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

 

 

            394    PLAVBA  DO   ISTANBULU                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUÁLNÍ AKČNÍ CENA     25.990 Kč 

Akční cena za osobu  25.990 Kč   1019 € 
Katalogová cena za osobu    39.990 Kč    1568 € 
Cena dítě 3-11 let 7.990 Kč 313 € 
Cena junior 12-17 let   7.990 Kč  313 € 
Počet dnů 13 
Loď MSC  MSC FANTASIA***** 
Termín odjezdu 1.10.2022 
Termín příjezdu 13.10.2022 

Číslo plavby 394 
 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje: 
*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC 
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci 
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer, animační a zábavné programy na lodi 
*pojištění proti úpadku CK 
*divadla, bazény, vířivky, pool servis 
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět 
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi a v destinacích 
 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti nad rámec programu 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc (povin. poplatek) 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….) 
*povinné pojištění na rizika Covid 19 
 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění na plavby SLAVIA 
*možnost úhrady servisní taxy předem  
*kategorii kajut Fantastica, Aurea …+kajuty s oknem, balkonové  
*nápojové balíčky a pakety  
* fakultativní výlet od Athén 790 Kč/os  
 
Dovolujeme si vás upozornit, že tato nabídka je platná k aktuálnímu 
datu. V pandemické situaci může dojít ke změně zájezdu, programu 
zájezdu anebo jiným okolnostem, dle vládních nařízení jednotlivých 
zemí anebo dodržení bezpečnostního protokolu. Tyto situace není 
cestovní kancelář schopna ovlivnit a nepovažují se za vadu zájezdu a 
to ani včetně dodatečných změn, povinnosti testování, aplikace 
roušek a pod. Věnujte prosím pozornost VOP a podmínkám účasti na 
plavbě.  V takovém případě se cestovní kancelář vždy bude snažit 
najít co nejvhodnější řešení dané situace. Děkujeme za pochopení. 

1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu dle nástupních míst. Během cesty do přístavu Vás náš delegát seznámí s životem na palubě lodí MSC Cruises, 
organizačními pokyny a programem zájezdu. Během cesty do přístavu pro Vás máme připravenu studenou večeři, teplou snídani a občerstvení. Nástupní místa: Vsetín, 
Rožnov p. Rad, Frýdek-Místek, Ostrava, Hranice, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno. Transfer za příplatek 890 Kč: Velké Meziříčí, Jihlava, Humpolec, Praha 
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění –Terst  10:00-21:00 
Po příjezdu do přístavu následuje registrace a odbavení na loď. V odpoledních hodinách seznamovací prohlídka s lodí, ubytování a bezpečnostní nácvik před vyplutím. 
Rozhodně si nenechte ujít první vyplutí z přístavu. Je to nezapomenutelný zážitek. Také u první servírované večeře nesmíte chybět a užít si tak skvělou italskou 
gastronomii. Večer zavítáme do lodního divadla a finále večera zakončíme skleničkou na baru. 
3.den: Zadar-Chorvatsko 08:00-16:00 
Zadar představuje živé srdce celé severní Dalmácie. Rozkládá se zčásti na pevnině a zčásti na malém poloostrůvku. Pobřeží obklopuje mnoho menších i větších ostrovů 
jako například Pašman, Dugi Otok… V příjemné dojezdové vzdálenosti jsou Národní chráněné parky Paklenica a Kornati. Zadar láká turisty nejen na skvělé koupání a 
širokou nabídku služeb, ale také na množství historických památek: kostel sv. Donáta, katedrálu sv. Anastázie, antické fórum, či spoustu dalších převážně románských a 
renesančních staveb. Historickému centru dominuje proslulá ulice Kalelarga, společensky živo je především v přístavišti Foša, nebo v pevnosti Arsenal. Objevíte tu i 
četná muzea. •Zadar se pyšní dvěma novodobými, technicky unikátními atrakcemi: na pobřeží v nejzápadnější části města najdete Mořské varhany (Morské orgule) a 
Pozdrav Slunci (Pozdrav Suncu). Mořské varhany vydávají specifické zvuky a Pozdrav Slunci vytváří soubor vizuálních efektů. 
4.den:  Bari- Itálie 09:00-17:00  
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 
5.den Plavba na moři 
6.den: Piraeus-Athens-Řecko   07.00-16.00 
Řecko nás v ranních hodinách uvítá v přístavu Piraeus.  Opustíme loď a vydáme se autobusem do centra města, kde si během cesty budeme povídat o historii Athén. Po 
příjezdu budeme obdivovat Athénskou Akropoli, muzea, Konstantinův oblouk, projdeme se kolem Chrámu boha Dia k Stadionu Olympico a během cesty u 
prezidentského paláce a parlamentu se podíváme na střídání stráží. Taktéž zavítáme do Plaky, kde budete mít možnost nakoupit si suvenýry anebo si dát občerstvení v 
kavárničce. Individuálně v případě zájmu můžete navštívit Akropoli ( vstupné cca 25€) V odpoledních hodinách se vrátíme zpět na loď, kde si vychutnáte pozdní oběd a 
můžete relaxovat na palubě lodi. Večer opěr skvělá večeře, divadla a zábava. Tento výlet je fakultativní za příplatek   
7.den: Istanbul-Turecko 14:00-23:59 
Jen málo měst na světě, možná vůbec žádné jiné, se může pochlubit tak bohatou historií jako Istanbul. Město na dvou kontinentech, u dvou moří, odvěká křižovatka 
obchodních cest mez Evropou a Asií. Město, odkud se 1 600 let vládlo světové velmoci, ať to byla Východořímská a posléze Byzantská říše, nebo říše Osmanská. Dnes je 
Istanbul pulsující velkoměsto, ve kterém žije včetně předměstí na 15 milionů lidí. Přesto je centrum města relativně malé a většina hlavních památek se dá obejít pěšky. 
Mezi nejznámější památky patří Konstantinův sloup, Sulejmanova mešita, Palác Topkapi, Palác Dolmabahce a pochopitelně Hagia Sofia. 
8.den: Istanbul-Turecko 00:01-16:00 
I dnešní den se věnujeme památkám Istanbulu nebo jen tak relaxujeme a užíváme si pohostinnosti lodi MSC. 
9.den: Izmir-Turecko 10:00-19:00 
Zavítáme do třetího největší města Turecku. Díky levantskému a židovskému dědictví se Izmir liší od ostatních částí Turecka. Dominantou Izmiru je jeho typický bulvár. 
Pěší promenáda – kordon nabízí výběr barů, restaurací a je to místo, kde neustále pulzuje život. Široké náměstí na pěším úseku Cumhuriyet Bulvari je centrem města, 
jednoduše značeným Konak, kde se nachází osmanská věž s hodinami zbudovaná v roce 1901 na památku korunovace sultána Abdul Hamita II. Naše procházka po 
nábřeží vás zavede na místní trhy, na posezení u kávičky nebo pohledům na záliv v Izmir patřící k nejkrásnějším zátokám Egejského moře. Izmir, kdysi nazývaný „perla 
Egejského moře“, je metropolí západního stylu, průmyslovým a obchodním srdcem celého pobřežního regionu. Za symbol města je pokládána Saat Kuleni – věž s 
hodinami – na náměstí Konak a také pomník Atatürka na náměstí Cumhuriyet 
10.den: Plavba na moři 
I dnes odpočíváme, čteme knížky, relaxujeme 
11.den: Korfu – Řecko 09:00-18:00      
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. 
12.den: Plavba na moři 
Užijte si tento den. Dýchejte svěží mořský vzduch, oddávejte se lenošení, odpočinku a relaxování při skleničce skvělého drinku. Můžete sportovat, opalovat se, zaplavat 
si v bazénech nebo si zatančit a pobavit se s animátory na palubě lodi MSC Cruises . Večer po divadelním představení si připravíme fotáky, kamery, poznámkové bloky 
na další výlet v novém dnu. 
13.den:  Itálie- Trieste  08.00-14.30 
Ráno po snídani vylodění. Dále následuje prohlídka Terstu, který býval nejdůležitějším přístavem Rakouské monarchie, což mu vtisklo středoevropský a zároveň 
mnohonárodnostní ráz; vedle převládajících Italů zde žily komunity většiny národů a náboženství monarchie. Univerzita Terst zde vznikla roku 1924, dnes patří k 
předním italským univerzitám. Zavítáme do centra města, kde se podíváme na pozůstatky římského amfiteátru, projdeme si Piazza Unita dItalia a nafotíme si hrad San 
Guisto. V odpoledních hodinách odjezd do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda. 
14.den: Příjezd do ČR  
Dle dopravní situace příjezd do Brna cca 01:00 

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

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

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY  
A SLUŽEB DELEGÁTA V DESTINACÍCH 

                             TRIESTE – ZADAR – BARI – ATHÉNY – ISTANBUL – IZMIR - KORFU 


