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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 10.990 Kč   430€ 
Cena junior 12-17 let  11.990 Kč   471€ 
Počet dnů 16 
Loď MSC  MSC POESIA**** 
Termín odjezdu 21.9.2022 
Termín příjezdu 6.10.2022 

Číslo plavby 392 
 
 
 
 
 
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 
*balíček výletů Janov+Padova 
 
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  
 
 
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, Velké 
Meziříčí, Humpolec, Praha, Ústí nad Labem-Petrovice  
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění – Wardemunde- Německo   10:30-17:00 
Po příjezdu do přístavu následuje registrace a odbavení na loď. V odpoledních hodinách seznamovací prohlídka s lodí, ubytování a 
bezpečnostní nácvik před vyplutím. 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: 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, Fitness a další zážitkové služby. Nebo můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se, užívat 
si skvělé drinky, které je možné zakoupit na lodních barech 
4.den: Zeebrugge-Belgie 12.00-18.00 
Přivítá nás přístav, který zaměstnává přes 11000 zaměstnanců a je největším přístavem pro dovoz a vývoz nových vozidel. Obdivovat 
můžeme Palace Hotel, impozantní budovu, která byla postavena v průběhu přelomu století, námořní zábavný park s muzeem o historii 
přístavu, nebo západně od Zeebrugge krásné duny, které jsou chráněny jako park. Shlédnout můžete maják Heist, který námořníkům 
usnadňuje plavbu v severním moři. Přístav byl místem vylodění dne 23. dubna 1918, kdy britské královské námořnictvo dočasně vyřadilo 
německou vnitrozemskou námořní základnu v Bruggách z provozu. Admirál Roger Keyes naplánoval a vedl nálet, který zaútočil na německé 
baterie a potopil tři staré válečné lodě u vchodu do kanálu vedoucího do vnitrozemského přístavu. Tato akce byla částečným úspěchem, 
protože blokovala přístup, ale Němci vykopali nový kanál kolem lodí. Více už na místě samém. 
5.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 foťáky, kamery, poznámkové bloky na další výlet v novém dnu. 
6.den: Ferrol-Španělsko 10:30-18:30 
Ferrol je přístavní město v jednom z mnoha zálivů severního pobřeží Galicie, autonomního společenství v rámci Španělského království. 
Zdejší hospodářství je založeno především na vojenských i civilních loděnicích a přístavu, logistice, na rybolovu, okrajově na turistickém 
ruchu. Končí zde širokorozchodná železnice z A Coruñi a úzkorozchodná dráha do Asturie, Kantábrie a Baskicka, využívanější je však 
autobusová doprava. Narodil se zde  Pablo Iglesias, Gonzalo Torrente Ballester nebo Francisco Franco španělský diktátor. 
7.den: Leixoes-Portugalsko 10:00-18:00 
Přístav Leixões je jedním z hlavních přístavů v Portugalsku, který se nachází 4 km severně od ústí řeky Douro v obci Matosinhos poblíž města 
Porto. V této destinaci je nutný transfer do nedalekého Porta, což je druhé největší portugalské město. Porto je moderní kosmopolitní město 
nedaleko břehu Atlantského oceánu. Oblast kolem města je jednou z nejvíce průmyslových oblastí Portugalska. Spolu s Lisabonem a oblastí 
Algarve patří mezi turisticky nejnavštěvovanější oblasti země. Porto je známé také svým celosvětovým vývozním artiklem – portským vínem, 
které bylo původně vyváženo jen z tohoto města (odtud název). Sváželo se a dodnes se sváží po řece Douro, jejíž hluboké údolí utváří kolorit 
města. Jižní břeh řeky již náleží obci Vila Nova de Gaia, součásti portské aglomerace. Historické centrum Porta – Ribeira bylo přidáno na 
seznam světových památek UNESCO v roce 1996. Mezi nejzajímavější památky patří Katedrála Sé, původně románská stavba z 12. století, 
počátky výstavby se datují okolo roku 1110, v průběhu 13. století byla katedrála dokončena a Věž a kostel Igréja e Torre dos Clérigos, barokní 
kostel z let 1732–1748 se 76 m vysokou věží vystavěnou v letech 1754–1763 (nejvyšší kostelní věž v Portugalsku) 
8.den: Lisabon-Portugalsko 09:00-23:59 
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. Máme připravený krásný výlet po 
městě místními TUC-TUC  
9.den: Lisabon-Portugalsko 00:01-17:00 
V Lisabonu zůstáváme ještě jeden den a my vám doporučujeme fakultativní výlet plavební společnosti MSC Cruises do nedaleké Fátimy.  
Zjevení Panny Marie ve Fatimě začalo v roce 1916 trojím zjevením anděla desetileté Lucii Santosové, devítiletému Františkovi a sedmileté 
Jacintě Martovým 
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                                                                              Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz   
                                                 Pořadatelem plavby je plavební společnost MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko 

                    MALAGA  ALICANTE –MALLORCA –BARCELONA – JANOV - PADOVA 

Po této duchovní přípravě docházelo každý měsíc od 13. května do 13. října 1917 ke zjevením Panny Marie. Tento cyklus 6 zjevení byl ukončen slunečním 
zázrakem. I když dětem zpočátku nikdo nevěřil a zažily krušné chvíle a výslechy, díky ochraně Panny Marie byly všechny komplikace a pomluvy překonány 
a tato mariánská zjevení po důkladném teologickém šetření byla uznána Církví jako pravá dne 13. 10. 1930. Zjevení ve Fatimě začala v době, kdy v 
Portugalsku vládl mimořádně silný protináboženský duch a křesťanství bylo velmi pronásledováno. Fatimské události během roku po ukončení zjevení 
změnily tuto negativní nábožensko-politickou situaci.  
10.den: Cadiz-Španělsko 09:00-19:00 
Toto opravdu krásné město Vás nadchne svým úžasným klidem a pohodou. Projdete se kolem místní katedrály a můžete se líně ploužit úzkými uličkami 
starobylého centra města. Vyzkoušet musíte samozřejmě Sangrii a nebo něco dobrého na zub? Co třeba španělskou paellu?   Nejvýznamnější památkou 
Cádizu je bezpochyby katedrála s nepřehlédnutelnou zlatou kopulí postavená z části v 18. a z části v 19. století. Historii města připomínají také kostely 
Santa Cruz a San Felipe Neri a dva hrady Castillo de San Sebastián a Castillo de Santa Catalina. První jmenovaný byl vybudován na pláži La Caleta a 
ochraňoval město ze severní strany. Druhý hrad nechal postavit král Filip II. v roce 1598, tedy poté, co byl Cádiz napaden Brity. Dalším významným 
místem je El Oratorio de la Santa Cueva, tedy Modlitebna svaté jeskyně, v níž jsou k vidění malby španělského malíře Goyi. Za prohlídku jistě stojí také 
vznešená sídla Casa del Almirante a Casa de las Cadenas. 
11. den: Malaga-Španělsko  08.00-18.00 
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 shlédnutí – Staré 
divadlo, nádherná katedrála a místo, kde působil opravdu světoznámý malíř. Rodiště malíře Picassa, atraktivní a kosmopolitní město Malaga se nachází v 
nádherné zátoce v provincii Andaluzie. Obdařena sluncem a úžasným světlem je Malaga městem širokých bulvárů, ve větru se pohupujících palem, 
temperamentního nočního života, kvalitních muzeí a vynikajících restaurací s mořskými specialitami. 
12.den: Alicante-Španělsko 09:00-18:00 
Město založili Římané a pojmenovali ho Lucentum (Město světla). Ve druhé pol. 8 st. Alicante ovládli Arabové, v roce 1246 je dobyl zpět Alfonso X. pro 
Kastilskou korunu. V roce 1308 se město stalo součástí Valencijského království. Dnes je součástí regionu Valencie. Staré Město se rozkládá na pobřeží 
Středozemního moře pod vrchem Monte Benacantil. Na vrchu Benacantil je hrad Santa Bárbara, založený již 200 let před K., současné opevnění je 
částečně z 9 st. K nejvýznamnějším stavbám na Starém Městě náleží katedrála San Nicolas ze 17. st. Ještě staršího data, ze 14. až 16. st., je bazilika Santa 
María, kterou lze nalézt na náměstí Plaza Santa María (Calle Mayor, Villavieja). Trojici významných staveb na Starém Městě doplňuje budova alicantské 
radnice se dvěma věžemi na náměstí Ayuntamiento de Alicante (Radniční nám.), barokní stavba z 18. st. Západně od Starého Města leží čtvrť Centro. 
Jednu z dominant čtvrti tvoří výšková budova Gran Sol (hotel, výška 97 m, 1970). Velká část zástavby ve čtvrti Centro je ze 70. a 80. let min. st., nicméně i 
zde je několik historických staveb, kostel Nuestra Seňora de Gracie či alicantské divadlo Teatro Principal. Severně od čtvrti Centro leží na vrchu Tossal 
pevnost San Fernando. 
13.den: Palma de Malorca- Baleárské ostrovy - Španělsko  08.00-18.30 
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. Závěr pochopitelně korunuje návštěva venkovní 
kavárny na Plaza D Mayor ,kde si vychutnáte skvělou pravou sangrii. Ale pozor, hlavně se včas vrátit na lod. (nutný transfer MSC) 
14.den:  Barcelona – Španělsko 08.00-18.00 
Od sochy Kryštofa Kolumba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. Příjemná 
procházka 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. 
15.den: Itálie – Genoa 9:00-12:00 
Ráno po snídani a vylodění navštívíme historické centrum Janova, které se vyznačuje typickými uličkami zvanými Caruggi a je jedním z největších příkladů 
zachovalého středověkého města v Evropě. Budete překvapeni množstvím ulic, které se protínají a vytvářejí zamotaný labyrint uliček ve starém přístavu a 
odpočívají kolem katedrály. Ulice „patricijská“ se nachází poblíž Via Aurea a Piazza De Ferrari, které je spojeno s velkou fontánou. Zjistíte, že některé ulice 
jsou tmavé, jiné osvětlené slunečními paprsky, některé jsou široké a některé tak úzké, že je obtížné jimi projít. Všechny mají smíšené vůně, příchutě a 
různé kultury 
15.den: Itálie – Padova-  – 17:00-19:00 
Nechceme přece jen sedět v autobuse. Proto se během zpáteční cesty zastavíme v Padově, městě Sv. Antonína. Jako mnoho italských měst je i Padova 
bohatá na stavební a umělecké památky. Patrně nejznámější je poutní bazilika svatého Antonína (místními zvaná Il Santo), jeden z největších chrámů v 
Itálii, jehož stavba začala 1238, sedm let po světcově smrti. Padovu navštívil při svém návratu do vlasti také první československý prezident Tomáš 
Garrigue Masaryk, setkal se tam s italským králem Viktorem Emanuelem III. a 16. prosince 1918 tam provedl přehlídku Československé legie v Itálii. V 
podvečerních hodinách si uděláme pohodovou procházku centrem města až k Basilice Sv. Antonína. Po krátkém osobním volnu svačinka v buse a odjezd 
do ČR. Během cesty máme pro vás připraveny dvě teplé svačinky v buse a občerstvení. 
Důrazně upozorňujeme, že na zpáteční cestě z Janova je nutné pro výstupní místa Velké Meziříčí, Humpolec, Praha objednat transfer za příplatek 690 
Kč/os. 
 
16.den: Příjezd do ČR - dle dopravní situace příjezd do Brna cca 10:00, Prahy cca 13:00, Ostravy cca 14:00  
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