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AKČNÍ CENA                                          29.990 Kč 

Číslo zájezdu  24 217 
Loď MSC CRUISES  EURIBIA***** 
Termín odjezdu z ČR  21.6.2024 
Termín návratu do ČR  30.6.2024 
Počet dnů  10 
Cena za dítě do 12 let  7.990 Kč 
Cena junior 12‐17 let  12.990 Kč 
Katalogová cena do  42.990 Kč 
First minute cena od  29.990 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,  Velké Meziříčí,  Jihlava,  Humpolec, 
Praha, Ústí nad Labem 
 
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění – Kiel‐ Německo  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: Dánsko ‐ Kodaň  08:00‐18:00   
Návštěva  tohoto města  je  vskutku  impozantní.  Zavítáme  k malé mořské 
víle, uděláme několik fotek s hradní stráží,  jejichž klobouky zná snad celý 
svět.  Víte,  že  mají  váhu  až  8  kg?  Více  od  našeho  delegáta.  Samotná 
procházka  centrem města  je  velmi  půvabná  a  pohodová.    A  vyzkoušet 
můžete třeba i horskou dráhu. (Nutný transfer MSC Cruises) 
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.  Můžeme  se  koupat,  opalovat,  využít  vířivek, 
kosmetického salonu a dalších služeb.  
5.den: Norsko ‐ Hellesylt 09:00‐20:00 
Již  zde poznáme,  že  v Norsku  v  tuto dobu den nikdy nekončí. A  tak  i  v 
nočních  hodinách,  kdy  budeme  proplouvat  fjordy, můžete  fotografovat 
nádhery  přírodních  úkazů.  Ráno  zakotvíme  v Hellesyltu  a  využijeme 
příjemné  procházky  v  tomto  fjordu.  Fakultativně  za  příplatek  můžete 
využít úžasný výlet vyhlídkovým busem na plošiny fjordů, odkud jsou vidět 
nádherné přírodní scenérie.(viz hlavní foto).  
 

                                                             Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   
                                                                                     www.rivieratour.cz                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.den: Molde ‐ Norsko  07:00‐16:00    
v  norském  kraji  Romsdal  se  nachází  městečko  Molde,  které  leží  na 
severním  břehu  Romsdalsfjordu  na  stejnojmenném  poloostrově. 
Městečko má  velmi příjemné  a mírné  klima  a možná  jej budete  znát  i 
pod názvem „Město růží“. Navštívit můžete Romsdalovo muzeum nebo 
se  projet vyhlídkovým vláčkem a kochat se nádhernou přírodou 
7.den: Flaam ‐ Norsko  08:00‐17:00    
Vesnička  Flaam  je  známá  především  nejstrmější  železnicí  z  Flaam  do 
Myrdalu.  Tato  panoramatická  jízda  cca  1,5  hodiny  vás  okouzlí 
nádhernými  přírodními  scenériemi  norské  přírody,  vodopádů,  skal  a 
místní fauny a flóry. Zastávka přímo pod 93 metrů velkým vodopádem je 
opravdu jedinečným zážitkem. Výlet vláčkem je fakultativní* za příplatek 
a  je možné  jej rezervovat pouze při sjednání cestovní smlouvy. Delegát 
se v této destinaci účastní fakultativního výletu. 
8.den  Plavba na moři  
A  je  to  tu  zase. Uděláme  si  čas  na  své nové přátele  z  lodi  a  využijme 
volného  dne  na  moři.  Navštívíme  AUREA  SPA  na  přídi  lodi,  kde  za 
poplatek  můžete  využít  masáží,  saun,  vířivek,  kosmetického  salonu  a 
dalších služeb. Nebo jen tak lenošíme, relaxujeme. Zasloužíte si to.  
9.den: Kiel ‐ Německo  09:00 vylodění  

Ráno  snídaně  a  po  vylodění  odjezd  z  přístavu  do  ČR.  Během  zpáteční 

přepravy máme pro vás připraveny dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, 

cappuccino a čokoláda a povídání o  lodích a nových destinacích. Příjezd 

do  Prahy cca 21:00, Brno cca 23:30 

10.den: Příjezd do ČR   

Příjezd do Olomouce 01:00, Ostrava 02:00 

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 v destinacích 
*servisní poplatek MSC Cruises  cca 12 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: 
*fakultativní výlet vláčkem Flaam 
*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  990 Kč 
*rezervace míst v buse za  příplatek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pořadatelem  plavby  je  plavební  společnost MSC  Crociere  S.A.  ,Avenue 
Eugene  Pittard  40,  Geneva,  Švýcarsko.  Plavba  není  pobyt  na  hotelu  a 
proto  věnujte  pozornost  informacím,  všeobecným  obchodním 
podmínkám  a  podmínkám  účasti  na  plavbě  naleznete  na 
www.rivieratour.cz   
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                             KIEL – KODAŇ – HELLESYLT – MOLDE FJORD – FLAAM 


