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 AKČNÍ CENA                        18.990 Kč 

Číslo zájezdu 130 
Loď MSC CRUISES LIRICA*** 
Termín odjezdu z ČR 3.9.2023 
Termín návratu do ČR 12.9.2023 
Počet dnů 10 
Cena za dítě do 12 let 7.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 9.990 Kč 
Katalogová cena do 39.990 Kč 
First minute cena od 23.990 Kč 
 

 
1. den: Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. 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, Nový Jičín, Frýdek Místek, Ostrava, Hranice, 
Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Bratislava. Svozový transfer za 
příplatek Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí 
 
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění – Benátky- Itálie  10:00-19:00 
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. Také u první servírované večeře nesmíte chybět a užít si 
tak skvělou italskou gastronomii. Večer zavítáme do lodního divadla a 
finále večera zakončíme skleničkou na baru. 
3.den:  Plavba na moři   
Plavba není jen o poznávání nových destinací. Plavba je i o tom, že by si 
měl každý udělat čas sám na sebe a na své přátele. Využijme proto 
volného dne na moři. Můžeme se koupat, opalovat, využít 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: Split-Chorvatsko  07.00-18.00 
Chorvatské letovisko asi zná snad každý. My Vám však nabízíme vychutnat 
si krásy tohoto města během jednoho dne. S našim 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 
5.den: Kotor – Černá hora  08.00-18.00 
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 opravdu 
nadosah. Vážně úžasná destinace. 
6.den – Řecko-Korfu      09:00-19.00 
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. 
7.den: Zakyntos-Řecko 07:00-16:00 
Všudypřítomná bujná zeleň, květy hrající pestrými barvami, tyrkysové 
moře, písčité pláže, potápění s mořskými želvami, plavání v tajemných 
jeskyních, surfování, jachting, horské pěší túry, pohostinní obyvatelé, 
horké klima, výlety za vzácnými tuleni, stoleté vesničky s poklidným  
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rytmem života, množství kostelů, klášterů a historických památek, to vše 
nás čeká na  na Zante, jak by řekli Italové. To je jen malý výčet toho, co 
Vás při návštěvě krásného zeleného ostrova v Jónském moři zvaného 
Zakynthos. Tak se můžete těšit třeba na okouzlující modré jeskyně, pláž 
Navagio, živý Laganas a vynikající místní kuchyni. Vše je jen a jen na 
vašem výběru. 
8.den Bari- Itálie  07:00-14:00 
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 
9.den: Benátky  -09:00 vylodění  
Vstáváme brzy, protože si nemůžete nechat ujít připlutí lodi do přístavu. 
Ráno snídaně a po vylodění v dopoledních hodinách prohlídka centra 
tohoto krásného města. Pro naše klienty připravujeme fakultativní výlet 
na náměstí Sv. Marka. Z přístavu vyrazíme vaporettem krásnou plavbou 
až na náměstí Sv.Marka. Zde bude individuální program anebo procházka 
s našim delegátem až k světově známému mostu Rialto a následně 
návrat zpět. V odpoledních hodinách opět návrat vaporettem do přístavu 
a odjezd do ČR. Cena fakultativního výletu je 890 Kč/os. Upozorňujeme, 
že klienti, kteří se neúčastní fakultativního výletu, vyčkají na skupinu v 
buse nebo odbavovací hale. V Benátkách není dovoleno svévolně opustit 
přístav. V odpoledních hodinách odjezd z přístavu do ČR. 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. Brno cca 00.01 hod, Olomouc 
01.30, Ostrava 03.00 
 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC 

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 
*tématické večery dle programu plavby 
*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 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/osoba/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích 
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino, cirkus…) 
*transfery plavební společnosti v přístavech 
Za příplatek Vám nabízíme: 
*speciální cestovní a zdravotní pojištění určené na plavby na moři  
*možnost úhrady servisní taxy předem 
*kvalitnější kategorii kajut Fantastica, Aurea … 
*kajuty s oknem, balkonové, family plan, Yacht club   
*nápojové balíčky a pakety v předprodeji se slevou 
*internet. balíčky v předprodeji se slevou 
*svozový transfer Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí 890 Kč 
*rezervace míst v buse za  příplatek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pořadatelem plavby je plavební společnost MSC Crociere S.A. ,Avenue 
Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko. Veškeré informace, všeobecné 
obchodní podmínky, podmínky účasti na plavbě naleznete na 
www.rivieratour.cz   
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