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AKČNÍ CENA                                           29.990 Kč 

Číslo zájezdu  24101 
Loď MSC CRUISES  OPERA*** 
Termín odjezdu z ČR  20.01.2024 
Termín návratu do ČR  28.01.2024 
Počet dnů  9 
Cena za dítě do 12 let  26.990 Kč 
Cena junior 12‐17 let  26.990 Kč 
Katalogová cena do  49.990 Kč 
First minute cena od  29.990 Kč 

1.den: Odjezd do Dubaje 
Setkání na  letišti v Praze a odlet do Dubaje. Doba  letu cca 6 hodin.  
Časový  posun  2  hodiny.  Přímý  let  do  Dubaje  bez  přestupů.  Svoz 
transferem  RIVIERA  TOUR  (za  příplatek  1190,‐Kč)  na  trase  Frýdek 
Místek‐ Ostrava‐ Olomouc‐ Vyškov‐ Brno a na letiště. 
2.den: Dubai ‐ SAE 00.00‐ 21.00 
Brzy  ráno  přílet  do  Dubaje  a  přesun  autokarem  do  přístavu. 
Následuje  odbavení  a  nástup  na  loď,  ubytování,  bezpečnostní 
cvičení,  prohlídka  lodi  s  delegátem  a  osobní  volno. 
Neopakovatelným  zážitkem  je  první  vyplutí  z  přístavu.  V 
podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika 
chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve 
večerních  hodinách  zavítáme  do  lodního  divadla  na  estrádní 
program,  a  pokud  zůstane  ještě  dost  síly,  půjdeme  se  bavit  s 
animátory. Dubaj‐lze do českého jazyka přeložit jako „místo srazu“ je 
jeden z emirátů ve Spojených arabských emirátech (SAE) v Perském 
zálivu.  Je  nejlidnatějším  a  druhým  největším  emirátem  Spojených 
arabských emirátů, hned po emirátu Abú Dhabí. Emirát Dubaj leží na 
Arabském poloostrově v Perském zálivu a je svými 4 114 km² a 2,262 
mil.  obyvateli  (sčítání  z  roku  2008)  po  Abú  Dhabí  druhý  největší. 
Vládce Dubaje  je šejch Mohammed bin Rašíd Al Maktoum, který  je 
viceprezidentem a premiérem SAE (Hlavou státu je emír Abú Dhabí). 
Hlavním  centrem  emirátu  je  město  Dubaj.  Největší  část  emirátu 
zabírá poušť. Emirát se nečlení na žádné nižší správní celky, avšak od 
roku 1954 působí v  rámci emirátu  instituce „Obec Dubaj“  (anglicky 
Dubai Municipality),  jež má  na  starosti  běžné  záležitosti  emirátu, 
jako jsou zdraví, životní prostředí či územní plánování. 
3.den: Khasab ‐ Oman 09.00‐18.00 
je  město  v  ománské  exklávě  Musandam.  Je  správním  střediskem 
Musandamského  guvernorátu. Od  hlavního města Maskatu  jej  dělí  500 
km, kvůli své poloze a vzdálenosti od zbytku Ománu je přezdíván Arabské 
Norsko. Chasab byl vystavěn Portugalci na počátku 17. století, tedy v době 
vrcholu portugalské moci v  této oblasti. Pozemní přístup do Chasabu byl 
fakticky  nemožný  do  doby  vybudování moderní  přímořské  silnice,  která 
umožňuje rychlý přístup do a ze Spojených arabských emirátů. Chasab se 
poté  stal  oblíbeným  víkendovým místem  pro  občany  SAE.  Nová  silnice 
rovněž zpřístupnila vesnici Tawi, kde mohou být spatřeny pravěké malby 
lodí, zvířat a bojovníků na stěnách v blízké hoře. Chasab má dobrou pozici 
pro  obchodování,  díky  blízkosti  k  Íránu.  Íránci  do  Chasabského  přístavu 
dováží ovce a kozy, odkud  jsou  tato zvířata v kamionech  transportována 
do SAE a Saúdské Arábie. 
4.den: Muskat ‐ Oman 08.00‐18.00 
je hlavní město Sultanátu Omán a zároveň největší město v zemi. Také je 
správním  městem  Maskatského  guvernorátu.  Metropolitní  oblast  se 
rozkládá na ploše o přibližně 1 500 km² a zahrnuje šest vilájetů. Město leží 
na pobřeží Arabského moři podél Ománského zálivu v blízkosti strategicky 
položeného  Hormuzského  průlivu.  Oblast,  v  níž  se  město  nachází,  se 
rozkládá  v  podhůří  a  mezi  vrchy  západní  části  skalnatého  pohoří  Al‐
Hadžar. První zmínky o Maskatu pochází z doby počátku 1. století n.  l. a 
popisují  jej  jako  významné  přístavní město mezi  západem  a  východem. 
Během své existence se Maskat ocitl pod vládou jak domorodých kmenů, 
tak pod vládou zahraničních zemí ‐ třeba Persie a Portugalska. V 18. století 
se  vliv  Maskatu  rozšířil  až  k  východnímu  pobřeží  Afriky  a  Zanzibaru. 
Jakožto významný přístav v Ománském zálivu přitáhnul Maskat zahraniční 
obchodníky a osadníky z Balúčistánu, Persie a dalších zemí  

                                                             Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   
                                                                                     www.rivieratour.cz                                        

5.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  na  přídi  lodi,  kde  za 
poplatek  můžete  využít  masáží,  saun,  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 

6.den: Abu Dhabi ‐ SAE 06.00‐21.00 
Je  hlavní  město  Spojených  arabských  emirátů  a  metropole 
stejnojmenného emirátu. Město má 1 500 000 obyvatel. Město má 
za  sebou  pestrou minulost  zahrnující  období,  kdy  bylo  útočištěm  
pirátů. Od‐ 60. let 20. století prošlo město závratnou přeměnou do 
moderního střediska se širokými bulváry a vysokými budovami. Ze 
starého města do dnešních dnů zůstalo  jen pramálo, výjimku tvoří 
Starý  palác,  který  reprezentuje  jednu  z  nejstarších  budov 
postavenou  nad  pramenem.  Byly  zde  pořádány  mezinárodní 
soutěže  v  letecké  akrobacii Red Bull Air Race. Velká mešita  šejka 
Zayeda  ‐  její  architektura  byla  odvozena  z  marocké  mešity  v 
Casablance,  patří  k  největším  v  islámském  světě.  Zaujímá  plochu 
22.412 metrů čtverečních a pojme 41 tisíc věřících, ženám je vstup 
povolen pouze v dlouhém oděvu zakrývajícím hlavu  (vlasy), paže  i 
nohy. Měšita  byla  otevřena  v  prosinci  roku  2007.  Je  zbudována 
především  z  bílého  mramoru,  vykládána  dalšími  barevnými 
kameny,  některé  výzdobné  články  jsou  zlacené,  skleněné  lustry 
dodala firma Swarowski. V sousedství měšity je hrob šejka Zayeda, 
který  stavbu  financoval.  Delegát  se  tento  den  bude  účastnit 
fakultativního výletu s MSC CRUISES 
7.den: Sir Bani Yas Is. – SAE 8.00‐17.00 
Zakotvíme na přírodním ostrově cca 170 km od Abu Dhabi. Ostrov 
je  největší  přírodní  rezervací  a  původně  domovem  Arábie.  Díky 
památkové péči  a ekologickým  investicím  se  stal domovem  tisíců 
volně  se  pohybujících  zvířat  a  několika milionů  rostlin  a  stromů. 
Rezervace byla  založena  v  roce  1977  šejkem  Zayed Bin  Sultan Al 
Nahyan. Návštěva  toho místa  bude  úžasným  zážitkem  především 
pro milovníky přírody, fauny a flory 
8.den: Dubai ‐ SAE 09.00‐ 23.59 
Celý  den  v  Dubaji.  Využít  můžete  fakultativní  výlet,  který  je  s 
delegátem a za příplatek. Po odjezdu z přístavu pojedeme do Dubai 
Frame, což je rozhledna ve tvaru rámu v Dubaji a pak zavítáme do 
Pak Miracle Garden,  což  je  zahrada,  která  se  rozkládá na 72 000 
metrech čtverečních a v zimním období, mezi říjnem a dubnem, je 
tu  vysázeno  přes  100  milionů  květin.  Květiny  zobrazují  různé 
ornamenty, obrazy nebo  jsou  jimi porostlá auta,  či dokonce malá 
vesnice  domečků.  Z  květů  jsou  sestavená  srdce,  lokomotiva, 
hodiny,  v  nabídce  nechybí  ani  Eiffelova  věž.  Naše  další  zastávka 
bude  fotografická  zastávka na Burdž al‐ Arab‐Věž Arabů, kterému 
se také říká díky  jeho tvaru plachetnice. Svým  luxusem si dokonce 
zasloužil  i  zápis  v  Guinnessově  knize  rekordů.  Naší  poslední 
zastávkou bude nevyšší budova světa Burj Khalifa. Tato budova  je 
symbol  dubajského  úspěchu, měla  být  pojmenovaná  Burj  Dubai. 
Ovšem  někdy  se  i  pohádkově  bohatý  šejk  přepočítá. Náklady  na 
stavbu,  která  probíhala  zrovna  v  době  ekonomické  krize,  jenž  se 
Dubaje dotkla velmi silně, se vyšplhaly až k 1,5 bilionu amerických 
dolarů. Po návštěvě odjezd do přístavu.  
9. den: Dubaj – SAE 00.01 
Snídaně, vylodění a transfer na letiště, odlet. 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC 

Cena zájezdu zahrnuje: 
* leteckou linkovou dopravu ve třídě economy** 
*letištní taxy a palivové příplatky 
*transfery Miami: letiště‐hotel‐přístav‐letiště 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC  
*ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*přístavní taxy, portýrské služby při nalodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer, gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK, delegáta CK 
*animační a zábavné programy na lodi  
*divadla, bazény, vířivky, pool servis 
*český delegát po celou dobu zájezdu 
Cena zájezdu neobsahuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises cca 12 EUR/os/noc      
* transfery plavební společnosti v přístavech 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby     
Za příplatek nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění, nápojové balíčky a pakety  
* kajuty venkovní, balkonové 
*transfer na letiště a zpět za příplatek 1190 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upozornění: 
**letecká  společnost  se  bude  snažit  umístit  klienty  dle  ubytování  v 
kajutách, nic méně třída economy tuto službu nezaručuje. V případě, že 
požadujete  sezení  vedle  sebe,  je nutné  zvolit  vyšší knihovací  třídu  za 
příplatek. Upozorňujeme,  že  přeprava  je  zajišťována  linkovým  letem. 
Není  proto  možné  změnit  jméno  osoby  anebo  let  bezplatně  zrušit. 
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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                   DUBAJ – KHASAB – MUSCAT – ABU DHABI – SIR BANI YAS ‐ DUBAJ 

AKČNÍ CENA                                           35.990 Kč 

Číslo zájezdu  24 102 
Loď MSC CRUISES  VIRTUOSA***** 
Termín odjezdu z ČR  26.1.2024 
Termín návratu do ČR  3.2.2024 
Počet dnů  9 
Cena za dítě do 12 let  28.990 Kč 
Cena junior 12‐17 let  28.990 Kč 
Katalogová cena do  49.990 Kč 
First minute cena od  35.990 Kč 

1.den: Odjezd do Dubaje 
Setkání na letišti v Praze a odlet do Dubaje. Doba letu cca 6 hodin. Časový 
posun  2  hodiny.  Přímý  let  do  Dubaje  bez  přestupů.  Svoz  transferem 
RIVIERA  TOUR  (za  příplatek  1190,‐Kč)  na  trase  Frýdek Místek‐ Ostrava‐ 
Olomouc‐ Vyškov‐ Brno a na letiště.  
2.den: Dubai ‐ SAE     00.00 ‐ 23.00 
Brzy ráno přílet do Dubaje, speciální výlet nočním městem do pouště mezi 
Beduíny,  východ  slunce,  beduínská  snídaně,  přesun  autokarem  do 
přístavu.  Následuje  odbavení  a  nástup  na  loď,  ubytování,  bezpečnostní 
cvičení,  prohlídka  lodi  s  delegátem  a  osobní  volno.  Neopakovatelným 
zážitkem  je  první  vyplutí  z přístavu.  V  podvečerních  hodinách  nás  čeká 
první  servírovaná  večeře  o  několika  chodech,  která  pro  vás  bude 
opravdovým  gurmánským  zážitkem. Ve  večerních hodinách  zavítáme do 
lodního  divadla  na  estrádní  program,  a  pokud  zůstane  ještě  dost  síly, 
půjdeme  se bavit  s animátory. Dubaj‐lze do  českého  jazyka přeložit  jako 
„místo srazu“ je jeden z emirátů ve Spojených arabských emirátech (SAE) v 
Perském zálivu. Je nejlidnatějším a druhým největším emirátem Spojených 
arabských  emirátů,  hned  po  emirátu  Abú  Dhabí.  Emirát  Dubaj  leží  na 
Arabském poloostrově v Perském zálivu a je svými 4 114 km² a 2,262 mil. 
obyvateli (sčítání z roku 2008) po Abú Dhabí druhý největší. Vládce Dubaje 
je  šejch Mohammed  bin  Rašíd Al Maktoum,  který  je  viceprezidentem  a 
premiérem  SAE  (Hlavou  státu  je  emír  Abú  Dhabí).  Hlavním  centrem 
emirátu  je město  Dubaj.  Největší  část  emirátu  zabírá  poušť.  Emirát  se 
nečlení na  žádné nižší  správní  celky, avšak od  roku 1954 působí v  rámci 
emirátu  instituce  „Obec Dubaj“  (anglicky Dubai Municipality),  jež má na 
starosti  běžné  záležitosti  emirátu,  jako  jsou  zdraví,  životní  prostředí  či 
územní plánování.  
3.den: Abu Dhabi ‐ SAE  07.00‐21.00 
je  hlavní  město  Spojených  arabských  emirátů  a  metropole 
stejnojmenného  emirátu.  Město  má  1 500 000  obyvatel.  Město  má  za 
sebou pestrou minulost zahrnující období, kdy bylo útočištěm pirátů. Od 
60.  let  20.  století  prošlo  město  závratnou  přeměnou  do  moderního 
střediska se širokými bulváry a vysokými budovami. Ze starého města do 
dnešních  dnů  zůstalo  jen  pramálo,  výjimku  tvoří  Starý  palác,  který 
reprezentuje  jednu z nejstarších budov postavenou nad pramenem. Byly 
zde pořádány mezinárodní soutěže v  letecké akrobacii Red Bull Air Race. 
Velká mešita  šejka  Zayeda  ‐  její  architektura  byla  odvozena  z marocké 
mešity v Casablance, patří k největším v islámském světě. Zaujímá plochu 
22.412  metrů  čtverečních  a  pojme  41  tisíc  věřících,  ženám  je  vstup 
povolen pouze v dlouhém oděvu zakrývajícím hlavu (vlasy), paže i nohy. 
4.den:  Sir Bani Yas Is. – SAE 7.00‐17.00 
Zakotvíme  na  přírodním  ostrově  cca  170  km  od  Abu  Dhabi.  Ostrov  je 
největší přírodní  rezervací a původně domovem Arábie. Díky památkové 
péči  a  ekologickým  investicím  se  stal  domovem  tisíců  volně  se 
pohybujících  zvířat  a  několika milionů  rostlin  a  stromů.  Rezervace  byla 
založena v roce 1977 šejkem Zayed Bin Sultan Al Nahyan. Návštěva tohoto 
místa bude úžasným  zážitkem především pro milovníky přírody,  fauny  a 
flory 
5.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 na přídi lodi, kde za poplatek 
můžete využít masáží, saun, 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 
 

                                                             Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   
                                                                                     www.rivieratour.cz                                        

6.den: Dammam ‐ Saúdská Arábie  07:00‐18:00 

Saúdská  Arábie  byla  až  do  nedávna  jen  tajuplným místem  na mapě. 
Vstup na její území byl povolen pouze muslimským poutníkům do Mekky 
nebo  zahraničním  pracovníkům.  Země,  která  zabírá  značnou  část 
Arabského poloostrova, se běžným cestovatelům otevřela  teprve v září 
2019,  kdy  zřídila  vízový  režim  pro  49  zemí,  mezi  něž  patří  i  Česko. 
Saúdská Arábie je absolutistická monarchie ovládaná výhradně potomky 
prvního krále Abd al‐Azíze  ibn Saúda, který se moci chopil v roce 1932. 
Saúdská  Arábie  je  zemí  kontrastů.  Na  jedné  straně  zde  najdete  ty 
nejmodernější výdobytky, které si země od sedmdesátých  let minulého 
století díky ropě může dovolit, na straně druhé se zdejší společnost zmítá 
v těžkém středověku.  
7.den: Katar – Doha – SAE 07:00‐17:00 
Dauhá, tento moderní přístav, kulturní a obchodní centrum, je zároveň i 
hlavním  městem  maličkého  arabského  státu  Katar.  Díky  letišti  a 
vyspělým  telekomunikacím  má  tato  metropole  i  perfektní  spojení  s 
okolním světem. Město bylo založeno v roce 1825 pod jménem Al‐Bídá, 
samotné jméno Dauhá je odvozeno z arabského ad‐dawha, což znamená 
„velký  strom“.  Hlavním  městem  britského  protektorátu  bylo  Dauhá 
jmenováno v roce 1916. Dauhá ale může nabídnout také řadu míst, kde 
si od  ruchu města odpočinete –  ať už  je  to přímořská promenáda The 
Corniche nebo park Aspire. Milovníky nákupů okouzlí  tradiční  trh Souq 
Waqif, stejně jako moderní nákupní centra, kde pořídí všechno, na co si 
jen  vzpomenou: od oblečení přes umělecké  a  řemeslné  výrobky  až po 
exotické  koření  a  výtečné  místní  speciality.  Dominantou  města  jsou 
proslulé  muslimské  mešity.  V  samotném  centru  Dauhá  naleznete 
pevnost Al‐Kout, postavenou  v  roce 1880. V  roce 1978 pevnost prošla 
kompletní  rekonstrukcí  a  v  současnosti  slouží  jako  výstavní  místo 
tradičních  řemesel.  Dalším  zajímavým  muzeem  je  také  muzeum 
islámského umění. 
8.den:  Dubaj – SAE 9.00‐23.59 
Volný den k poznávání  tohoto úžasného města. Můžete využít  spousty 
fakultativních  výletů  společnosti MSC  Cruises.    Výlety  vám  zašleme  v 
odbavovacích  pokynech.  Delegát  se  tento  den  bude  účastnit 
fakultativního výletu s MSC CRUISES 
9.den:  Dubaj – SAE 00.01 
Snídaně, vylodění a transfer na letiště, odlet do Prahy.   
*Upozorňujeme,  že  delegát  nesmí  provázet  skupinu  v jednotlivých 
emirátech.  K  tomu  jsou  určeny  fakultativní  výlet  MSC  Cruises 
s odborným licencovaným průvodcem. Delegát bude zajištovat Váš servis 
výhradně  na  lodi. V  každé  destinaci  se  delegát účastní  jednoho  výletu 
plavební společnosti MSC Cruises, kde Vám může být velmi nápomocen, 
ale  není  překladatelem.    Informace  o  výletech  a  cenách  naleznete  v 
katalogu. 

 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC 

Cena zájezdu zahrnuje: 
* leteckou linkovou dopravu ve třídě economy* 
*letištní taxy a palivové příplatky 
*transfery Miami: letiště‐hotel‐přístav‐letiště 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC  
*ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*přístavní taxy, portýrské služby při nalodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer, gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK, delegáta CK 
*animační a zábavné programy na lodi  
*divadla, bazény, vířivky, pool servis 
*český delegát po celou dobu zájezdu 
Cena zájezdu neobsahuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises cca12 EUR/os/noc      
* transfery plavební společnosti v přístavech 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby     
*vstupní vízum SAUDSKÉ ARÁBIE  
Za příplatek nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění, nápojové balíčky a pakety  
* kajuty venkovní, balkonové 
*transfer na letiště a zpět za příplatek 1190 Kč 
*vstupní vízum do Saudské Arábie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
Upozornění: 
**letecká  společnost  se  bude  snažit  umístit  klienty  dle  ubytování  v 
kajutách, nic méně třída economy tuto službu nezaručuje. V případě, že 
požadujete  sezení  vedle  sebe,  je nutné  zvolit  vyšší knihovací  třídu  za 
příplatek. Upozorňujeme,  že  přeprava  je  zajišťována  linkovým  letem. 
Není  proto  možné  změnit  jméno  osoby  anebo  let  bezplatně  zrušit. 
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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AKČNÍ CENA                                        46.990 Kč 

Číslo zájezdu   24 103 
Loď MSC CRUISES  OPERA+VIRTUOSA 
Termín odjezdu z ČR  20.1.2024 
Termín návratu do ČR  3.2.2024 
Počet dnů  15 
Cena za dítě do 12 let  39.990 Kč 
Cena junior 12‐17 let  39.990 Kč 
Katalogová cena do  69.990 Kč 
First minute cena od  46.990 Kč 

Nabízíme Vám opravdu nevšední zážitek a to spojení dvou plaveb a obě 
plavby  budou  s delegátem  RIVIERA  TOUR.  Můžete  tak  procestovat 
Arabské  emiráty  křížem  krážem  v pohodlí  a  luxusu  lodí MSC  CRUISES. 
Jediným požadavkem  je přestup 8.den plavby z lodi MSC OPERA na  loď 
MSC VIRTUOSA a protože kotví ve stejném přístavu, tak to opravdu není 
problém. 
 
 
Více  informací  o  destinacích  a  programu  plavby  naleznete  u  nabídky 
plavby  24101+24102 
 
 
 
 
 
 

                                                             Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   
                                                                                     www.rivieratour.cz                                        

Exkluzivní program zájezdu 
 
PLAVBA 24 101 
1.den: Odjezd  do Dubaje 
Setkání na  letišti v Praze a odlet do Dubaje. Doba  letu  cca 6 
hodin.  Časový  posun  2  hodiny.  Přímý  let  do  Dubaje  bez 
přestupů. Svoz transferem RIVIERA TOUR (za příplatek 1190,‐
Kč) na trase Frýdek Místek‐ Ostrava‐ Olomouc‐ Vyškov‐ Brno a 
na letiště.  
2.den: Dubai‐SAE 00.00‐ 21.00 
Brzy  ráno přílet do Dubaje  a přesun  autokarem do přístavu. 
Následuje odbavení a nástup na  loď, ubytování, bezpečnostní 
cvičení,  prohlídka  lodi  s  delegátem  a  osobní  volno. 
Neopakovatelným  zážitkem  je  první  vyplutí  z  přístavu.  V 
podvečerních  hodinách  nás  čeká  první  servírovaná  večeře  o 
několika  chodech,  která  pro  vás  bude  opravdovým 
gurmánským  zážitkem.  Ve  večerních  hodinách  zavítáme  do 
lodního  divadla  na  estrádní  program,  a  pokud  zůstane  ještě 
dost síly, půjdeme se bavit s animátory 
3.den: Khasab ‐ Oman 09.00‐18.00 
4.den: Muskat ‐ Oman 08.00‐18.00 
5.den: Plavba na moři 
6.den: Dammam ‐ Saúdská Arábie  07:00‐18:00 
7.den: Katar – Doha – SAE 07:00‐17:00 
8.den: Dubaj – SAE 00.00‐ 23.00   VYLODĚNÍ A PŘESTUP NA 
MSC VIRTUOSA***** 
PLAVBA 24 102 
9.den: Abu Dhabi ‐ SAE  07.00‐21.00 
10.den: Sir Bani Yas Is. – SAE 7.00‐17.00 
11.den: Plavba na moři 
12.den: Dammam‐Saúdská Arábie  07:00‐18:00 
13.den: Katar – Doha – SAE 07:00‐17:00 
14.den: Dubaj – SAE 9.00‐23.59 
Volný den k poznávání tohoto úžasného města. Můžete využít 
spousty fakultativních výletů společnosti MSC Cruises.   Výlety 
vám zašleme v odbavovacích pokynech. Delegát se tento den 
bude účastnit fakultativního výletu s MSC CRUISES 
15.den:  Dubaj – SAE 00.01 
Snídaně, vylodění a transfer na letiště, odlet do Prahy.   
 
 
 
 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC 

Cena zájezdu zahrnuje: 
* leteckou linkovou dopravu ve třídě economy* 
*letištní taxy a palivové příplatky 
*transfery Miami: letiště‐hotel‐přístav‐letiště 
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC  
*ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA 
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi 
*přístavní taxy, portýrské služby při nalodění 
*každodenní úklid kajuty 
*kapitánský gala večer, gala cocktail 
*pojištění proti úpadku CK, delegáta CK 
*animační a zábavné programy na lodi  
*divadla, bazény, vířivky, pool servis 
*český delegát po celou dobu zájezdu 
Cena zájezdu neobsahuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises cca12 EUR/os/noc      
* transfery plavební společnosti v přístavech 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby     
*vstupní vízum SAUDSKÉ ARÁBIE od 990 Kč 
Za příplatek nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění, nápojové balíčky a pakety  
* kajuty venkovní, balkonové 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upozornění: 
**letecká  společnost  se  bude  snažit  umístit  klienty  dle  ubytování  v 
kajutách, nic méně třída economy tuto službu nezaručuje. V případě, že 
požadujete  sezení  vedle  sebe,  je nutné  zvolit  vyšší knihovací  třídu  za 
příplatek. Upozorňujeme,  že  přeprava  je  zajišťována  linkovým  letem. 
Není  proto  možné  změnit  jméno  osoby  anebo  let  bezplatně  zrušit. 
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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