaký v ČR nebyl zaveden. Doslova jsme šli hlavou proti zdi. A vyplatilo se. 
Nyní startujeme nový projekt a ten také bude úplně jiný. Ale věříme si. Víme, co po nás, jako cestovní kanceláři 
chcete a my budeme dělat vše pro vaši spokojenost. Budeme Vám velmi vděčni za vaši zpětnou vazbu. Napište 
nám co si o našem novém projektu myslíte?  
                                                                                 Moc Vám všem děkujeme a užívejte krásný podzim   

 

 

 

 

AKTUÁLNĚ Z MSC 

 
MSC CRUISES a RIVIERA TOUR  znovu potvrdila plný 
program na rok 2021 začínající v lednu 2021, který již 
bude zahrnovat dvě nové lodě, které jsou 
momentálně stále ve výstavbě, a také nové nebo 
obohacené itineráře o domovské přístavy. CK RIVIERA 
TOUR již vydala nový katalog plaveb na rok 2021, 
který je aktuálně ke stažení na www.rivieratour.cz 

 Gianni Onorato, ředitel výletních plaveb MSC Cruises 
řekl: ‘‘Zatímco jsme dnes učinili těžké rozhodnutí 
opět prodloužit přerušení plaveb na všech našich 
lodích, je důležité se dívat dopředu, jelikož víme, že 
naši klienti mají touhu cestovat a chtějí si začít 
plánovat jejich dovolené na příští rok. Z tohoto 
důvodu dnes potvrzujeme program na léto 2021.‘‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Dovolujeme si informovat všechny naše klienty, že 
ČESKÁ REPUBLIKA je na seznamu MSC CRUISES 
zařazena mezi velmi rizikovou zemí Covid 19. Proto s 
platností od 10.9.2020 musí mít všichni klienti již 
před naloděním platný negativní test na Covid 19 již 
při příjezdu do přístavu ne starší 72 hodin. Bez testu 
nebudou cestující vpuštění do přístavu a nebude jim 
umožněno nalodění. Toto opatření platí až do 
odvolání 
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Informace k vyplácení vystavených poukazů - zrušených zájezdů 
 
     Přesto, že jsme se maximálně snažili připravit Vaši dovolenou na plavbách lodí MSC CRUISES, současná situace ohledně šíření koronaviru COVID19 naše úsilí a plány doslova 
zničilo. Opravdu bojujeme s každým zájezdem a snažíme se najít pro Vás to nejlepší řešení, jak Vám můžeme vyjít vstříc. Chtěl bych vás touto cestou požádat o maximální 
pochopení a vaši součinnost při řešení této opravdu kritické situace. 
Vystavené poukazy 
     Z důvodu pandemie byla zrušena převážná většina našich zájezdů roku 2020, což představuje obrat cca 85 mil Kč. Za zrušené zájezdy byly vystaveny poukazy lex voucher nebo 
poukazy CK RIVIERA TOUR. Byl schválen zákon tzv. Lex voucher, který měl tuto situaci u CK řešit. Vystavené poukazy  je možné převést na nově uzavřené cestovní smlouvy 
nejpozději do 31.8.2021 dle zákona. Všechny poukazy jsou pojištěny proti úpadku CK. 
Realita a současný stav 
     Všechny zájezdy a výletní plavby se připravují s předstihem cca 2 let a stejně tak tomu je i u vašich zájezdů. Na základě poptávky musí cestovní kancelář složit u dodavatele 
služeb finanční garanci na objednané služby a také zálohu na rezervaci kajut a počtu osob. Zaplacené zálohy klientů se tedy převádějí na účet plavební společnosti, dopravců a 
dodavatelů služeb. S příchodem koronavirové pandemie se z důvodu vyšší moci musely všechny zájezdy zrušit a přeložit na pozdější období. Plavební společnost, dopravci a ani 
dodavatelé služeb zaplacené zálohy nevrací a to bez vyjímky. Je třeba si tyto zaplacené zálohy tzv. odjet v budoucích službách. Tento postup platí se všemi dodavateli našich 
služeb. 
    Naše cestovní kancelář se snažila maximálně vyhovět klientům, pokud to bylo možné a v našich možnostech. U vrácených poukazů jsme se snažili především preferovat starší 
klienty, nemocné klienty a klienty s vážnými důvody, u kterých byl předpoklad, že se zájezdu už nebudou moci účastnit a jejich požadavky jsme postupně uspokojovali. V tomto 
případě jsme vyplatili poukazy  přesahující  7 mil kč.  
     Předpokladem dalšího stabilního provozu bylo zprovoznění plaveb od září 2020. To se opravdu uskutečnilo, takže náš odhad a záměr byl správný. Plavební společnost MSC 
Cruises jako první ve světě zprovoznila velmi přísný bezpečnostní protokol a začala na konci srpna 2020 opět spouštět výletní plavby. Obrovským problémem však byla a je situace 
v České republice, která je zařazena do velmi rizikové skupiny označené červeně, což je pro organizovanou turistiku absolutně nemožné s účastí na plavbách. Opět naše snaha 
s připravenými plavbami skončila zrušením plánovaných podzimních plaveb. 
     Jelikož není dána vládní podpora cestovním kancelářím a ani možnost využití některého z programů Covid nebo možnosti náhradního financování, jsme nuceni přijmout zcela 
zásadní opatření.  Dovolujeme si upozornit, že tato opatření jsou vázána na základě všeobecných obchodních podmínek, kterými jsou cestovní kancelář i klienti vůči plavební 
společnosti vázáni. 
    Celá tato situace nás dostala do situace, kdy jsme nuceni přijmout krizové řízení, které je v rozporu s obchodní politikou CK RIVIERA TOUR, nic méně je absolutně nezbytné pro 
zachování činnosti cestovní kanceláře, ochrany investic našich klientů a CK. Z tohoto důvodu s platností od 1.10.2020 z důvodu pandemické situace a plánovaného vyhlášení 
nouzového stavu přijímáme tyto opatření: 
 
1/ Vyplácení již vrácených poukazů 
Vyplácení všech již vrácených poukazů se s okamžitou platností zastavuje. Výplata těchto poukazů bude provedena do 60 dnů po možnosti obnovení pořádání zájezdových 
výletních plaveb cestovními kancelářemi v České republice bez omezení. Klienti mohou svůj poukaz vyčerpat ihned účastí na individuální plavbě na aktuálních plavbách 
pořádaných plavební společností MSC CRUISES. Cenovou nabídku plaveb a termíny Vám zašleme na vyžádání.  
 
2/ Vrácených poukazů vystavených do 30.8.2020 
Vámi vrácený poukaz bude přijat ze strany cestovní kanceláře a bude vám zasláno potvrzení o jeho převzetí. Vyplácení těchto poukazů bude provedena nejdříve 30.8.2021 nebo 
do 60 dnů po možnosti obnovení pořádání zájezdových výletních plaveb cestovními kancelářemi v České republice bez omezení. Klienti mohou svůj poukaz vyčerpat ihned účastí 
na individuální plavbě na aktuálních plavbách pořádaných plavební společností MSC CRUISES. Cenovou nabídku plaveb a termíny Vám zašleme na vyžádání.   
 
3/ Zrušené zájezdy a plavby od 1.10.2020 s již zaplacenou zálohovou platbou do 30.9.2020 
V případě, že bude nutné, v budoucnu,  z důvodu pandemie anebo vládních nebo jiných opatření zájezd, nebo plavbu zrušit,   
bude Vám vystaven poukaz na možnost čerpání budoucí plavby ve výši složené zálohové platby. Vyplácení těchto poukazů bude provedeno dle podmínek uvedených na poukazu, 
nejdříve však 30.8.2021 nebo do 60 dnů po možnosti obnovení pořádání zájezdových výletních plaveb cestovními kancelářemi v České republice bez omezení. Klienti mohou svůj 
poukaz vyčerpat ihned účastí na individuální plavbě na aktuálních plavbách pořádaných plavební společností MSC CRUISES. Cenovou nabídku plaveb a termíny Vám zašleme 
na vyžádání.       
 
4/ Nově uzavřené zájezdy a plavby od 1.10.2020  
V případě, že bude nutné, v budoucnu, z důvodu pandemie anebo vládních nebo jiných opatření zájezd, nebo plavbu zrušit, nabídneme Vám poukaz na možnost čerpání budoucí 
plavby nebo zájezdu se zvýhodněním ve výši složené zálohové platby, nebo Vám zaplacenou zálohu za zájezd vrátíme v plné výši mimo úhradu případného pojištění a to 
nejpozději do 14 dnů od podání Vaší žádosti.   
 
Dovolujeme si Vás upozornit, že všechny naše vydané poukazy jsou pojištěny proti úpadku cestovní kanceláře u pojišťovny SLAVIA POJIŠTOVNA a.s. a v případě úpadku 
cestovní kanceláře Vám příslušná zaplacená částka bude uhrazena pojišťovnou.  
 
    Nikdo z nás za tuto situaci nemůže a opravdu nám nic jiného nezbývá, než spolupracovat a snažit se tak ochránit Vaše investice i naši cestovní kancelář. Moc vás poprosím o 
maximální schovívavost při řešení problémů s našimi zaměstnanci, budou se snažit maximálně vyjíst vstříc. Nic méně jsou jasně nastavená pravidla plavební společnosti a 
především současného trhu 
nehledě na některé zákony ČR, které není možné v praxi dodržet a realizovat. Jsme opravdu velmi moc rádi, že 95% klientů tuto situaci chápe a pomáhá nám. 
 
S velkou úctou a poděkováním 
   
Pavel ČÍŽ 
Ředitel CK RIVIERA TOUR 
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REPORTÁŽ- RESTART PLAVEB MSC 
Plavby jsou opravdu bezpečné. Více než pět měsíců byly přerušeny plavby na lodích MSC Cruises. Nejen pro plavební 
společnost, ale i pro naši cestovní kancelář RIVIERA TOUR to byla a je opravdu nelehká situace. Z minulosti jsme 
počítali v rámci rizik snad se vším, ale něco podobného, jako se situace ohledně COVID19  nás nenapadla ani ve snu. 
Největším problémem pro nás i naše klienty byla dezinformace, která se šíří z některých médií někdy za podpory 
politiků a „odborníků“. Rozhodli jsme se proto přinést Vám reportáž nejen z první plavby na MSC GRANDIOSA , ale i 
pohled obyčejného cestovatele, který miluje cestování, poznávání nových míst, destinací, kultur, gastronomie a hlavně 
obyčejných lidí. Nic z toho, co budete dále číst není ovlivněno politickým názorem, penězi, loby, ziskem nebo 
prospěchem. 
Odjezd do Itálie 
Náš odjezd do Itálie byl hodně ovlivněn naší dovolenou v Řecku. Ne, nebáli jsme se a vydali se „odpočinout“ 
hlavně našim myšlenkám. Od března totiž neděláme nic jiného, než rušíme zájezd za zájezdem. Nejsou to 
stovky klientů, ale tisíce. Je to opravdu šílená práce a máte toho plnou hlavu, nespíte a pomalu na vás utočí 
skryté zdravotní problémy iniciované stresem. Pak přiletíte do Řecka, jdete na pláž, odpočíváte a jste 
spokojeni. Najednou na netu čtete, že v Řecku na plážích nikdo není, že jsou pláže opuštěné, restaurace taktéž. 
Jsem já ve správném Řecku? Položil jsem si několikrát otázku, protože já viděl úplně něco jiného. A proto jsme 
se rozhodli pro tuto cestu a tuto reportáž. 
Cesta do Itálie byla příjemná. Slovensko na pohodu, roušky na benzinkách. Rakousko mě překvapilo, 
očekávané „rouškování „ se nekonalo. Sem tam někdo na benzině roušku měl, ale připadalo mi to, že jsou to 
většinou cestovatelé, kteří neví zda si ji nasadit a nebo ne. Ale žádné restrikce, krásné dálnice... 
V Itálii je to už celkem velký rozdíl. Roušky se nosí v uzavřených objektech, hlavně na čerpacích stanicích. Při 
skvělé večeři u Benátek v restauraci měla roušky obsluha, která si ji sem tam nasazovala, když přišel do 
restaurace někdo nový. Většinou roušky nosí starší lidé. Ubytování v hotelu bez problémů, standartní 
procedury desinfekce. Večer venku v baru většinou místní, bez roušek slavil se jeden z největších italských 
svátků Nanebevzetí Panny Marie- Ferragosto. 
Janov – nalodění 
Příjezd do italského Janova započala návštěva nově postaveného mostu spojující západní pobřeží Itálie s 
Francií. To co se zde dokázalo postavit za necelé dva roky, u nás by trvalo snad 15 let. Po příjezdu krátká 
procházka centem města. Až na to, že někdo měl sem tam roušku, žádná změna. Všude plno lidí, kavárničky 
plné lidí, obsluha s rouškami. Do obchodu vás bez roušky nepustí, ne že by se báli nemoci. Mají nařízení a 
předpisy a dávají se velké pokuty. Nalodění mě opravdu překvapilo. Nejen proto, že je spousta změn, ale 
především proto jak skvěle to fungovalo. Než se dostanete na loď projdete  několika ti stupňovou kontrolou. 
Kontrol je sice hodně, ale není to obtěžující a pokud vidíte jak je to zorganizováno a  vše šlape, vůbec vám to 
nevadí. Moje nalodění trvalo cca 55 minut včetně testu na covid19.  
Než Vás pustí do přístavu je potřeba si zkontrolovat čas nalodění. Pokud máte na 15 hodin a přijdete v 11 je to 
zbytečné. Nepustí Vás už do přístavu. Po vstupu do budovy je kontrola palubního lístku a změří vám teplotu. 
Po povinné desinfekci rukou jdete na covid testy. Už zde si vás třídí do skupin podle rizikovosti a dle těchto 
skupin pak nastupujete na loď.  Mají to perfektně zorganizováno, čekal jsem asi 15 minut, než na mě přišla 
řada. Následně po pasové kontrole jdete do hlavní haly, kde jsou opět rozdělené sektory dle rizikovosti a po 
bezpečnostní prohlídce už na loď. Tam vás čeká poslední kontrola-ta nejdůležitější. Pokud by jste měli totiž 
pozitivní test, na loď se nedostanete. Celkově mi celá procedura přišla mnohem organizovanější než dříve a 
lidé jsou velmi příjemní. 
Na lodi 
Na lodi se dbá na čistotu a je to vidět všude. Šel jsem například do bufetové restaurace a personál mě požádal, 
zda bych si mohl umýt ruce. Vše s úsměvem. Jídlo v bufetové restauraci Vám vydají přes pult.  Jen si řeknete, 
co chcete a kolik toho chcete. Místa jsou oddělena a jsou dodrženy rozestupy.  Na to se na lodi dbá celkem 
hodně. Na každém kroku jednoduše vidíte, že například do výtahu muže vstoupit jen 6 osob a každý zde má 
své místo. Opět dodržují se rozestupy. Nápojové a jídelní lístky nenajdete. Všude jsou QR kódy. Je tedy potřeba 
si stáhnout aplikaci MSC FOR ME, pak přes čtečku kódů jednoduše otevřete jídelní nebo nápojový lístek ve 
vašem mobilu a u číšníka objednáte. Jednoduché a rychlé, bezkontaktní. Kromě Vaší magnetické karty obdržíte 
i speciální hodinky, které slouží jako magnetická karta ,ale i Váš pomocník například pod nemůžete najít vaše 
dítě. V případě, že by se potvrdila Vaše nákaza covid, pomohla by tato aplikace k trasováni. 
Bezpečnostní cvičení 
Opět změna. Po vyhlášení  bezpečnostního cvičení shlédnete speciální video na vaší kajutě a po jeho ukončení 
budete vyzvání, aby jste se dostavili na vaše nástupní místo v případě evakuace lodi. Tak je na místě provedena 
vaše identifikace a odsouhlasení, že jste vše udělali správně dle předpisů. Bezpečnostní cvičení je v maskách a 
je povinné pro každého účastníka plavby 
Bufetové restaurace 
Opět změna. Klade se zde důraz na osobní čistotu a jez zde změna způsobu servírování. Jídla jsou 
předpřipravena a obsluhující personál Vám je vydá na základě Vašeho požadavku. Dodržují se rozestupy, ale 
nijak to neomezuje provoz bufetové restaurace. Pochopitelně je vyžadováno umytí roukou před vstupem do 
restaurace, ale to základ společenského bontonu.   
Bary 
Nápojové lístky nenajdete. Všude jsou QR kódy. Je tedy potřeba si stáhnout aplikaci MSC FOR ME, pak přes 
čtečku kódů jednoduše otevřete jídelní nebo nápojový lístek ve vašem mobilu a u číšníka objednáte. 
Jednoduché a rychlé, bezkontaktní 
Kajuty 
Kajuty se uklízejí během dne 2x, vše se sanituje, když je pokoj uklizen, je označen, že je provedena desinfekce 
na Vašem pokoji. Věnují se tomu celkem dost důsledně a na lodi je vidět i podstatně více personálu. Personál 
na lodi chodí v rouškách a jsou velice příjemní a rádi, že nás na palubě lodi vidí. 
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Relax a odpočinek 
Pochopitelně plavbě je i o relaxu a odpočinku. Na palubě je možno využít bazénů a vířivek. Voda je ošetřena vůči 
desinfekci. Opět je kladen důraz na rozestupy mezi lehátky a taktéž na počet klientů ve vířivkách. 
 Ale během naší plavby nebyl problém s přeplněním. Můžete využít i fitka a nebo saun a masáží. I zde jsou 
nastavena pravidla na rozestupy. Osušky na lehátka má každý svoje a naleznete je ve vašich kajutách.  
Bary během koupání fungují bez problémů a i zde opět a zase rozestupy, rozestupy, rozestupy…   
Výlety s MSC Cruises a výlety na pevninu 
Hlavní důvod, proč CK RIVIERA TOUR zrušila některé plavby v září a říjnu je problém s možností návštěvy 
destinací. Dle předpisů je nutno zajistit nemožnost vzájemného kontaktu loď-pevnina a proto v destinacích až do 
konce října je omezen výstup z lodi pouze pod podmínkou účasti na výletu s MSC. Tyto výlety jsou organizovány 
tak, aby došlo k minimálnímu sociálnímu kontaktu s lidmi na pevnině a tato podmínka je ze strany CK RIVIERA 
TOUR neakceptovatelná. Toto opatření by se mělo postupně rozvolňovat dle výsledků účinnosti opatření.  
Zábava na lodi 
Ta je dle původních programů i když opět kladen důraz na rozestupy i třeba při tanci. Taneční lekce a liniové 
tance fungují jako dříve včetně akcí s animátory. Opět kladen důraz na minimální možnost kontaktu, ale v praxi 
to nikoho nijak neobtěžovalo.  
Nákupy 
Před vstupem do jakéhokoli obchodu je nutno provést desinfekci rukou, je nutno vstoupíš s rouškou. Nákupy 
probíhají standartní způsobem, je je opět kladen důraz na rozestupy. 
Divadla  
Divadla opakují stejný program několikrát za večer a je nutno provést rezervaci na určitý čas. Počet míst v 
divadle je omezen, jsou stanovené přesné rozestupy. Po ukončení divadla opouštíte divadlo postupně z důvodů 
rozestupů. Jiná omezení nejsou. To samé platí při návštěvě cirkusů. 
Celkový souhrn. 
To co jsem na lodi a při odbavení zažil je vrchol profesionality. Plavební společnost MSC investovala spousty 
času, úsilí i finančních prostředků na zabezpečení bezpečnostního protokolu. To má pochopitelně vliv na 
náklady, větší počet zaměstnanců a systémů a materiálních potřeb. Ve většině případů se jedná jen o rozšíření 
standardů, které již dříve byly na lodích MSC aplikovány a klient je během plavby většinou ani neregistruje. 
Některé postupy jsou však obyčejným základním standardem slušného člověka, jako je např. mytí rukou, 
přednosti ve dveřích a výtazích apod. Jsou však i nařízení, které klienta omezují (do konce října výlety jen s MSC, 
testy na covid, měření teploty) a tím snižují jinak skvělý pocit z jeho dovolené. Pevně věříme, že právě tato 
omezení budou co nejdříve zrušena. 
 
 
 
 
    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máte-li zájem o plavbu, kontaktujte nás, připravíme Vám individuální nabídku, zajistíme dopravu, ubytování, 
testování v Janově. Dovolujeme si informovat všechny naše klienty, že ČESKÁ REPUBLIKA je na seznamu MSC 
CRUISES zařazena mezi velmi rizikovou zemí Covid 19. Proto s platností od 10.9.2020 musí mít všichni klienti 
již před naloděním platný negativní test na Covid 19 již při příjezdu do přístavu ne starší 72 hodin. Bez testu 
nebudou cestující vpuštění do přístavu a nebude jim umožněno nalodění. Toto opatření platí až do odvolání. 
Případný test v Janově Vám zajistíme, orientační cena 35€  
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ZÁPISKY Z CEST – NAPŘÍČ ITÁLIÍ 
Pokud si vzpomínáte, na úvodu reportáže jsem psal, že v Rakousku roušky nikdo moc nevyžadoval, zato v Itálii 
na roušky hodně dbali. Tak po dnešní návštěvě Neapole musím přiznat - všechno je jinak. Neapol je obrovské 
město, a celá aglomerace má přes 3,1 mil obyvatel, což je téměř 1/3 České republiky. A roušky se tam nenosí 
na ústech, jako u nás, ale na levém lokti ruky. Že by tu byl jiný druh koronaviru ?Ale kde, jen lidé si to 
přizpůsobují po svém. Nikdo roušky nenosí a pokud je potřebujete jít tam, kde jsou vyžadovány, přehodíte je z 
lokte na ústa. Nevěděl jsem zda se mám smát a nebo být smutný nad absurditou celého systému, když 
například v Pompejích bylo mraky turistů a roušky si nasadili jen před vstupem, kde turistům změřili teplotu, 
koupili si lístek a okamžitě je dali pryč. A vůbec se jim nedivím, i já pokud jsem si roušku nasadil ( venku bylo 35 
stupňů) tak mi bylo během chvilky pěkně špatně a motala se mi hlava. A tak jsem se rozhodl vyhlásit soutěž 
najdi 3 lidi na fotce s rouškou. Vítěz dostane roušku zdarma. Jinak Neapol je nádherná pro toho, kdo dokáže 
vnímat tu tisíciletou historii, to úžasné místo vybudované desítkami generací před námi. 
Italská kuchyně 
Italská kuchyně je považována za jednu z nejlepších na světě. Touto kuchyní se inspirovalo mnoho a mnoho 
dalších zemí i kultur. V menu restaurací najdete různé druhy masa a ryb, zeleninu, hlavně těstoviny protože 
Itálie se může pyšnit více než 400 druhů těstovin a především zmrzlinu, protože italské zmrzliny jsou 
považovány také za jedny z nejlepších na světě. Italská kuchyně se vyvíjela v průběhu staletí. Kořeny italské 
kuchyně se dají vystopovat až do 4. století př. n. l.. Jídlo a kultura byly v té době velmi důležité. V průběhu 
staletí ovlivňovaly její vývoj sousední regiony. Regionální kuchyně je reprezentována některými z hlavních měst 
v Itálii. Například Milán (sever Itálie) je známý díky rizotům, Bologna (střed země) je známá pro své tortellini a 
Neapol (na jih) se proslavila pizzami a špagetami. A právě v rámci našich plaveb se můžete podívat do údajně 
nejstarší pizzerie v Itálii právě v Neapoli. Můžeme zmínit i polévku Acquacotta (pochází z Toskánska) a nebo 
také zeleninovou polévka minestrone. Nejvíce se používá maso telecí a kuřecí, které se připravuje na spousty 
způsobů – grilování, vaření, dušení. Ryby smaží, grilují a pečou s přidáním citronové šťávy a různého koření. 
Italové si hodně zakládají na rybích polévkách. Také nesmíme samozřejmě zapomenout na dary moře. Zde 
dokáží skvěle připravit ústřice, kraby, raky, langusty, humry, sépie a chobotnice. 
Cesta po Itálii 
Naše plavby pracovně skončila v Neapoli. Vše co jsme potřebovali zdokumentovat pro Vás bylo 
zadokumentováno a na nás čeká další jednání s MSC CRUISES o nových plavbách. Právě v Neapoli má MSC svojí 
hlavní pobočku pro výletní plavby. Z Neapole jsme navštívili Národní park Gran Sasso e Monti della Laga 
(italsky Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga), který leží převážně v regionu Abruzzo (v provinciích 
L'Aquila, Teramo a Pescara), ve střední části Itálie. Park má rozlohu 1 413 km2 a byl založen v roce 1991. 
Dominantu národního parku tvoří nejvyšší horský masiv Apeninského pohoří Gran Sasso s nejvyšší horou 
Corno Grande (2 912 m).. Na severním svahu Gran Sassa se nachází nejjižněji položený ledovec v Evropě 
Calderone. To co nás během cesty zaskočilo bylo totálně zničené městačko Amatrice , 40 km severovýchodně 
od Rieti, na řece Tronto. V roce 2016 zde žilo přes 2 600 obyvatel. Při zemětřesení 24. srpna 2016 zde zahynulo 
234 lidí. Dřívější zemětřesení Amatrici poškodila v letech 1639, 1672, 1703 a 1737. Město je sídlem potravino-
zemědělské základny Národního parku Gran Sasso e Monti della Laga. V Amatrice vznikl jeden z nejznámějších 
způsobů přípravy těstovin v regionu Lazio - sugo all'amatriciana. Základem omáčky je guanciale, nasolený a 
usušený vepřový lalok, jehož produkcí je Amatrice známé. Jídlo původně připravovali pastýři v horách v okolí 
města. Po zemětřesení v roce 2016 došlo k celosvětové dobročinné akci, při které se mnoho restauratérů 
rozhodlo z každé prodané porce této omáčky věnovat 2 € na obnovu města. 
Naše povídání o restartu plaveb končí. Zastavili jsme se ještě na večeři v San Benedetto del Trondo na večeři. I 
zde by jste roušky na ústech hledali těžko. Krásné letovisko Palmové riviéry, kde je vysázeno více než 7000 
palem krásně dominuje celé pobřežní kolonádě. San Benedeto del Tronto dostalo Modrou vlajku jako ocenění 
za ekologické chování radnice i obyvatel. V San Benedettu del Trontu je mnoho restaurací, divadel a památek. 
Jako jednou z nejznámějších je žulový pomník z 16. století, který byl postaven ke slávě Italů.  

Takže jsme natankovali a vyrazili jsme domů. A protože tento příspěvek již píši z kanceláře, můžu říci, že jsme 
cestu dlouhou 1347 km během noci velmi dobře zvládli. A jsme rádi, že jsme doma. Doma je totiž "doma". 
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ROZJEDOU SE PLAVBY V KARIBIKU? 

Robert Redfield, ředitel Centra pro kontrolu a prevenci nemocí, byl přehlasován, 
když prosazoval prodloužení zákazu plaveb výletních lodí až do příštího roku. 
Informace pochází ze zdrojů s přímým odkazem na rozhovor, který dnes proběhl v 
Konferenční místnosti v Bílém domě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proč na tom záleží: Výletní lodě byly místem nejzávažnějších počátků propuknutí 
koronaviru, než se průmysl v březnu zastavil. A jejich budoucnost je jen poslední 
neshoda mezi Redfieldem a členy týmu prezidenta Trumpa.  
 Redfieldovo podkopávání bylo zdrojem velkého zděšení mezi úředníky veřejného 
zdravotnictví uvnitř administrativy, kteří tvrdí, že politicky motivovaný Bílý dům 
ignoruje vědu a příliš agresivně tlačí na znovuotevření ekonomiky a podněcování 
velkých shromáždění.  
 Veřejní zdravotníci si stěžují, že plán Redfielda ohledně zákazu výletních lodí je 
politicky motivovaný, protože plavební průmysl je významným ekonomickým 
bodem na Floridě – ve státě, kde jsou průzkumy statisticky vázány. Bílý dům 
popírá, že by v rozhodnutí hrála nějakou roli politika. 
 V zákulisí: Na dnešním setkání pracovní skupiny prezidenta Trumpa zabývající se 
situací ohledně koronaviru, Redfield tvrdil, že vládní zákaz výletních lodí, který 
vyprší ve středu, by měl být prodloužen až do února 2021 kvůli závažnosti viru a 
zranitelnosti při jeho šíření na okružních plavbách. Viceprezident Mike Pence, 
který dnešní schůzce předsedal, sdělil Redfieldovi, že budou postupovat podle 
jiného plánu. 
 Co bude dál: Namísto toho, aby se řídili Redfieldovým přáním – o němž řada 
představitelů Bílého domu tvrdí, že je nerozumné - plánuje Trumpova 
administrační skupina prodloužit zákaz výletních lodí do 31. října. (To odpovídá 
koncovému bodu zákonem stanoveného zákazu plavebního průmyslu.) 
• „Správa doufá, že do té doby odvětví výletních lodí prokáže, že má plán, jak 
zajistit, aby lodě fungovaly bezpečným a zodpovědným způsobem, a aby plavební 
společnosti převzali břemeno případných problémů spojené s nákazou. “ řekl člen 
pracovní skupiny, který se účastnil jednání.  
• „Zástupci plavebního průmyslu se mají v pátek sejít s Trumpovou administrační 
skupinou, aby popsali způsob, jak zmírnit riziko nákazy, a tak bylo dosaženo 
veřejné zdraví. 
• A na této schůzi proběhne diskuze a poté bude potřeba rozhodnout o tom, zda 
je nutné zákaz prodloužit.“ dodal šéf Bílého domu. „Tyto věci mohou být 
prodlouženy o měsíc a pak můžeme průběžně přehodnocovat podmínky.“ 
Mezi řádky: Bílý dům je v rozporu s Redfieldem již několik měsíců a nejvyšší 
představitelé včetně prezidenta Trumpa veřejně odmítají některé prohlášení 
Redfielda ohledně koronaviru a jeho požadované opatření v oblasti veřejného 
zdraví.  
• Někteří představitelé Bílého domu popisují Redfielda s opovržením a snaží se 
vykreslit jeho agenturu jako semeniště „ Hlubokého státu“, které je plné 
kariérních úředníků odhodlaných překazit prezidentu Trumpovi plány.  
• Jeden vysoký úředník dodal, že rozhodnutí o výletních lodích je příkladem 
pracovní skupiny, která zvažuje všechny akcie oddělení a agentur zastoupených v 
pracovní skupině a činí rozhodnutí, které řádně vyvažuje dopady na veřejné zdraví 
a ekonomické důsledky pro zemi.  
 Na druhé straně: Zástupce tiskového mluvčí Bílého domu Brian Morgenstern 
odmítl stížnosti úředníků, že rozhodnutí o výletních lodích ovlivnila politika. 
„Prezident, viceprezident a pracovní skupina sledují vědu a data, aby prováděli 
politiku, které chrání veřejné zdraví a také usnadňují bezpečné znovuotevření naší 
země. Nejde o politiku. Jde o záchranu životů.“ 
• CDC neodpovědělo na žádosti o vyjádření. 
Zdroj: https://www.axios.com/scoop-white-house-overruled-cdc-cruis… 
 
Je třeba uvést, že plavební společnost MSC CRUISES jako první splnila velmi 
přísné podmínky a vyhotovila bezpečnostní protokol, při jehož dodržování je 
možno provozovat výletní plavby i v současné pandemické situaci. Lodě MSC 
MAGNIFICA a MSC GRANDIOSA nás zvou opět na výletní plavby. Tak doufáme… 
 

 

SKVĚLÉ OCENĚNÍ MSC CRUISES 

S potěšením vám oznamujeme, že společnost MSC Cruises zvítězila v „Cruise 
Retail Environment of the Year“ na Travel Retail Awards 2020. 
 Finalisté byli:Carnival Cruise Line, Celebrity Cruises, Costa Cruises, Dream 
Cruises, MSC Cruises, Norwegian Cruise Line. 
Je to poprvé, co byly do těchto cen zahrnuty výletní lodě, takže jsme opravdu 
potěšeni, že jsme vyhráli při první příležitosti. O tomto ocenění hlasovali 
nakupující, takže nás opravdu těší, že jsme byli oceněni proti tak vysoké 
konkurenci. 
Mnohokrát děkujeme celému našemu úžasnému týmu po celém světě za to, že 
máte vášeň a odhodlání poskytovat našim hostům v naší flotile takové vysoké 
standardy, toto ocenění je věnováno vám všem! 

RESTART PLAVEB MSC MAGNIFICA 

Ženeva, Švýcarsko -MSC Cruises oznamují, že plánovaný restart MSC 
Magnifica bude 26. září 2020. Ve spojení s předešlým prohlášením o přidaných 
opatřeních pro obyvatele Itálie cestující do Řecka, jsme zaregistrovali zvýšené 
množství rušení plaveb ze strany klientů a oslabenou poptávku. Jelikož itinerář 
MSC Magnifica zahrnuje až tři přístavy v této zemi během plavby, rozhodli 
jsme se restart plaveb uskutečnit od 26.září 2020. MSC Cruises věří, že zájem o 
rezervace opět vzroste v dalších týdnech díky atraktivnímu itineráři. Prodej 
plaveb na MSC Magnifica je dostupný pro obyvatele Schengenského prostoru a 
předpokládá se, že v této začáteční fázi restartu bude většina klientů z Itálie. 
První plavba začne v italském Bari s původním itinerářem od 26. září. Klienti 
kteří měli rezervace do 25.září budou přesunuti na jinou plavbu – konkrétně na 
MSC Grandiosa, která momentálně operuje v Západním středomoří – nebo 
obdrží Future Cruise Credit (FCC), se kterým budou mít možnost převést plnou 
uhrazenou částku z původní plavby na plavbu dle jejich výběru – na jakékoli 
lodi, pro jakýkoli itinerář, až do konce roku 2021. MSC Grandiosa aktuálně 
nabízí plavbu na 7 nocí s naloděním v Janově, Civitavecchii, Neapoli a 
Palermu a zastávkou v přístavu Valetta na Maltě. MSC Cruises také potvrdily 
poslední detaily týkající se Zimní sezóny 2020/2021 , s nabídkou více než 90 
různých itinerářů v Karibiku, středomoří, Perském zálivu, Jižní Africe, Jižní 
Americe a v Asii – ve všech oblastech, kde MSC Cruises běžně operují. 
Itineráře budou mít délku od 2 do 24 nocí, zároveň s třetí MSC World Cruise – 
plavbou kolem světa – s naloděním v lednu 2021 a rozsáhlým programem 
přeplouvacích plaveb. 
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PŘEDSTAVUJEME VÁM 

Ing. MARKÉTA  
STRNADOVÁ 
Group manager 

 

Zabezpečuje všechny skupinové plavby, organizuje výlety, delegáty, 
dopravu, doklady, víza a všechny organizační záležitosti týkající se 
skupinových zájezdů 
 
Markéto, když jsi nastoupila do RIVIERA TOUR, nebyl to pro tebe 
šok? 
Byl. A velký. Jeden den jsem šla na pohovor, druhý den jsem 
nastoupila do práce a na konci měsíce jsem jela na první plavbu do 
krásného Norska.  Vše se odehrálo strašně rychle. Byl to šok a zároveň 
tak trošku splněný sen.  Po první plavbě jsem pochopila, že je to práce 
pro mě.  
 
Proč jsi se vůbec přihlásila do výběrového řízení právě k RIVIERA 
TOUR? 
Přihlásila jsem se proto, že jsem akorát ukončila své studium na 
vysoké škole a hledala jsem novou práci. O výběrovém řízení jsem se 
dozvěděla od známých, a ihned to šla zkusit. Jelikož mám vystudovaný 
přímo obor cestovní ruch a miluju cestování, byla práce v cestovní 
kanceláři a zároveň delegátky na výletních lodích, neodmítnutelnou 
nabídkou.  
 
Naplňuje tě současná práce? 
Určitě ano. Člověk během práce nasbírá spoustu zkušeností, pozná 
bezvadné lidi, ale také se dozví nové informace o různých kulturách.  
Tato práce je ideální i v tom, že nespadnete do rutiny a stereotypu – 
kancelářská práce je prostřídána prací delegátky.  Bonusem je i super 
kolektiv, který tady máme.  
 
Co očekáváš do budoucna a jaké máš plány? 
V budoucnu bych určitě chtěla navštívit další destinace, mezi které 
patří například Karibik.  Zároveň je mým plánem vzít na plavbu rodiče 
a přítele, kteří se o tomto způsobu cestování dozvěděli více, právě 
když jsem začala pracovat pro CK RivieraTour a moc je to láká.  
 
Jak jsi prožívala situaci ohledně kovidu? 
Tato situace mě velmi ovlivnila a to nejen v pracovním životě.  Jsem 
hodně akční člověk a ráda podnikám nové věci, cestuji, setkávám se 
s přáteli,… a bohužel omezení spojená s koronavirem mi tyto aktivity 
znemožnila. Jedinou výhodu vidím v tom, že všichni v této hektické 
době trošku zpomalili a strávili více času doma se svými blízkými.  Ale 
už je na čase, aby ten zatracený koronavirus zmizel a vše se vrátilo do 
normálu.  
 
Jak se ti líbí práce delegátky? 
Je to krásná, ale někdy i dost náročná práce. Musíte si umět poradit 
s různými situacemi a hlavně se musíte postarat o své klienty tak, aby 
pro ně dovolená byla kouzelným zážitkem. Ale všechna dřina stojí za 
to, když vidíte, že se klienti za vámi vracejí.  
 

 

S RIVIEROU ZA KULTUROU  

ČAS POD PSA  
V hlavních rolích: Tereza Kostková, Eva Josefíková 
Datum: 18.10.2020 
Místo: Komorní divadlo Kalich Praha 
Zájezd: Autobusový 
Cena:  690 Kč Praha nebo součást zájezdu 6.990,-Kč 
 

 

 

 

 

 

 

 
MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD  
V hlavních rolích: Aleš Háma, Tereza Kostková, Nela Boudová, Petr 
Motloch, Míša Ditrichová/Šejnová 
Datum: 11.11.2020 
Místo: Komorní divadlo Kalich Praha 
Zájezd: Autobusový 
Cena:  990 Kč  
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AKČNÍ CENA 265 €             6.890,-Kč 

Akční cena za osobu 6.890,-Kč 
Akční SENIOR 60+  cena 6.490,-Kč 
Číslo zájezdu 780 
Katalogová cena za osobu 9990,-Kč 
Cena dítě 3-11 let 6490,-Kč 
Cena junior 12-17 let  6490,-Kč 
Počet dnů 4 
Počet nocí  3 
Termín odjezdu 15.10.2020 
Termín příjezdu 18.10.2020 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
Teplou snídani v autobuse 
Studený oběd v autobuse 
Ubytování ve **** hotelu se SPA 3 noci 
Snídaně v hotelu 3x 
Večeře v hotelu 3x 
Teplá svačinka na zpáteční cestě (za Prahou) 
Vstup na Chebský hrad s průvodcem 
Vstup do zámku Bečov 
Vstup do zámku Kynžvart s průvodcem  
Hudební večer na hotelu 
Vstup na hrad Loket 
Divadelní představení ČAS POD PSA 
Soukromé setkání s herci, autogramiáda 
Teplá večeře na zpáteční cestě (za Prahou) 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
Individuální vstupy 
*muzeum Becherovky cca 180 Kč 
*muzeum voskových figurín cca 150 Kč 
*sklárna Moser cca 300 Kč 
*vřídelní kolonáda cca 90 kč 
 
Váš delegát a průvodce Pavel ČÍŽ 
 

S novou dobou Vám přinášíme i my opět něco nového. Přicházíme s novým projektem zájezdů kombinovaných poznáváním, 
relaxem a zábavou. To vše pochopitelně ve standardu služeb RIVIERA TOUR.  U nás nemáte sice nejnižší cenu, ale už se opravdu o 
nic nestaráte, my pro Vás máme vždy něco navíc. Užijte si podzimu, vydejte se s námi tentokrát do západních Čech. Myslíte si, že 
je znáte? My vás přesvědčíme o tom, že tomu tak není a je opravdu neustále co poznávat. 
1.den   15.10.2020 ČTVRTEK 
Odjezd do Karlových Varů dle nástupních míst Riviera Tour 1:45, Vsetín 2:15, Valašské Meziříčí 2:50, Rožnov p. Rad 3:10, 
Frýdek Místek 4:00, Ostrava 4:15, Hranice na Moravě 5:00, Olomouc 5:45, Prostějov 6:10, Vyškov 6:30, Brno 7:00, Velké 
Meziříčí 8:00, Jihlava Pávov 9:00 (přestávka 20 min) Humpolec 9:30, Praha 11:00. Během cesty pro Vás máme připravenou 
teplou snídani a studený oběd v autobuse. Káva, čaj a teplé nápoje zdarma.   
Po příjezdu ubytování v hotelu**** se SPA v ceně v Karlových Varech, cca 200m od hlavní kolonády. Odpoledne se můžete 
vydat na procházku po Tržní, Mlýnské anebo Sadové kolonádě, obdivovat historické a lázeňské stavby města. Náš delegát 
vám bude asistovat. Dále máte možnost individuálně navštívit sklárny Moser, muzeum Becherovky nebo voskových figurín. 
Pokud budete chtít jen relaxovat, nabízí se vám hotelové SPA, které je již v ceně. Můžete se tady nechat hýčkat na masáži 
nebo ve speciálních koupelích. Tyto služby budou dostupné na objednání za příplatek. Po večeři volný program, případně 
procházka po promenádě nebo návštěva kostela sv. Máří Magdaleny nebo pravoslavného kostela sv. Petra a Pavla 
2. den 16.10.2020 PÁTEK 
Můžete zůstat v hotelu a relaxovat v bazéně anebo se procházet po Karlových Varech. My Vám však doporučujeme 
autobusový výlet po okolí, kde budete moci poznávat krásy Františkových Lázní. Symbolem lázní je soška nahého Františka, 
o které se traduje, že žena, která se dotkne jeho levého palce nohy do roka a do dne otěhotní. Další zastávku si dáme ve 
městě Cheb, kde svůj život neslavně skončil Albrecht z Valdštejna. Románský Chebský hrad s Černou věží je jediným 
zástupcem císařských falcí na našem území. Skutečnou perlou historického centra města je komplex unikátních 
středověkých domů na náměstí krále Jiřího z Poděbrad nebo kostel sv. Mikuláše z počátku 13. stol. Odpoledne návrat na 
hotel, relax, večeře a volný čas. 
3.den 17.10.2020 SOBOTA 
Opět můžete zůstat v hotelu a relaxovat v bazéně anebo se procházet po Karlových Varech. S námi dopoledne po snídani 
můžete vyrazit do Lázní Kynžvart. Lázně byly od počátku 17. stol. majetkem rakouského rodu Metternichů a svou krásou 
měly konkurovat Mariánským Lázním. V době kancléře Václava Lothara Metternicha hostil zdejší honosný zámek Kynžvart 
nejednu korunovanou hlavu tehdejší Evropy. Dnes jsou v zámku vystaveny umělecké předměty, zbraně, a především pak 
kuriozity ze sbírek kancléře Metternicha. Unikátní je rovněž rozsáhlý zámecký park s půvabnými rybníky a romantickými 
stavbami a pavilony. Poté se vydáme do dalšího lázeňského městečka k porovnání konkurence, a to do Mariánských Lázní. 
Jsou zde historické lázeňské domy, novo-byzantský kostel Nanebevzetí P. Marie a Zpívající fontána, která se rozezní každou 
lichou hodinu. Po cestě do Karlových Varů se ještě zastavíme v Bečově nad Teplou. Barokní zámek zde skrývá ve svých 
zdech jeden z nejcennějších národních pokladů – relikviář sv. Maura. Následuje návrat na hotel, volný čas a večeře. Po 
večeři speciální hudební večer pro naše klienty - s námi se nudit nebudete. 
4.den 18.10.2020 NEDĚLE 
Posilněni výbornou snídaní se sbalíme a vyrazíme na návštěvu královského hradu Loket. Hrad i přilehlé starobylé městečko 
trůní na skalnatém ostrohu v meandru řeky Ohře. Jako malý chlapec byl na hradě vězněn budoucí císař Karel IV. K čemu 
tento mohutný hrad sloužil, následně zjistíme během jeho prohlídky. Po prohlídce přejezd do Prahy, zde volný program 
nebo procházka s delegátem. V 19 hodin návštěva komorního divadla Kalich, kde shlédneme úžasné divadelní představení 
ČAS POD PSA v hlavních rolích s Terezou Kostkovou, Evou Josefíkovou a Mášou Malkovou v režii Jakuba Nvoty. Po ukončení 
divadelního představení soukromé setkání s herci a autogramiáda. Následuje cesta domů dle objednaných nástupních míst. 
Během cesty pozdní teplá večeře v autobuse. 

 

Program zájezdu  
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PRAHA A NÁVŠTĚVA  DIVADLA  KALICH 
ČAS POD PSA s Terezou Kostkovou a Evou Josefíkovou 

KARLOVY VARY – FRANTIŠKOVY A MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – CHEB – KYNŽVART- LOKET 
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RIVIERA TRAVEL – autobusová doprava 
   V roce 2019 se CK RIVIERA TOUR rozdělila do několika společností, a vytvořila tak skupinu RIVIERA 
GROUP. Důvodem byla expanze na trhu a i skutečnost, že jednotlivá odvětví společnosti RIVIERA 
TOUR se natolik rozrostla, že jejich řízení a správa v jedné společnosti byla již náročná a 
neekonomická. Z toho důvodu postupně vznikly společnosti RIVIERA REALITY, RIVIERA FOOD, RIVIERA 
TOUR a dnes Vám představujeme naši nejmladší společnost RIVIERA TRAVEL, která vnikla odštěpení 
autobusové dopravy. Veškeré informace naleznete na www.rivieratravel.cz 

Jelikož v současné covidové době mají autobusy výpadek, máte možnost využít speciální covidové 
slevy naší zájezdové autobusové dopravy. 

 

 Míst Do 150 
km 

Kč nad 
150 km 

Čekání 
za hod. 

 Počet 
míst * 

Kč/km* Čekání*  

RENAULT 8  13kč/km 250 kč  6 17 kč/km 500 kč  

IVECO 26 2200 kč 21kč/km 248 kč  25 25 kč/km 500 kč  

VDL 57 3900 kč 24kč/km 300 kč  56 28 kč/km 600 kč  

NEOPLAN 52 4900 kč 25kč/km 350 kč  52 30 kč/km 600 kč  

SVATBY 56 3500 kč Nad 100 
km 28 Kč 

350 kč      

• Nad 9 hodin při nutnosti výkonu 2 řidičů , všechny odjezdy z garáží RIVIERA TRAVEL, Lidečko 
570,75612 Horní Lideč 

• Objednávky: Tel: 577 330 030, 603 225 383  Email: info@rivieratravel.cz 
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