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Naše autobusy jsou prostorné, všechny sedadla včetně poslední řady se dají 
sklápět a na noční přejezd je možné sedadla vysunout do uličky pro větší 
pohodlí. Autobus je vybaven lehkou přikrývkou pro každého klienta k 
zabezpečení lepšího komfortu při jízdě. Od řidičů si dále můžete zakoupit 
nafukovací polštářky, nebo další chlazené nápoje jako pivo, cola, tonic, 
mirinda, sprite, minerálky nebo vodu. Cesta z přístavu je již rychlejší a 
pohodlnější. Přestávky během zpáteční cesty jsou cca každé dvě hodiny. 
Zastavujeme na velkých italských autogrillech, kde si můžete zakoupit 
poslední suvenýry z Itálie, pasty, olivové oleje, sýry a podobně. I na zpáteční 
cestě je pro vás připravena teplá svačinka, která zcela jistě přijde vhod. 
Návrat do České republiky dle dopravní situace v nočních hodinách, příjezd 
do Brna cca 01.00 hodin. Na naše busy navazuje transfer do Prahy. 
 
CO JE TO VLASTNĚ PLAVBA NA MOŘI 
S touto otázkou se setkáváme od samého začátku našeho působení 
v oblasti výletních plaveb. Snažíme se vysvětlit klientům, že plavba není tak 
drahá, aby si to nemohli dovolit a také, že neplujete jen na moři, ale 
především poznáváte nová místa, země, kultury, náboženství. To vše s 
perfektním zázemím, skvělou gastronomií a zábavou. Pokud těmto slovům 
uvěříte a vydáte se na plavbu, zažijete „opravdu jinou dovolenou…“ A s 
tímto sloganem jsme přišli na trh. Plavba na moři opravdu jiná dovolená je. 
Plavbu na moři si buď zamilujete anebo už nikdy na loď nepojedete. Mezi 
tím nic jiného není. A jsme opravdu moc rádi, že se naši klienti na plavby 
rádi vracejí. Plavba na moři pro Vás bude neskutečným zážitkem. Než se 
však pro plavbu na moři rozhodnete, je třeba si uvědomit základní 
skutečnost: nejedete na dovolenou v hotelovém komplexu - nejedete na 
poznávací zájezd. Jedete na plavbu lodí. S tím jsou spojena některá úskalí, 
která je nutné brát v úvahu a my považujeme za důležité a seriózní Vás 
informovat o některých důležitých skutečnostech. 
Loď je stroj - jste ubytováni na lodi a loď je stroj. Proto je možné, že během 
plavby ucítíte ve vaší kajutě vibrace nebo hluk strojů a motorů. Tuto 
skutečnost, i když se vyskytuje v minimální míře, je třeba akceptovat a nelze 
požadovat výměnu kajuty, nebo tuto skutečnost reklamovat, nebo se 
dožadovat změn, slev a podobně. 
Počasí je počasí - počasí opravdu poručit neumí nikdo a proto se může stát, 
že pro nepřízeň počasí nemůže loď zakotvit v některém z plánovaných 
přístavů. Vliv na zakotvení má hlavně vítr a někdy se opravdu stane, že loď z 
důvodu špatného počasí zakotvit v přístavu nemůže. Plavební společnost 
může z důvodu počasí anebo i z operativních důvodů změnit původně 
plánovaný čas kotvení lodi v přístavu. V takovém případě loď pokračuje ve 
své plavbě dál. Také se může stát, že plavební společnost ví již předem, že 
danou oblast zasáhne špatné počasí a kapitán se rozhodne změnit plavební 
kurz a program plavby a to z bezpečnostních důvodů. Upozorňujeme, že v 
takové případě není nárok na žádnou kompenzaci, slevu z ceny plavby 
anebo jakékoli jiné nároky z této situace plynoucí. 
Itinerář plavebních okruhů - itineráře plavebních okruhů se připravují až 3 
roky předem a naše CK vytváří jednotlivé zájezdy cca dva roky před 
plánovaným vyplutím. Během této doby se může změnit politická a 
především bezpečnostní situace v regionu. Dovolujeme si Vás upozornit, že 
plavební společnost a cestovní kancelář RIVIERA TOUR je oprávněna 
provádět operativně změny programu a poskytovaných služeb před 
zájezdem a i v průběhu zájezdu, pokud není možné zabezpečit původně 
dohodnutý program a služby. Při zájezdech do regionů, ve kterých si 
aktuální bezpečnostní situace může vyžádat úpravu trasy, nebo plavby, 
nedochází k porušení smlouvy o zájezdu, dojde-li k odchylce v trase plavby 
nepřesahující 50 % původně plánované trasy plavby. Zákazník bere na 
vědomí, že každá taková odchylka od původně plánované trasy plavby je 
prováděna z důvodu zachování jeho bezpečnosti a že je zahrnuta 
v programu zájezdu. Tato ustanovení platí i na další, na tuto situaci 
navazující služby a výlety. 
Každý klient si kupuje plavbu jako celek a ne zájezd do dílčí destinace 
během plavby. 
Na loď vždy včas - základní rozdíl mezi dovolenou na hotelu a lodi je, že loď 
na vás nikdy nepočká. Tuto skutečnost je nutné brát v úvahu. Je opravdu 
velmi nutné, abyste se na loď vrátili včas dle pokynů lodní společnosti. 
Upozorňujeme Vás, že itinerář zaslaný v odbavovacích pokynech a na 
palubním lístku je jen orientační. Věnujte velkou pozornost informacím 
uvedených při výstupu z lodi. Nástup na loď je většinou nejpozději 30 minut 
před vyplutím lodi z přístavu. Pokud nástup na loď zmeškáte, loď na Vás 
nepočká. V případě, že zmeškáte nástup na loď a loď vypluje bez Vás, 
nenáleží Vám žádné odškodnění. Veškeré náklady s touto situací spojené, 
jdou na vrub účtu opožděního zákazníka. Proto je lépe být na lodi o hodinu 
dříve, než o pět minut později. Pokud máte v destinacích objednán výlet s 
plavební společností MSC a v rámci výletu se skupina zdrží, nemusíte mít 
obavu. Výlety plavební společnosti jsou garantované služby a v takovém 
případě loď na klienty čeká. 
Jazyk-domluvíte se? – Na lodích je hlavní komunikační jazyk angličtina, dále 
se domluvíte německy, italsky francouzsky a španělsky. Česky se na lodi 
nedomluvíte. Právě pro tyto situace doporučujeme plavby s dopravou a 
delegátem, kde Vám delegát pomůže překonat jazykovou bariéru. Pokud 
jste vše pochopili a akceptujete tyto podmínky, můžeme přistoupit k výběru 
plavby. Výběr plavby lze realizovat dle Vašich požadavků a nároků do dvou 
základních skupin. Základem je tedy rozhodnout se, jaké máte nároky a 
vybrat si plavbu s dopravou a delegátem, kde opravdu oceníte služby naší 
CK a našeho delegáta anebo si uděláte plavbu sami, dle vlastního výběru. 

NEUMÍTE ŽÁDNÝ JAZYK - NENÍ PROBLÉM 
Než začnete s výběrem plavby, je nutné se rozhodnout, kam se 
chcete vydat a jaké jsou Vaše jazykové znalosti. Pokud jsou Vaše 
jazykové znalosti omezené, rozhodně doporučujeme plavby s 
dopravou a delegátem RIVIERA TOUR. V případě dobrých 
jazykových znalostí máte možnost se do přístavu dopravit 
letecky, nebo vlastním automobilem. V tom případě je naše 
nabídka plaveb opravdu velmi široká a vlastně jen záleží na tom, 
jakou plavbu si vyberete a jaký termín. Je však nutné počítat 
alespoň s minimálními cestovatelskými zkušenostmi a dobrou 
komunikativní schopností. 
 
POHODLNĚ AUTOBUSEM Z ČR 
U plaveb s dopravou a delegátem 
zajištujeme dopravu do přístavu  
vlastními autobusy NEOPLAN a VDL. 
Doprava do přístavu je pohodlná 
zejména díky dostatečnému prostoru v autobuse, pohodlnými 
polohovacími sedadly a to včetně poslední řady, která je 
nejprostornější. Bus je vybaven WC, klimatizací, DVD, CD a MP3 
přehrávačem se třemi LCD televizory. Součástí vybavení busu 
jsou přikrývky na noční přejezdy. Během cesty do přístavu 
klientům RIVIERA BENEFIT CLUBU zdarma nabídneme kávu, čaj, 
capuccino anebo čokoládu se šlehačkou. Při odjezdu obdržíte 
studenou večeři a různé pochutiny včetně láhve vody na noční 
přejezd. V ranních hodinách před příjezdem do přístavu je pro 
vás připravena teplá snídaně. Během cesty do přístavu si můžou 
členové RIVIERA BENEFIT CLUBU vyžádat chlazené nápoje: pivo, 
cola, fanta, sprite, minerálky anebo i teplé polévky dle své 
bonity, ostatní za příplatek. Při zpáteční cestě z přístavu je pro 
vás opět připravena teplá svačinka. Svačinka je jednotná pro 
všechny klienty. Cesta do přístavu je vždy delší, protože je nutné 
počítat s časovou rezervou. Příjezdy do přístavu jsou plánovány 
na dopoledne. Samotné odbavení na loď začíná v cca 11.00 
hodin. Přesné odjezdové časy obdržíte v pokynech k odjezdu, 
které zasíláme cca 30 dnů před odjezdem. 
Hlavní trasa svozu: 
Hlavní trasa svozu na odjezd na plavbu je zdarma a je na trase: 
Lidečko, Vsetín, Valašské Meziříčí, Rožnov p. Radhoštěm, 
Čeladná, Frýdek Místek, Ostrava, Hranice na Moravě, 
Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Břeclav, Bratislava 
Svozový transfer k plavbě: 
Naše cestovní kancelář nabízí pro klienty možnost svozového 
transferu na trase: Praha, Chocerady, Humpolec, Jihlava, Velké 
Meziříčí do Brna, kde je přestup na hlavní bus do přístavu. 
Svozový transfer je výhradně na vyžádání a jeho kapacita je 
omezena. Cena transferu je 990 Kč za osobu za obě dvě jízdy 
(Praha-Brno-Praha). Transfer není možné objednat jednosměrně 
Upozornění: Na plavby s přístavem nalodění Hamburk, Kiel, 
Wardemunde je trasa autobusu uvedena v programu plavby. 
 
Cesta do přístavu je asi nejnáročnějším bodem z celého zájezdu. 
Musíme mít, vzhledem k dopravní situaci, dostatečnou časovou 
rezervu. Do Benátek je vzdálenost cca 760 km, do Janova cca 
1400 km, Kiel cca 930 km. Na začátku cesty vás delegát seznámí 
s plánem zájezdu, procedurami při nalodění a se všemi 
důležitými informacemi. Během cesty do přístavu jsou 
pravidelné zastávky cca každých 90 minut. Délka přestávek je 
stanovena dle aktuální dopravní situace. V ranních hodinách je 
přestávka delší k provedení osobní hygieny a přípravy teplé 
snídaně, která je pro vás připravena zdarma. Během cesty do 
přístavu od nás obdržíte studenou večeři na cestu, pochutiny a 
nápoj. Také během cesty samotné máte možnost si zdarma 
vyžádat kávu, čaj, cappuccino a nebo čokoládu se šlehačkou. 
Příjezd do přístavu je plánován kolem deváté až jedenácté 
hodiny a to z důvodu včasného nalodění. Před samotným 
naloděním budete mít dostatek času v přístavu na občerstvení, 
nebo pár fotografi í lodi. Palubní lístky na loď vám 
předá delegát v autobuse. Vaše zavazadla budou označena 
štítky při nástupu do autobusu. Dovolujeme si vás upozornit, že 
není možné do zavazadel umístit zbraně, především nože, velké 
nůžky a podobně. Všechny zavazadla procházejí přísnou 
bezpečnostní kontrolou. Také alkohol je součástí bezpečnostní 
kontroly. Každý účastník plavby si může s sebou vzít jedno 
zavazadlo do váhy 30 kg a jedno příruční zavazadlo. 
Místa v buse: 
Místa v autobuse lze rezervovat za poplatek 150 Kč/osoba. 
Pokud ze zdravotních důvodů potřebujete zajistit místo v 
autobuse v přední části busu, informujte nás již při podpisu 
smlouvy. Budeme se vám snažit vyhovět, pokud to bude možné. 
Přednost mají rodiny s dětmi a členové RIVIERA BENEFIT CLUB. 
Před odjezdem Vám zašleme zasedací pořádek v autobuse, který 
není možné měnit. 

PROČ PRÁVĚ S RIVIERA TOUR? 
 Naše cestovní kancelář začínala od absolutní nuly. Na první plavby se 
jezdilo osobními auty, první autobusy jsme měli obsazené jen z části. 
Začátky byli velmi těžké. Ale věřili jsme tomuto způsobu trávení 
dovolené a především měli jsme jasno v naší obchodní strategii. 
Nechceme prodávat levné plavby - chceme prodávat plavby se servisem 
cestovní kanceláře tak, aby si klient opravdu připadal jako na dovolené. 
Byla to správná obchodní politika. Proto u nás nenajdete plavby s velmi 
nízkou cenou – protože každá sleva, nízká cena, něco stojí. Myslíme si, 
že nemá smysl jet na plavbu kratší než 5 dnů, protože poměr 
vynaložených investic, ztrátou času cestováním nepřinese efekt kvalitně 
strávené dovolené. Naše zájezdy s dopravou a delegátem jsou 
minimálně na 7 nocí a více. Vydali jsme několik katalogů, vytvořili 
několik videí z plaveb, jezdili jsme na veletrhy, přednášky, psali články, 
reportáže a podobně za jasným cílem – maximálně Vám přiblížit, jaký 
zážitek můžete na plavbě zažít. V tomto našem katalogu Vám 
nebudeme prezentovat jednotlivé služby v tom nejlepším světle, ale 
vždy se Vás budeme snažit upozornit, co nezvyklého by Vás na plavbě 
mohlo potkat. Plavba totiž není pobyt na hotelu. V tomto katalogu 
naleznete průvodce, co se bude dít, když se na plavbu vydáte. A to již 
od samotného odjezdu z domova až po Váš návrat. Naše osobní 
zkušenosti z plaveb nastřádané za posledních dvacet let pobytu na 
plavbách a brázdění oceánů. Věříme, že tyto informace přijmete a 
budou Vám nápomocny na Vaší plavbě s CK RIVIERA TOUR. Počátky CK 
RIVIERA TOUR začínají malou cestovní agenturou, která postupně 
získávala zkušenosti nejen s prodejem jiných cestovních kanceláří, ale 
především přímým kontaktem s klientem. Každá cestovní kancelář má 
svá pravidla a podmínky a i zde bylo pro nás obrovské ponaučení, co 
kdo dělá dobře a naopak, co klientům schází a co by rozhodně přivítali 
jako dobrou službu. Tyto bohaté zkušenosti jsme pak využili právě při 
vzniku a reorganizaci CK RIVIERA TOUR. Samotný nápad s prodejem 
plaveb, v tu dobu pro naše klienty až téměř exotickou dovolenou, vzešel 
z rodinného prostředí. Služby, zážitky, gastronomie na plavbách bylo to, 
co na českém trhu doposud chybělo. Naše první správné rozhodnutí 
bylo, že nechceme jen prodávat plavby, ale dát k tomu přidanou 
hodnotu služeb. Druhý velmi závažný směr byl, že jsme měli zájem tyto 
služby zabezpečovat pouze pro jednu plavební společnost. Našim 
výběrem se tak stala plavební společnost MSC CRUISES a dnes již víme, 
že to bylo opravdu správné rozhodnutí. 
Naskytne se tedy otázka. V čem je vlastně RIVIERA TOUR jiná?Proč 
právě cestovat s RIVIERA TOUR? 
- CK RIVIERA TOUR je největším prodejcem plaveb MSC CRUISES v 
České republice a největší cestovní kanceláří pořádající skupinové lodní 
zájezdy v České republice 
- jsme jedinou cestovní kanceláří v ČR, která se specializuje výhradně na 
služby a servis jedné plavební společnosti MSC Cruises. Tato velmi 
úzká specializace poskytuje našim klientům perfektní servis služeb 
plavební společnosti MSC Cruises. Vše potřebné vyřídíte přímo u nás od 
palubních lístků, přes velmi pečlivě zpracované pokyny k odjezdu, 
včetně podrobně zpracovaných destinací, až třeba po jídelní lístek v 
českém jazyce, nebo třeba vyřešení reklamace poškozeného zavazadla. 
Všechny lodě osobně známe a tak vám můžeme poradit s výběrem 
kategorie lodi, výběrem kajuty, možnosti stravování, využití různých 
slev, paketů a podobně. Jsme autorizovaným a největším prodejcem 
plaveb MSC Cruises s dopravou a delegátem pro Českou republiku a 
Slovensko. Naše ceny plaveb s vlastní dopravou jsou přímé ceny 
plavební společnosti MSC Cruises, bez jakékoliv obchodní přirážky. Náš 
profit je vyplácen přímo plavební společností MSC Cruises. 
- dopravu do přístavu a zpět zajištujeme z celé ČR vlastními autobusy. 
Řidiči našich autobusů jsou našimi zaměstnanci. 
- jsme rodinná cestovní kancelář. Náš zájem o každého klienta je 
opravdu upřímný. Snažíme se pro každého klienta vytvořit ty nejlepší 
podmínky v rámci možností pro jeho dovolenou. Delegáti na plavbách 
jsou kmenoví zaměstnanci RIVIERA TOUR a to včetně majitele CK. Na 
pozice delegátů nenajímáme v žádném případě brigádníky, nebo 
studenty. 
- jsme cestovní kancelář, která má vlastní internetové stránky 
www.rivieratour.cz propojeny přímo s databází plavební společnosti 
MSC Cruises. Na našich stránkách naleznete nejen přímé ceny plavební 
společnosti převedené na české koruny, ale můžete si i ověřit aktuální 
ceny a dostupné volné kapacity plavební společnosti. Během on-line 
objednávky si můžete objednat slevové balíčky a pakety, parkování v 
přístavu, nebo třeba zdravotní pojištění. Rezervace on-line systémem je 
rychlá, pohodlná a jednoduchá. Během dvou minut tak můžete 
nakoupit plavbu s přímou rezervací objednávky u plavební společnosti 
MSC.Cruises. A POZOR! Garantujeme Vám, že se všechny vypsané 
plavby s dopravou a delegátem uskuteční. Náš marketing prodeje je 
nastaven tak, že není z naší strany nutné podmiňovat realizaci zájezdu 
počtem klientů. Proto u nás není stanoven minimální počet klientů pro 
uskutečnění zájezdu. 

                                                            Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   
                                                                                  www.rivieratour.cz                                        
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DĚTI NA PLAVBU ROZHODNĚ PATŘÍ  
CK RIVIERA TOUR ve spolupráci se svými partnery vytvořila zajímavý 
program pro rodiny s dětmi. Pokud si zakoupíte plavbu na moři u CK 
RIVIERA TOUR, máte možnost u vybraných plaveb uplatnit tzv. 
rodinný balíček, kde s vámi mohou cestovat i děti. Děti do 12 let mají 
u většiny vybraných plaveb plavbu zdarma a platí jen přístavní taxy a 
dopravu do přístavu. Podmínky a pravidla pro uplatnění rodinného 
balíčku jsou dány volnou kapacitou rodinných kajut na lodi a 
společným ubytováním minimálně dvou dospělých osob a dětí v 
jedné kajutě. Na plavbu s sebou můžete vzít dítě, které nemusí být v 
přímém příbuzenském stavu. Nejčastěji dvě děti, pokud chcete vzít 3 
děti je nutné kontaktovat CK za účelem vyžádání takové kajuty. Ne 
všechny lodě mají kajuty, kde je možné ubytovat 5 osob. Děti (2-
11let) platí poloviční servisní poplatek, pokud není uvedeno jinak. U 
plaveb s dopravou a delegátem nejsou do dětské sazby naúčtovány 
poplatky výletů, transferů nebo jiných služeb cestovní kanceláře. 
Pokud Vám na Vaši žádost RIVIERA TOUR zajistí dopravu do přístavu, 
hotel v přístavu, pojištění a další služby, hradíte tyto služby dle 
kalkulací, které jsou vám zaslány před uzavřením smlouvy. 
Doporučujeme využívat nabídky FIRST MINUTE, kde je možné si 
kajutu vybrat z volných kajut na lodi. V pozdější nabídce jsou kajuty 
většinou na vyšší cenové hladině a kajuty s možností ubytování dětí 
jsou značně vyprodány. Zde už je poté možnost výběru kajuty velmi 
omezena. Může se i stát a to zejména u nabídky LAST MINUTE, že je 
volná kajuta na lodi, ale není možno děti ubytovat pro naplnění 
maximální povolené kvóty. Pokud potřebujete vybrat konkrétní 
termín plavby a konkrétní plavbu, tak možnost LAST MINUTE 
rozhodně nedoporučujeme. Lodní společnost preferuje tržní pružné 
ceny. Nejvýhodnější jsou ceny FIRST MINUTE a akční ceny. Stává se 
běžně, že lodě jsou značnou dobu před vyplutím vyprodány, nebo 
téměř vyprodány. Pokud je loď téměř vyprodaná, poslední kajuty se 
prodávají za maximální cenu - katalogovou cenu. Doporučujeme 
vybrat z nabídky FIRST MINUTE. Na vaši žádost pro vás můžeme dle 
volných kapacit lodí připravit rodinný balíček, kde je možné zejména 
u starších dětí zakoupit druhou kajutu se slevou. Jaké kajuty si můžete 
vybrat? 
Vícelůžkové kajuty - spaní pro děti je řešeno formou přistýlky anebo 
možností instalací sklopného lůžka. Výhodou je nízká cena, 
nevýhodou je opravdu málo prostoru. Maximum obsazení jsou 4 
osoby na kajutě nebo na vyžádání. 
Propojené kajuty - dvě kajuty vedle sebe, které jsou propojeny 
dveřmi. Většinou se jedná o balkonové kajuty ve třídě Fantastica. 
Obrovskou výhodou je vlastní soukromí, dostatečný prostor a dohled 
nad činností dětí. 
Spřízněné kajuty – dvě kajuty vedle sebe anebo dvě kajuty naproti 
sobě. Tato varianta vám zabezpečí dostatek prostoru a vzájemnou 
blízkost kajut. Kajuty musí být ve třídě Fantastica a nevýhodou je, že 
na každé kajutě musí být jeden dospělý nad 18 let věku. Všechny děti 
musí mít svůj vlastní pas. Pasy musí mít platnost minimálně 6 měsíců 
po ukončení plavby. Lodě vplouvají během plavby do mezinárodního 
pásma a musí dodržovat mezinárodní předpisy. Dále je třeba se řídit 
platnými předpisy země, kterou navštěvujete. Zejména 
upozorňujeme, že je nutné při návštěvě Chorvatska, Tunisu, Turecka, 
Egypta, Maroka, Ukrajiny i Ruska mít vždy pas s sebou i při vylodění. 
Pokud cestujete s dětmi jednotlivě, nebo vezmete na plavbu 
zpřízněné děti, je nutné mít u sebe formulář „Souhlas rodičů- zák. 
zástupce s vycestováním dítěte“ (Naleznete na našem webu) Na lodi 
jsou dětské kluby zdarma. Vaše dítě je může navštívit třeba jen na pár 
minut, nebo kdykoli během celé plavby. Do klubu děti vždy 
doprovázejí rodiče a také si je musí vyzvednout. Plavba je 
koncipovaná jako rodinná, pokud není uvedeno jinak. Proto jsou děti i 
na večerních estrádách vítány a všeobecně platí, že děti na lodi jdou 
spát později. Dětem není umožněn přístup do kasina. Pokud se týká 
dopravy do přístavu busem, menší děti většinou zvládají cestu lépe, 
než jejich rodiče. Pro plavby s dopravou a delegátem je stanovena 
hranice minimálního věku účastníka od 3 let. Při přepravě autobusem 
musí mít děti vlastní autosedačku, kterou zabezpečuje klient sám a je 
plně odpovědný za toto bezpečnostní opatření. V případě, že chcete 
přepravit busem kočárek, je nutné tuto skutečnost nahlásit a zapsat 
do cestovní smlouvy. Pokud není kočárek 
nahlášen, má právo řidič odmítnout jeho přepravu. Dále si 
dovolujeme upozornit, že při vystoupení z lodi musí u dětí až do 18 let 
vždy asistovat rodiče nebo zákonný zástupce. Pokud rodiče při 
výstupu z lodi nebudou přítomni, bezpečnostní služba dítě ven z lodi 
nepustí. 
VÝLETY V DESTINACÍCH 
Opět je nutné si uvědomit, že jsme na plavbě. Nejsme na hotelu, kam 
může přijet taxi až před vchod recepce. Jsme na lodi a na obrovské 
lodi. Její zakotvení v přístavu není jednoduchou záležitostí a tak je 
nutné počítat se skutečností, že v některých destinacích pokud se 
chceme dostat do města, to bude trochu složitější. Pokud nejste 
jazykově zdatní a zcestovalí, rozhodně doporučujeme využít plaveb s 
dopravou a delegátem, kde Vám odpadne spousta starostí s 
přepravou v destinacích. Ale i tak je nutné počítat s investicí do 
přepravy v některých přístavech 

 TRANSFERY MSC CRUISES - V některých přístavech je nutné využít lodních 
transferů. Jsou to zejména přístavy, které jsou situovány dál od historického 
centra. Tyto transfery se dají zakoupit až na lodi a není možné je zakoupit u 
cestovní kanceláře. Ceny těchto transferů jsou cca 8-25 eur/osoba. Děti 
mají na transfery slevu. Transfery zakoupíte na lodi na Excursion desk na 
palubě 6 nebo 7. Z nejčastěji využívaných přístavů je vhodný transfer v 
Marseille (cca 16€), Salernu, Valencii, Barceloně, Mallorce, Ibize, 
Goteborgu, Brindisi, Kodani, Malaze a Dubrovníku (cca 12€), Casablanca 
(cca 25€). V některých přístavech (Civitavecchia, La Spezia, Salerno) je 
zakázán pohyb po přístavu a od přijímací brány k lodi vás převeze přístavní 
transfer - shuttle bus. Tato služba je zdarma. Pokud cestujete s dopravou a 
delegátem o zajištění lístků na transfery se postará Váš delegát. 
TENDER- Během plavby jsou přístavy, kde naše loď zakotvit nemůže. Loď, 
proto zůstane zakotvena na moři a na pevninu Vás plavební společnost 
přepraví zdarma tzv. tendrem. Tender je přeprava z lodi na pevninu buď 
záchrannými čluny, nebo najatými čluny z přístavu. Zpravidla je při tendru 
ráno před vyloděním nutné si zabezpečit vyloďovací číslo - tender tickets, 
který určuje pořadí a čas Vašeho vylodění z lodi. Pokud cestujete s 
dopravou a delegátem o zajištění lístků na tender se postará Váš delegát. 
VÝLETY S MSC CRUISES - Užijte si úchvatné výlety za poznáním toho 
nejlepšího z každé pozoruhodné destinace. V každé destinaci nabízí 
plavební společnost MSC Cruises pestrou paletu zájezdů a výletů. Využijte 
možnosti navštívit ta nejkrásnější místa na zemi v doprovodu průvodců. 
Výlety jsou v anglickém, německém, italském, španělském a francouzském 
jazyce. V některých destinacích může být počet jazyků omezen. Ceny výletů 
se pohybují od 20 do cca 150 eur dle náročnosti výletu a doplňkových 
služeb. (oběd, vstupy…). Seznam výletů obdržíte v odbavovacích pokynech, 
vše přeloženo do českého jazyka. Výlety si můžete zakoupit v předprodeji v 
naší cestovní kanceláři anebo na lodi. Zde však hrozí riziko, že Vámi 
požadovaný výlet může být vyprodán. Proto doporučujeme výlety zakoupit 
v předprodeji. Lodní společnost nabízí hostům ve všech přístavech pestrou 
škálu výletů – od relaxačních, odpoledních s koktejlem v ruce na pláži, přes 
jízdu na Harleyi, výlety za historií a přírodou v doprovodu erudovaných 
průvodců až po adrenalinové zážitky. Cestovatelé, kteří rádi objevují nová 
místa sami pro sebe, si však také přijdou na své. Seznam těchto výletů, 
jejich náplň a cenu vám pošleme na vyžádání po uzavření cestovní smlouvy. 
Fakultativní výlety je možné zakoupit také přímo na lodi. Nákup těchto 
výletů na lodi pak bude připočten k tíži vašeho účtu. Doporučujeme vám 
zakoupení fakultativních výletů v předprodeji, nebo ihned na začátku 
plavby. Výlety můžete zakoupit zpravidla na palubě 6 nebo 7 Excursion 
desk. 
VÝLETY S MSC CRUISES A DELEGÁTEM RIVIERA TOUR - V některých 
zajímavých destinacích organizuje RIVIERA TOUR v rámci plaveb s dopravou 
a delegátem fakultativní výlety MSC CRUISES s delegátem RIVIERA 
TOUR.(Panana, Kostarica, Izrael, Dubaj…) Tyto výlety je nutné zakoupit při 
rezervaci zájezdu, není možné je zakoupit na lodi. Delegát Vás před výletem 
seznámí s návštěvním plánem výletu a poté se přiřadíte ke skupině 
ostatních účastníků výletu MSC Cruises s anglicky mluvícím průvodcem. 
Upozorňujeme, že delegát na výletě je Vašim organizačním pomocníkem při 
absolvování výletu. V případě, že využijete poznávací plavby s dopravou a 
delegátem, poskytne vám technický doprovod v destinacích náš delegát. Je 
nutné upozornit, že se jedná o služby technického delegáta a ne průvodce v 
destinacích. I tak je zejména pro klienty s jazykovou bariérou vítaným 
pomocníkem při návštěvě zajímavých míst. 
VÝLETY S RIVIERA TOUR - v některých destinacích pořádá RIVIERA TOUR ve 
spolupráci s našimi partnery v zahraničí fakultativní výlety do zajímavých 
míst a destinací. Tyto výlety je nutné zakoupit při rezervaci zájezdu, není 
možné je zakoupit na lodi. Delegát je Vašim technickým pomocníkem při 
návštěvě těchto míst-ne odborným průvodcem. 
NÁVŠTĚVA DESTINACÍ S DELEGÁTEM RIVIERA TOUR - v každé destinaci 
Vám delegát RIVIERA TOUR poradí jaká místa navštívit a bude Vašim 
pomocníkem při návštěvě destinací během plavby. V těchto destinacích 
poskytne klientům cenné informace, jaká místa navštívit, jaké zajímavosti se 
k destinaci vztahují a bude Vašim pomocníkem při organizaci a zajištění 
transferů plavební společnosti MSC Cruises, pokud je jich v dané destinaci 
zapotřebí. Upozorňujeme, že se jedná o funkci technického delegáta-ne 
odborný průvodce! 
UBYTOVÁNÍ NA LODI 
Ačkoli se jednotlivé kategorie kajut liší, ve všech kajutách vás čeká jednotný 
standard: postel, WC a sprcha, šatník, TV/Satelit, telefon. Na některých 
lodích je za poplatek možné připojení k internetu přímo z kajuty (počítače v 
kajutách nejsou). O vaši pohodu se během plavby stará kajutový steward. 
Ubytování je možné v následujících kategoriích: 
vnitřní kajuty - kajuty s výše uvedeným vybavením, bez okna 
vnější kajuty s oknem - kajuty s výše uvedeným vybavením, s pevným 
oknem 
vnější kajuty s balkonem - kajuty s výše uvedeným vybavením a balkonem 
suity - kajuty s výše uvedeným vybavením, některé mohou být velkoryseji 
zařízeny (např. vana v koupelně), jedná se o rozlehlejší apartmány většinou 
s balkonem či rozlehlou terasou. 
 V nabídce jsou i kajuty pro tělesné postižené klienty s veškerým potřebným 
standardem. Všechny ceny vždy uvádíme za vnitřní kajutu v kategorii Bella. 
Cenu venkovních a balkonových kajut vám zpracujeme na vyžádání. 
Doporučujeme Vám návštěvu našich internetových stránek 
www.rivieratour.cz, kde jsou podrobně jednotlivé kajuty na jednotlivých 
lodích popsány a znázorněny. 

STRAVOVÁNÍ NA LODI - PLNÁ PENZE 
Strava během plavby je formou plné penze, která se skládá ze snídaně, 
oběda, odpolední svačinky, večeře, popřípadě občerstvení během dne a 
večerního bufetu. Voda a některé nealkoholické nápoje z automatů jsou 
během jídel k dispozici zdarma. Přes den stravování nepodléhá žádným 
zvýšeným společenským pravidlům. Večeře v hlavní restauraci jsou 
společenskou událostí a dle plánovaného rozpisu vyžadují přiměřené 
oblečení. Hosté, kteří se formalit rádi vzdají, mohou využít služeb 
bufetových restaurací. V některých specializovaných restauracích je 
vyžadována rezervace předem a platí se rezervační poplatek (cca 20 – 
45 EUR). Restaurace na lodích, nebo jejich části, jsou tématicky 
zaměřeny, a proto vám mohou nabídnout širokou škálu kuchyní: 
klasický bufet pro každého strávníka, lehkou italskou kuchyni, 
gurmánské požitky s rukopisem francouzských chef de cuisine, exotikou 
provoněné asijské speciality i šťavnaté steaky z amerických prérií. 
Postaráno o vás bude i tehdy, rozhodnete-li se strávit den, či jeho část 
v soukromí vaší kajuty. Pokojový servis (za přípatek) je v provozu 24 
hodin. Lodní kuchaři nezapomínají ani na strávníky se speciálními 
požadavky. Na vyžádání lze zajistit například vegetariánskou stravu. 
(Mějte prosím na paměti, že do žádné restaurace není povoleno 
vstupovat bez obuvi a svrchní části oděvu, tj. vstup do restaurace např. 
v plavkách je nepřípustný). Orientační doba podávání jídel: snídaně 6.30 
– 10.00, oběd 12.00 – 15.30. Podávání večeří je na většině lodí 
rozděleno do dvou sezení: 1. kolem 18.00 a 2. kolem 21.00 (časy se 
mohou u jednotlivých společností či lodí lišit, jsou uvedeny v denním 
programu plavby). 
U večeří není možné konzumovat nápoje z nápojových automatů. CK 
RIVIERA TOUR má pro vás v pokynech k odjezdu připraven jídelní lístek, 
přeložený do českého jazyka. Večeře se konají v italském stylu pohody a 
vychutnání skvělého jídla a vína a je nutné počítat s dobou večeře cca 
hodinu a půl. Obecně lze potvrdit, že gastronomie na lodi je opravdu na 
vysoké úrovni a je třeba si hlídat svoji štíhlou linii. V případě, že 
opouštíte loď na výlet na celý den, není možné vám připravit stravu na 
tento váš soukromý výlet. Lze však zakoupit výlety plavební společnosti 
i s obědem. Během plavby někdy bývají speciální prezentace italské 
kuchyně spojené s přípravou přímo před očima klientů. Pro většinu 
našich klientů je stravování na lodi opravdovým gurmánským zážitkem. 
Výběr je velmi pestrý a uspokojí i náročnější strávníky. Pokud jsou ryby 
na Vašem jídelníčku vítány, máte vyhráno. Zdejší rybí speciality a rybí 
polévky jsou opravdu skvělé. 
 
KOMPLETNÍ INFORMACE 
Tento katalog je připraven především k prezentaci plaveb, plavebních 
okruhů a destinací navštívených během plavby na plavbách s dopravou 
a delegátem CK RIVIERA TOUR. Veškré podrobné onformace o službách, 
lodích, podmínkách plavby, pojištění a dalších důležitých informací 
naleznete na www.rivieratour .cz 
 
CESTUJETE NA PLAVBU POPRVÉ? 
V takovém případě vám doporujeme vyžádat si náš katalog výletní 
plavby - viz níže. V přehledném katalogu naleznete veškeré nutné 
informace ohledně plaveb. Tento katalog je i ke stažení na 
www.rivieratour.cz 

 
KATALOG VÝLETNÍ PLAVBY 
Kompletní informace o plavbách MSC Cruises, lodích, službách na 
lodích, nápojových balíčcích a především podmínkám účasti na plavbě a 
Všeobecných obchodních podmínkách CK RIVIERA TOUR  naleznete na 
webu www.rivieratour.cz nebo Vám je můžeme na vyžádání zaslat 
v tiskové podobě. V takovém případě nás kontaktujte na tel: 
577 330 200 nebo email: benefit@rivieratour.cz 
 
KATALOG PLAVBY S DOPRAVOU A DLEGÁTEM 2024 
Kompletní informace o programech a plavbách s dopravou a delegátem 
CK RIVIERA TOUR  naleznete na webu www.rivieratour.cz nebo Vám je 
můžeme na vyžádání zaslat v tiskové podobě. Upozorňujeme, že 
veškerá uvedená nabídka se řídí kompletními informacemi o plavbách 
MSC Cruises, lodích, službách na lodích, nápojových balíčcích a 
především podmínkách účasti na plavbě a Všeobecných obchodních 
podmínkách CK RIVIERA TOUR, které naleznete na webu 
www.rivieratour.cz nebo Vám je můžeme na vyžádání zaslat v tiskové 
podobě. V takovém případě nás kontaktujte na tel: 577 330 200 nebo 
email: benefit@rivieratour.cz 
 
 

 
Kontaktujte nás: 
Objednávky, informace                               571  424 588 
Pokyny, pasy                                                  577 012 757 
Storna, výlety                                                 577 330 031 
Benefit club                                                    577 330 200 
Individuální plavby                                       571 424 588 
Email: info@rivieratour.cz 
Web: www.rivieratour.cz 

                                                            Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   
                                                                                  www.rivieratour.cz                                        
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 AKČNÍ CENA                        30.990 Kč 

Číslo zájezdu 114 
Loď MSC CRUISES MSC PREZIOSA***** 
Termín odjezdu z ČR 6.5.2023 
Termín návratu do ČR 18.5.2023 
Počet dnů 13 
Cena za dítě do 12 let 9.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 11.990 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-Hamburg-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:  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: Ringaskiddy-Cork-Irsko    15:00-22:00 
je druhé největší město Irské republiky. Název města je odvozen od 
irského slova corcach, což v překladu znamená bažinaté místo. Historické 
jádro města se rozkládá na ostrově mezi dvěma rameny řeky Lee, 
nedaleko jejího ústí do moře. Cork i jeho okolí nabízí návštěvníkům vše, od 
keltské historie a tradic, přes kulturní akce nebo golf, až po úchvatné 
přírodní scenérie. Hrabství Cork má také přezdívku hrabství rebelů a 
obyvatelé Corku jej sami považují za skutečné hlavní město Irska. Cork byl 
původně mnišská osada založená v 6. století sv. Finbarrem. 
5.den: Dun Laoghaire/Dublin-Irsko   09:00-18:00 
Hlavní město Irské republiky je největším a nejvíce kosmopolitním 
městem ostrova. V Dublinu žije čtvrtina obyvatel země. Stále rostoucí 
počet barů, kaváren, restaurací a klubů město oživuje a proslulý je i 
dublinský noční život. Dublin má pěknou polohu na břehu zátoky Dublin 
Bay nedaleko pohoří Wicklow Mountains. Dublin je městem parků, podíl 
zeleně na kilometr čtvereční je tady vyšší než v jakékoliv jiné evropské 
metropoli. Místní stadion Croke Park je co do kapacity čtvrtý největší v 
Evropě a je dějištěm Gaelských her. V Dublinu má své sídlo např. 
Microsoft, Google, Yahoo!, Facebook, eBay či Pfizer, stejně tak většina 
celosvětově největších bank. Samozřejmě tady už od roku 1759 sídlí také 
pivovar Guinness. 
6.den: Greenock-Glasgow-Anglie   09:00-19:00 
město, které se nachází na západě Skotska. Sídlí zde fotbalový klub 
Greenock Morton FC, který hraje v současnosti v druhé nejvyšší skotské 
soutěži.  Grenock byl založen skotským Baronem v roce 1296 jako sídlo 
feudálního baronství Greenock.  Skotské reformace z roku 1560 měly za 
následek vybudování města a místní infrastuktury a následně i rozmachu 
města. Dnes je toto město velmi významným městem s neopakovatelnou 
skotskou atmosférou a zachování místní architektury a tradic 
7.den: Belfast-Anglie   08:00-18:00 
Je od roku 1921, kdy byl ostrov rozdělen, hlavním a největším městem 
Severního Irska provincie Ulster. Žije v něm asi 310 tisíc obyvatel. Je to 
město parků, ležící v zátoce u ústí řeky Lagan do Irského moře. První 
angličtí a skotští osadníci se zde usídlili na počátku 17. století, i když již ve 
12. století zde stál normanský hrad. V Belfastu jsou k vidění stavby 
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mnoha architektonických stylů. Centrum města je rozprostřeno kolem 
ústředního náměstí Donegall Square, v jehož středu leží radnice. Budova 
je z počátku 20. století a před jejím vchodem stojí socha královny 
Victorie. V severozápadním rohu Donegall Square stojí belfástská 
knihovna Linen Hall Library z 18. století. Za zmínku stojí i další dvě velké 
budovy města, Ulsterská banka z 19. století a Severní banka ze století 18. 
Srdce starého města naleznete v bývalé obchodní čtvrti Entries. Mladí 
lidé se scházejí na pěší zóně Cornmarket. Máme se na co těšit. 
8.den:  Plavba na moři  
Odpočíváme, relaxujeme, bavíme se s animátory a nebo si užíváme 
masáže, sauny a vířivky v AUREA SPA. 
9.den: Skotsko-KirkwaIl   08:00-18:00 
První zmínka o městě je z roku 1046. V roce 1486 byl povýšen na 
královské město a zároveň v témže roce Orkneje připadly Skotsku (do 
roku 1486 Norsko), stejně jako Shetlandy. Název města pochází z 
původního norského názvu Kirkjuvagr, který byl postupně komolen na 
Kirkvoe až Kirkwall. Ve městě je významný přístav, z kterého pravidelně 
plují trajekty do Lerwicku a Aberdeenu. V centru Kirkwallu stojí katedrála 
svatého Magnuse, která byla postavena v letech 1108 až 1117 a vedle ní 
je zřícenina biskupského paláce Earl. V jednom z nejzachovalejších 
měšťanských domů, postaveném v 16. století je dnes muzeum různých 
historických věcí, až z pravěku. Další je Wireless museum, věnované 
historii nahrávání zvuku. Kromě těchto budov je tu také mnoho 
historických domů z 17.-18. století. V Kirkwallu stál také hrad, který byl 
zničen v 17. století. Na západním okraji Kirkwallu stojí  prehistorický dům 
(vlastně sklep), vchází se do něj chodbou a místnost je až pod zemí, 
podobně jako u dalších domů, které se stavěly v pravěku na Orknejích a 
Shetlandách (Jarlshof). K této podzemní místnosti patřila i nadzemní 
budova, už dávno zbořená. Vydejte se na fakultativní výlet s naším 
delegátem.  
10.den: Skotsko-Invergordon  07:00-17:00  
Záliv Cromarty Firth je jeden z nejdůležitějších přístavů skotské Vysočiny. 
Vydat se můžete na fakultativní výlet k jezeru Loch Ness, jehož temně 
černá voda a obrovská hloubka přispěly k vytvoření legendy o existenci 
tajemné příšery.  Už od 19. stol. se zde střídají badatelé i zvědavci, kteří 
se snaží spatřit slavnou Nessie, u nás spíše známou jako Lochneska. 
Dalším skvělým námětem na výlet je Inverness, jenž  leží při ústí řeky 
Ness do Severního moře, která je zároveň součástí slavného 
Kaledonského kanálu. Tato významná technická památka z 19. stol. 
vybudovaná v tektonickém zlomu Great Glen spojila Severní moře s 
Atlantikem. Zrychlila tak lodní dopravu a umožnila řadě lodí vyhnout se 
nebezpečnému severnímu pobřeží Skotska. Dnes je Kaledonský kanál 
známou turistickou atrakcí. Jeho součástí je i několik zdymadel, mezi 
které patří např. Neptunovo schodiště s celkem osmi plavebními 
komorami. Atraktivitu místa ještě zvětšuje fakt, že je odtud v případě 
dobrého počasí krásný výhled na Ben Nevis, nejvyšší horu Velké Británie. 
11.den:  Plavba na moři  
Odpočíváme, relaxujeme, bavíme se s animátory a nebo si užíváme 
masáže, sauny a vířivky v AUREA SPA. 
12.den: 07.00  Německo - Hamburg  -vylodění  
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční 
přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a 
čokoláda. Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace Praha 22:00 
13.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 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: 
*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 
*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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 POSLENÍ VOLNÁ MÍSTA                       20.990 Kč 

Číslo zájezdu 112 
Loď MSC CRUISES ARMONIA*** 
Termín odjezdu z ČR 14.4.2023 
Termín návratu do ČR 23.4.2023 
Počet dnů 10 
Cena za dítě do 12 let 7.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 9.990 Kč 
Katalogová cena do 33.990 Kč 
First minute cena od 20.990 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: Kotor - Černá Hora 14:00-20:00 
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 nadosah. 
Vážně úžasná destinace. 
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. Nebo můžete jen tak odpočívat na 
palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, které je možné zakoupit na 
lodních barech 
5.den: Mykonos - Řecko 09:00-02:00 
V řecké mytologii byl Mykonos dějištěm bojů mezi Diem a Giganty, ostrov 
sám byl pojmenován po Apollónově vnukovi Mykonovi. Mykonos dnes 
patří k nejoblíbenějším řeckým ostrovům. Ostrov proslul množstvím 
zachovalých větrných mlýnů, které se nacházejí po celém ostrově. Za 
zmínku stojí i kostel Panagias Paraportiani. Na ostrově, hlavně na jeho 
jižním pobřeží, se nachází i řada dobrých pláží. Zásluhu na oblíbenosti 
ostrova má však jeho noční život, který je řazen mezi nejznámější ve 
Středomoří vůbec. Přes den malebné a pitoreskní uličky města Mykonos 
se během turistické sezóny každý večer mění v konglomerát taveren, 
hospůdek, barů a klubů, které přitahují množství Turistů. Nejen díky 
romantickým zákoutím a krásné architektuře, ale především díky své 
divoké party povaze, kdy se Mykonosu dá přezdívat „řecká Ibiza“, se stal 
vyhledávaným a velmi populárním letoviskem mezi Evropany. 
6.den:  Santorini - Řecko 08:00-20:00 
Zcela jistě nejkrásnější destinace celé plavby. Krásné bílé domečky a 
kostelíky v kontrastu s modrou barvou Vás budou doslova nutit udělat 
spoustu krásných fotografií. Loď kotví na otevřeném moři v kráteru sopky. 
Na pevninu nás přepraví čluny a dále následuje oslí stezka, kterou 
rozhodně doporučujeme pro všechny milovníky adrenalinu, ale i zábavy 
(cca 9 eur/osoba). Santorini je opravdu úžasné a i vy budete obdivovat 
úzké uličky, spousty obchůdků a kaváren a především úžasné výhledy 
lákající k nekonečnému fotografování. 
 

                                                               Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   
                                                                                    www.rivieratour.cz                                        

                                      BENÁTKY - KOTOR - MYKONOS - SANTORINI - BARI 

7.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. 
8. den: Bari - Itálie 07:00-13:00 
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 - Itálie  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 naším 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 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: 
*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 
*rezervace míst v buse za  příplatek 
*svozový transfer Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí 
*fakultativní výlet vaporettem v Benátkách přípl. 890 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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 AKČNÍ CENA                        36.990 Kč 

Číslo zájezdu 117 
Loď MSC CRUISES PREZIOSA***** 
Termín odjezdu z ČR 27.5.2023 
Termín návratu do ČR 9.6.2023 
Počet dnů 14 
Cena za dítě do 12 let 10.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 13.990 Kč 
Katalogová cena do 44.990 Kč 
First minute cena od 36.990 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-Hamburg-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:  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: Skotsko - Invergordon  07:00-17:00  
Záliv Cromarty Firth je jeden z nejdůležitějších přístavů skotské Vysočiny. 
Vydat se můžete na fakultativní výlet k jezeru Loch Ness, jehož temně 
černá voda a obrovská hloubka přispěly k vytvoření legendy o existenci 
tajemné příšery.  Už od 19. stol. se zde střídají badatelé i zvědavci, kteří se 
snaží spatřit slavnou Nessie, u nás spíše známou jako Lochneska. Dalším 
skvělým námětem na výlet je Inverness, jenž  leží při ústí řeky Ness do 
Severního moře, která je zároveň součástí slavného Kaledonského kanálu. 
Tato významná technická památka z 19. stol. vybudovaná v tektonickém 
zlomu Great Glen spojila Severní moře s Atlantikem. Zrychlila tak lodní 
dopravu a umožnila řadě lodí vyhnout se nebezpečnému severnímu 
pobřeží Skotska. Dnes je Kaledonský kanál známou turistickou atrakcí. 
Jeho součástí je i několik zdymadel, mezi které patří např. Neptunovo 
schodiště s celkem osmi plavebními komorami. Atraktivitu místa ještě 
zvětšuje fakt, že je odtud v případě dobrého počasí krásný výhled na Ben 
Nevis, nejvyšší horu Velké Británie. 
5.den:  Plavba na moři  
Odpočíváme, relaxujeme, bavíme se s animátory a nebo si užíváme 
masáže, sauny a vířivky v AUREA SPA. 
6.-7.den: Island - Reykjavik  10:00-23:59 - 00:01-18:00 
Reykjavík je hlavním a v podstatě jediným velkým městem Islandu. Okolí 
charakterizují poloostrůvky, zálivy, úžiny a ostrůvky. Vystihují ho také 
krásné pohledy na Atlantický oceán i vnitrozemské ledovce. Nezalesněný 
malý ostrov Viðey, nabízející několik turistických tras, leží na sever od 
města. Cesta lodí k němu trvá asi 10 minut. Můžete s naším delegátem 
vyrazit na fakultativní výlet po okolí a protože je dostatek času, tak večer 
můžete při prohlídce uvidět i Alþingishúsið – budova islandského 
parlamentu, jejíž stavba byla dokončena v roce 1881 nebo Dómkirkja – 
luteránská katedrála postavená v roce 1848 v neoklasicistním stylu.  
8.den: Island - Isafjordur   07:00-19:00 
je rybářské město, nacházejícím se na severozápadním pobřeží Islandu. Leží na 
malé ploché písčině ve fjordu Skutulsfjörður, který se na konci setká s velkým 
fjordem Isafjarðardjúp. Název znamená v překladu "ledový fjord". Ve městě jsou 
jedny z nejstarších domů na Islandu postaveny v 18. století. V jedné z nich je 
Mořské Muzeum. V centru města je kostel Ísafjarðarkirkja ("Kostel na ledovém 
fjordu"). Její konstrukce je betonová. Jejím architektem byl Hróbjartur . 

                                                            Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   
                                                                         www.rivieratour.cz                                        

                  HAMBURG- INVERGORDON- KIRKWALL- AKUREYRI- ISAFJORDUR- REYKJAVIK 

9.den: Island - Akureyri   07:00-18:00 
není úplně přesné označení města. Plné jméno zní Akureyrarkaupstaður. Také 
se mu říká „hlavní město Severního Islandu“, protože je čtvrtým největším 
městem co do počtu obyvatel na Islandu. Má atraktivní polohu – leží na pobřeží 
fjordu Eyjafjörður pod zasněženými vrcholky okolních hor s nejvyšším vrcholem 
Súlur (1 213 m). Městem protéká řeka Glerá, která pramení z ledovce na 
poloostrově Tröllaskagi. První zmínka o osídlení této části Islandu spadá do roku 
890, kdy sem údajně připlul norský Viking Helgi Magri (Helgi Hubený) a založil 
nedaleko dnešního Akureyri statek. Ve středověku zde bývaly spíše obchodní 
budovy, skladiště a jen několik domů. Postupně se zde rozmohl zejména 
rybářský průmysl a dnes je město rušné a kosmopolitní. Nejvyšší stavbou a tím i 
dominantou Akureyri je kostel Akureyrarkirkja navrhnutý státním architektem 
Guðjónem Samúelssonem roku 1940. Město si také velmi váží svých rodáků, na 
jejichž počest tu bylo postaveno několik muzeí. Ačkoli Akureyri leží necelých 
100 km od severního polárního kruhu, zdejší botanická zahrada se díky 
příznivému mikroklimatu pyšní některými druhy rostlin, které by spíše patřily 
do mírného nebo subtropického pásu. 
10.den:  Plavba na moři  
Odpočíváme, relaxujeme, bavíme se s animátory a nebo si užíváme masáže, 
sauny a vířivky v AUREA SPA. 
11.den: Skotsko - KirkwaIl   08:00-20:00 
Prvá zmínka o městě je z roku 1046. V roce 1486 byl povýšen na královské 
město a zároveň v témže roce Orkneje připadly Skotsku (do roku 1486 Norsko), 
stejně jako Shetlandy. Název města pochází z původního norského názvu 
Kirkjuvagr, který byl postupně komolen na Kirkvoe až Kirkwall. Ve městě je 
významný přístav, z kterého pravidelně plují trajekty do Lerwicku a Aberdeenu. 
V centru Kirkwallu stojí katedrála svatého Magnuse, která byla postavena v 
letech 1108 až 1117 a vedle ní je zřícenina biskupského paláce Earl. V jednom z 
nejzachovalejších měšťanských domů, postaveném v 16. století je dnes 
muzeum různých historických věcí, až z pravěku. Další je Wireless museum, 
věnované historii nahrávání zvuku. Kromě těchto budov je tu také mnoho 
historických domů z 17.-18. století. V Kirkwallu stál také hrad, který byl zničen v 
17. století. Na západním okraji Kirkwallu stojí také prehistorický dům (vlastně 
sklep), vchází se do něj chodbou a místnost je až pod zemí, podobně jako u 
dalších domů, které se stavěly v pravěku na Orknejích a Shetlandách (Jarlshof). 
K této podzemní místnosti patřila i nadzemní budova, už dávno zbořená. 
Vydejte se na fakultativní výlet s naším delegátem. Večer po divadelním 
představení si připravíme zavazadla k vylodění, zaplatíme účty a necháme se 
unášet na vlnách k poslednímu přístavu naší plavby. 
12.den:  Plavba na moři  
Odpočíváme, relaxujeme, bavíme se s animátory a nebo si užíváme masáže, 
sauny a vířivky v AUREA SPA. 
13.den: 07.00  Německo - Hamburg  vylodění  
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy 
jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda. Příjezd do ČR 
dle aktuální dopravní situace Praha 22:00 
14.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 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: 
*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 
*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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           118  PERLY ITÁLIE A  STŘEDOMOŘÍ                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                TARQUINA-SIRACUSA-MALTA-SANTORINI-MYKONOS-ŘÍM-FLORENCIE-SIENA… 

 AKČNÍ CENA                        29.990 Kč 

Číslo zájezdu 118 
Loď MSC CRUISES DIVINA***** 
Termín odjezdu z ČR 8.6.2023 
Termín návratu do ČR 19.6.2023 
Počet dnů 12 
Cena za dítě do 12 let 12.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 14.990 Kč 
Katalogová cena do 39.990 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, Bratislava. Svozový transfer za 
příplatek Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí 
2.den: Tuscania – Itálie 08:00-10:00 
Tuscania je město v provincii Viterbo v regionu Lazio v Itálii.  Až do konce 
19. století bylo město známé jako Toscanella. Podle legendy založil 
Tuscania Aeneasův syn Ascanius, kde našel dvanáct štěňat psů (odkud 
pochází etruské jméno Tus - Cana, přičemž cana je obdobou latinského  
canis pro „pes“). Hlavní atrakcí města je kostel San Pietro, postavený v 
lombardsko-románském slohu, započatý v roce 739 a renovovaný v 11. – 
12. Století. Interiér má hlavní loď a dvě uličky rozdělené nízkými sloupy a 
pilastry zahrnujícími poloviční sloupy se starožitnými a středověkými 
hlavicemi. Fasáda s rozetovým oknem pochází také z 12. století 
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění – Civitavecchia - Itálie  10:00-17:00 
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. 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: Itálie – Sicílie - Syracuse 14:00-21:00   
Antické město bylo založeno v době řecké archaické kultury kolem roku 
730 př. n. l. kolonisty z Korintu. Od té doby mezi obyvatelstvo začali 
pronikat etničtí Řekové. Díky artézským studním poskytovalo toto území 
dostatek vody, dodnes přítomný ve veřejných studánkách. V Syrakusách 
žili Archimedés, Platón, Xenofón a další. V roce 2005 bylo díky své 
nekropoli zapsáno na seznam dědictví UNESCO. Část města leží na pobřeží 
a část na ostrůvku Ortigia, obě části jsou spojeny mosty. Ve městě žije 
přibližně 121 tisíc obyvatel. V Syrakusách se nachází mnoho 
prehistorických a historických památek od antiky až po baroko. Dva hlavní 
soubory jsou v archeologickém parku a na ostrově Ortigia 
4.den: Valletta - Malta 07:00-18:00 
hlavní město Malty, Valletta, se rozkládá na území o velikosti 1 kilometr x 
600 metrů což z ní činí jedno z nejmenších hlavních měst na světě. Trvale 
zde žije jen něco málo přes 6.000 obyvatel, kteří podle vyjádření 
organizace UNESCO bydlí v městě s největší koncentrací památek na 
světě. I díky tomu byla Valletta zařazena v roce 1980 na prestižní seznam 
památek světového dědictví UNESCO. Valletta je převážně tvořena domy 
postavenými v 16. století během vlády rytířů svatého Jana Jeruzalémského 
(svatého Jana Křtitele), známých také jako Johanité. Ti se na Maltě usadili 
po svém vyhnání z řeckého ostrova Rhodos a následně své pojmenování 
změnili na Maltézské rytíře. Město má silný barokní nádech s prvky 
manýrismu a místy zde můžete narazit i na neoklasicistní budovy a pár 
moderních staveb. Valletta je živým městem, které kromě spousty 
výstavních paláců, kostelů a muzeí nabízí i více světská potěšení 
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. Můžeme se koupat, opalovat, využít vířivek… 

                                                            Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   
                                                                             www.rivieratour.cz                                        

6.den: Řecko - Santorini  07:00-16:00 
Zcela jistě nejkrásnější destinace celé plavby. Krásné bílé domečky a kostelíky v 
kontrastu s modrou barvou Vás budou doslova nutit udělat spoustu krásných 
fotografií. Loď kotví na otevřeném moři v kráteru sopky. Na pevninu nás 
přepraví čluny a dále následuje oslí stezka, kterou rozhodně doporučujeme pro 
všechny milovníky adrenalinu, ale i zábavy.(cca 9 eur/osoba). Santorini je 
opravdu úžasné a i vy budete obdivovat úzké uličky, spousty obchůdků a 
kaváren a především úžasné výhledy lákající k nekonečnému fotografování. 
6.-7. Den: Řecko – Mykonos 20:30-14:00 
V řecké mytologii byl Mykonos dějištěm bojů mezi Diem a Giganty, ostrov sám 
byl pojmenován po Apollónově vnukovi Mykonovi. Mykonos dnes patří k 
nejoblíbenějším řeckým ostrovům. Ostrov proslul množstvím zachovalých 
větrných mlýnů, které se nacházejí po celém ostrově. Za zmínku stojí i kostel 
Panagias Paraportiani. Na ostrově, hlavně na jeho jižním pobřeží, se nachází i 
řada dobrých pláží. Zásluhu na oblíbenosti ostrova má však jeho noční život, 
který je řazen mezi nejznámější ve Středomoří vůbec. Přes den malebné a 
pitoreskní uličky města Mykonos se během turistické sezóny každý večer mění 
v konglomerát taveren, hospůdek, barů a klubů, které přitahují množství 
turistů. Nejen díky romantickým zákoutím a krásné architektuře, ale především 
díky své divoké party povaze, kdy se Mykonosu dá přezdívat „řecká Ibiza“, se 
stal vyhledávaným a velmi populárním letoviskem mezi Evropany. 
8.den: Plavba na moři 
9.den: Itálie - Civitavecchia 10:00-11:30  Řím  12:30-16:30     
Ráno po vylodění zavítáme na krátkou procházku do Civitavecchie. Projdeme se 
místními uličkami, navštívíme trh a následně se asi dvouhodinovou jízdou 
budeme kochat střední Itálií po cestě do Říma. Po příjezdu do Říma vás čeká 
pěší procházka, která zahrnuje vnější prohlídku, Cirkus Massimus, 
Konstantinova oblouku a u Kolosea bude krátká fotografická procházka. Dále 
uvidíte Forum Románum, Kapitol, Památník Viktora Emanuela II, Fontánu di 
Trévi, nejkrásnější římské náměstí Piazza Navona, podíváme se na obrazy od 
Paula  Rubense, projdeme se po Ponte San Angelo, uvidíme Andělský hrad a 
naši procházku zakončíme pohledem na Vatikán. V pozdních odpoledních 
hodinách vyrazíme autobusem do Toskánska, kde si vychutnáte skvělou večeři 
a ubytujeme se na hotelu. 
10.den: Itálie – Siena 10:00-13:00      San Gimignano 15:00-20:00   
Ráno po snídani odjezd do Sieny, známé jako historické kulturní město s 
výborně zachovalým středověkým architektonickým dědictvím a Sienskou 
univerzitou, jednou z nejstarších univerzit světa. Proto je Siena od roku 1995 
zapsána na seznamu památek světového dědictví UNESCO. Jedním z 
charakteristických rysů architektury v Sieně jsou stavby z cihel. Po prohlídce 
budeme projíždět úžasnou krajinou Italského Toskánska až do městečka San 
Gimignano, které je proslulé svou téměř jednotnou zástavbou středověké 
architektury a svými 15 věžemi. Tato stará část města na náhorní plošině je od 
roku 1990 zapsána na Seznamu světového dědictví UNESCO. Dějiny tohoto 
toskánského městečka začínají asi ve 4. století př. n. l. založením etruské osady, 
pojmenované Velathri podle etruské bohyně lesů. Šlechtické rodiny vystavěly 
kromě kostelů honosné paláce a hranolové obranné věže. Ve 14. století zde 
stálo 72 věží a za každou zbouranou byl vlastník povinen postavit věž novou. 
Rod Salvucciů prezentoval svou moc dokonce dvěma věžemi (připomínajícími 
Newyorská dvojčata). Dodnes se dochovalo 14 věží. Následuje odjezd na hotel, 
ubytování a večeře s překvapením.  
11.den: Itálie – Florencie  9:00-13:00   
Ráno po snídani odjezd do města zamilovaných Florencie. Kolébka renesance 
nebo „hlavní město umění v Evropě“. Leží na úpatí Apenin a jeho středem 
protéká řeka Arno. Nejznámějšími památkami, které během naší prohlídky 
uvidíte, jsou dóm, zvonice a baptisterium, které stojí na náměstí Piazza del 
Duomo. Opodál, na Piazza della Signoria, můžete obdivovat zvonici na Palazzo 
Vecchio. Rozhodně si nenecháme ujít kopii slavné Michelangelovy sochy Davida 
s dalšími známými sochami od Donatella a Bandinelliho. Po krátkém osobním 
volnu svačinka v buse a odjezd do ČR. Během cesty máme pro vás připraveny 
dvě teplé svačinky v buse a občerstvení. 
12.den: Příjezd do ČR.  
Dle dopravní situace kolem poledne 
 

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 
*2x ubytování v *** hotelu se snídaní a večeří v Toskánsku 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 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: 
*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. Veškeré informace, všeobecné 
obchodní podmínky, podmínky účasti na plavbě naleznete na 
www.rivieratour.cz   
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 AKČNÍ CENA                       26.990 Kč 

Číslo zájezdu 119 
Loď MSC CRUISES ORCHESTRA**** 
Termín odjezdu z ČR 10.6.2023 
Termín návratu do ČR 22.6.2023 
Počet dnů 13 
Cena za dítě do 12 let 10.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 12.990 Kč 
Katalogová cena do 39.990 Kč 
First minute cena od 26.990 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 – Janov - 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: Marseille - Francie   09:00-17:00 
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je 
nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. Ostrov, 
kde byl vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. 
Nicméně, výšlap ke katedrále Panny Marie s naším delegátem, je 
nezapomenutelný zážitek. Marseille máte jako na dlani. Uvidíte ostrov Iff, 
místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav s jeho pevností a další 
zajímavosti. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v 
této destinaci je opravdu nutný.  
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. Nebo můžete jen tak odpočívat na 
palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, které je možné zakoupit na 
lodních barech 
5. den: Malaga - Španělsko  08.00-19.00 
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 zhlédnutí – 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. 
6.den: Cadiz - Španělsko 07:00-19:00 
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 anebo 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. 

                                                            Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   
                                                                              www.rivieratour.cz                                        

            JANOV-MARSEILLE-MALAGA-CADIZ-CEUTA-ALICANTE-MENORCA-SARDINIE 

7.den: Ceuta - Španělsko 07:00-19:00 
Ceuta je spolu s městem Melilla jednou ze dvou španělských exkláv na pobřeží 
severní Afriky, ležící na nejsevernějším cípu Maghrebu poblíž Gibraltarského 
průlivu. Dominantní je hora Monte Hacho, na jejímž vrcholu je španělská 
vojenská základna. Podle řecké mytologie byla Monte Hacho jižním z tzv. 
Herkulových sloupů (podle jiných to byla marocká hora Džebel Músá západně 
od Ceuty). Ceuta leží na výběžku sedmi vrchů, samotné město se nachází na 
konci úzkého mysu. Podobně jako Melilla má i Ceuta výborný přirozený přístav, 
kolem něhož vznikla. Strategické umístění Ceuty z ní vytvořilo rozhodující bod 
pro mnoho kulturních obchodních a vojenských událostí 
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: Alicante – Španělsko 07:00-17:00 
Dominantou města je hrad svaté Barbory tyčící se na kopci nad městem, 
odkud je překrásný výhled na město a okolí. Pod hradem se rozprostírá 
historické centrum, v němž se nachází také budova místní radnice. 
Pobřeží Alicante je lemováno krásnými plážemi s průzračnou vodou, 
vhodnou jak ke koupání, tak i k surfování. Z přístavu pravidelně 
odplouvají lodě na nedalekou Tabarcu. Pokud dáváte přednost výletům 
po pevnině, můžete se vydat na průzkum vinic v okolí, které samozřejmě 
nabízí i ochutnávky vín, oliv a olivových olejů, nebo do jeskynního 
komplexu či do vesničky posazené vysoko v horách. 
10.den: Mahon - Baleárské ostrovy - Španělsko 09:00-16:00 
Menorca je okouzlující ostrov plný krás a historie, ostrov s panenskou 
přírodou, malebnými vesničkami, romantickými zálivy s azurovým 
mořem a nádhernými plážemi s jemným světlým až bílým pískem. Ostrov 
nabízí klidnější dovolenou než ostatní Baleárské ostrovy. Menorca 
učaruje všem, kdo hledají relaxaci a sluníčko. Baleárské ostrovy-ráj na 
zemi. Procházka centrem Mahonu je nezapomenutelným zážitkem. 
Projdeme se kolem rybích trhů, navštívíme místní kostelíky s historicky 
zajímavými varhanami, dáme si kafíčko na náměstí a dokonce na 
zpáteční cestě budeme nakupovat v místních obchůdcích. Na Menorce 
najdete mnoho půvabných, panenských pláží a zálivů, např. Cala Tortuga, 
Pilar, Cavalleria, Pregonda, Macarella, Mitjana aj. Všechny pláže jsou 
veřejné, platí se pouze za slunečníky a lehátka. Vzhledem k velkému 
množství prehistorických památek se Menorce někdy říká „muzeum pod 
širým nebem“. V roce 1993 byla Menorca prohlášena biosférickou 
rezervací, díky tomu si tak zachovala dodnes svoji panenskou přírodu, 
nádherné pláže, čisté moře a klidnou atmosféru. 
11.den: Olbia - Sardinie – Itálie 10.00 – 17.30 
Navštívíte největší ostrov z Toskánských ostrovů. Ostrov má bohatou 
historii a překrásnou přírodu. I když samotné město moc historických 
památek nemá, je právě toto místo vhodné k nákupu suvenýrů či relaxu 
u kávičky a vinného střiku 
12.den: Itálie - Janov  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.  
13.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 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: 
*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. Veškeré informace, všeobecné 
obchodní podmínky, podmínky účasti na plavbě naleznete na 
www.rivieratour.cz   
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 AKČNÍ CENA                        31.990 Kč 

Číslo zájezdu 122 
Loď MSC CRUISES DIVINA***** 
Termín odjezdu z ČR 20.7.2023 
Termín návratu do ČR 30.7.2023 
Počet dnů 11 
Cena za dítě do 12 let 14.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 16.990 Kč 
Katalogová cena do 39.990 Kč 
First minute cena od 31.990 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: Tuscania – Itálie 08:00-10:00 
Tuscania je město v provincii Viterbo v regionu Lazio v Itálii. Až do konce 
19. století bylo město známé jako Toscanella. Podle legendy založil 
Tuscania Aeneasův syn Ascanius, kde našel dvanáct štěňat psů (odkud 
pochází etruské jméno Tus - Cana, přičemž cana je obdobou latinského  
canis pro „pes“). Hlavní atrakcí města je kostel San Pietro, postavený v 
lombardsko-románském slohu, započatý v roce 739 a renovovaný v 11. – 
12. století. Interiér má hlavní loď a dvě uličky rozdělené nízkými sloupy a 
pilastry zahrnujícími poloviční sloupy se starožitnými a středověkými 
hlavicemi. Fasáda s rozetovým oknem pochází také z 12. století 
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění – Civitavecchia - Itálie  10:00-17:00 
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. 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: Itálie – Sicílie - Syracuse 14:00-21:00   
Antické město bylo založeno v době řecké archaické kultury kolem roku 
730 př. n. l. kolonisty z Korintu. Od té doby mezi obyvatelstvo začali 
pronikat etničtí Řekové. Díky artézským studním poskytovalo toto území 
dostatek vody, dodnes přítomný ve veřejných studánkách. V Syrakusách 
žili Archimedés, Platón, Xenofón a další. V roce 2005 bylo díky své 
nekropoli zapsáno na seznam dědictví UNESCO. Část města leží na pobřeží 
a část na ostrůvku Ortigia, obě části jsou spojeny mosty. Ve městě žije 
přibližně 121 tisíc obyvatel. V Syrakusách se nachází mnoho 
prehistorických a historických památek od antiky až po baroko. Dva hlavní 
soubory jsou v archeologickém parku a na ostrově Ortigia 
4.den: Valletta - Malta 07:00-18:00 
hlavní město Malty, Valletta, se rozkládá na území o velikosti 1 kilometr x 
600 metrů což z ní činí jedno z nejmenších hlavních měst na světě. Trvale 
zde žije jen něco málo přes 6.000 obyvatel, kteří podle vyjádření 
organizace UNESCO bydlí v městě s největší koncentrací památek na 
světě. I díky tomu byla Valletta zařazena v roce 1980 na prestižní seznam 
památek světového dědictví UNESCO. Valletta je převážně tvořena domy 
postavenými v 16. století během vlády rytířů svatého Jana Jeruzalémského 
(svatého Jana Křtitele), známých také jako Johanité. Ti se na Maltě usadili 
po svém vyhnání z řeckého ostrova Rhodos a následně své pojmenování 
změnili na Maltézské rytíře. Město má silný barokní nádech s prvky 
manýrismu a místy zde můžete narazit i na neoklasicistní budovy a pár 
moderních staveb. Valletta je živým městem, které kromě spousty 
výstavních paláců, kostelů a muzeí nabízí i více světská potěšení 
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. Můžeme se koupat, opalovat, využít vířivek… 

                                                         Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   
                                                                          www.rivieratour.cz                                        

6.den: Řecko - Santorini  07:00-16:00 
Zcela jistě nejkrásnější destinace celé plavby. Krásné bílé domečky a kostelíky v 
kontrastu s modrou barvou Vás budou doslova nutit udělat spoustu krásných 
fotografií. Loď kotví na otevřeném moři v kráteru sopky. Na pevninu nás 
přepraví čluny a dále následuje oslí stezka, kterou rozhodně doporučujeme pro 
všechny milovníky adrenalinu, ale i zábavy.(cca 9 eur/osoba). Santorini je 
opravdu úžasné a i vy budete obdivovat úzké uličky, spousty obchůdků a 
kaváren a především úžasné výhledy lákající k nekonečnému fotografování. 
6.-7.den: Řecko – Mykonos 20:30-14:00 
V řecké mytologii byl Mykonos dějištěm bojů mezi Diem a Giganty, ostrov sám 
byl pojmenován po Apollónově vnukovi Mykonovi. Mykonos dnes patří k 
nejoblíbenějším řeckým ostrovům. Ostrov proslul množstvím zachovalých 
větrných mlýnů, které se nacházejí po celém ostrově. Za zmínku stojí i kostel 
Panagias Paraportiani. Na ostrově, hlavně na jeho jižním pobřeží, se nachází i 
řada dobrých pláží. Zásluhu na oblíbenosti ostrova má však jeho noční život, 
který je řazen mezi nejznámější ve Středomoří vůbec. Přes den malebné a 
pitoreskní uličky města Mykonos se během turistické sezóny každý večer mění 
v konglomerát taveren, hospůdek, barů a klubů, které přitahují množství 
turistů. Nejen díky romantickým zákoutím a krásné architektuře, ale především 
díky své divoké party povaze, kdy se Mykonosu dá přezdívat „řecká Ibiza“, se 
stal vyhledávaným a velmi populárním letoviskem mezi Evropany. 
8.den: Plavba na moři 
9.den: Itálie - Civitavecchia 10:00-11:30  Řím  12:30-16:30     
Ráno po vylodění zavítáme na krátkou procházku do Civitavecchie. Projdeme se 
místními uličkami, navštívíme trh a následně se asi dvouhodinovou jízdou 
budeme kochat střední Itálií po cestě do Říma. Po příjezdu do Říma vás čeká 
pěší procházka, která zahrnuje vnější prohlídku, Cirkus Massimus, 
Konstantinova oblouku a u Kolosea bude krátká fotografická procházka. Dále 
uvidíte Forum Románum, Kapitol, Památník Viktora Emanuela II, Fontánu di 
Trévi, nejkrásnější římské náměstí Piazza Navona, podíváme se na obrazy od 
Paula  Rubense, projdeme se po Ponte San Angelo, uvidíme Andělský hrad a 
naši procházku zakončíme pohledem na Vatikán. V pozdních odpoledních 
hodinách vyrazíme autobusem do Toskánska, kde si vychutnáte skvělou večeři 
a ubytujeme se na hotelu. 
10.den: Itálie - Assisi  10:00-13:00 
Po snídani vyrazíme klikatými cestami do Assisi. Assisi, ležící v regionu Umbrie 
přibližně 25 km od významného města Perugia, patří k nejvýznamnějším 
poutním místům křesťanského světa. Svatý František, který jako laický kazatel 
promlouval v celé Itálii, se v Assisi narodil roku 1181, v roce 1209 tu založil 
františkánský řád a působil zde až do své smrti v roce 1226. Takřka ihned po 
jeho smrti začali v Assisi na jeho počest stavět rozsáhlou baziliku. Assisi je 
významným duchovním střediskem střední Itálie, po Vatikánu se jedná o 
nejvýznamnější poutní místo v Itálii. Má výrazně středověký charakter a odkaz 
svatého Františka je tu cítit na každém kroku. Skutečnou chloubou je tu 
především cyklus 28 maleb ze života svatého Františka 
10.den: Itálie – Florencie  16:00-18:00 
V podvečer dorazíme do města zamilovaných Florencie. Kolébka renesance 
nebo „hlavní město umění v Evropě“. Leží na úpatí Apenin a jeho středem 
protéká řeka Arno. Nejznámějšími památkami, které během naší prohlídky 
uvidíte, jsou dóm, zvonice a baptisterium, které stojí na náměstí Piazza del 
Duomo. Opodál, na Piazza della Signoria, můžete obdivovat zvonici na Palazzo 
Vecchio. Rozhodně si nenecháme ujít kopii slavné Michelangelovy sochy Davida 
s dalšími známými sochami od Donatella a Bandinelliho. Po krátkém osobním 
volnu svačinka v buse a odjezd do ČR. Během cesty máme pro vás připraveny 
dvě teplé svačinky v buse a občerstvení. 
11.den: Příjezd do ČR.  
Dle dopravní situace kolem poledne 
 

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 
*1x ubytování v *** hotelu se snídaní a večeří v Toskánsku 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 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: 
*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. Veškeré informace, všeobecné 
obchodní podmínky, podmínky účasti na plavbě naleznete na 
www.rivieratour.cz   
 

                       TARQUINA-SIRACUSA-MALTA-SANTORINI-MYKONOS-ŘÍM-ASSISI-FLORENCIE 
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 AKČNÍ CENA                       29.990 Kč 

Číslo zájezdu 120 
Loď MSC CRUISES SPLENDIDA***** 
Termín odjezdu z ČR 22.6.2023 
Termín návratu do ČR 3.7.2023 
Počet dnů 12 
Cena za dítě do 12 let 9.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 12.990 Kč 
Katalogová cena do 39.990 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, Bratislava. Svozový transfer za 
příplatek Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí 
 
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění – Terst - Itálie  9:00-21:00 
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. 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: Katakolon - Řecko 08.00-16.00 výlet 
Během dopoledne zakotvíme u malinké vesničky Katakolon. Nás 
však bude daleko více zajímat Olympia. Zapalovaly se zde 
olympijské ohně, byl zde první stadion, opravdový kus historie. 
Opět zde máme připraven autobusový výlet do 40 km vzdálené 
Olympie. Pojeďte se s námi toulat historií. Olympie byla 
svatostánek antického Řecka, nacházející se v Elidě, na východ 
od Pyrgu. V obecnou známost vešla jako dějiště antických 
olympijských her. V průběhu 19. a 20. století byly její pozůstatky 
odkryty a lokalita zpřístupněna veřejnosti. V roce 1961 byl na 
východním úpatí Kronova pahorku otevřen areál Mezinárodní 
olympijské akademie. V roce 1989 byl archeologický park zapsán 
na Seznam světového dědictví UNESCO. Počátky osídlení spadají 
do poloviny 2. tisíciletí před naším letopočtem a 
pravděpodobně už okolo roku 1000 před naším letopočtem se 
tu konaly náboženské slavnosti na počest nejvyššího řeckého 
boha Dia. V roce 776 př. n. l. se tu konaly první olympijské hry, o 
kterých se dochovaly záznamy. Ty se pak konaly pravidelně 
jednou za čtyři roky, než je roku 394 zakázal římský císař 
Theodosius I. Po návštěvě Olympie návrat do přístavu a osobní 
volno. Cena výletu nezahrnuje vstup od areálu a muzeí cca 7-9€. 
Tento výlet je za příplatek 790 Kč. Pokud se nebudete účastnit 
výletu, můžete navštívit vesničku Katakolon nebo místní pláž 
využít ke koupání. 

                                                             Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   
                                                                                www.rivieratour.cz                                        

                TERST – BARI – CORFU – KATAKOLON – PIRAEUS – KUSADASI - ISTANBUL 

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 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: 
*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 
* fakultativní výlet Olympia  
*fakultativní výlet Athens  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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5.den: Piraeus – Athens - Řecko   07.00-16.00 
Řecko nás v ranních hodinách uvítá v přístavu Piraeus.  
Opustíme loď a vydáme se na fakultativní výlet 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 790 Kč.  

http://www.rivieratour.cz/
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                 TERST – BARI – CORFU – KATAKOLON – PIRAEUS – KUSADASI - ISTANBUL 

6.den: Kusadasi - Turecko 07:00-15:00  
„ptačí ostrov”, láká svým kouzelným panoramatem typického 
pobřežního letoviska s přístavištěm jachet, tyrkysem obarvenou 
vodní hladinou a řeckým ostrovem Samos na horizontu. Je 
vyhlášeným tureckým letoviskem, kam ročně zavítá velké 
množství turistů, aby si tu užili svou dovolenou. Je také ideální k 
prozkoumání západní části Turecka, proto je vyhledávaným 
resortem cestovatelů. Většina turistických atrakcí v Kusadasi se 
nachází v oblasti přístavu. Můžete si tu prohlédnout mj. některé 
dobré příklady hrázděných domů z 19. století. Přežívá i brána do 
starého města. Čtvrť bazarů, překypující množstvím tureckých 
suvenýrů, začíná přímo u doku. Asi 2 km od města se táhne 
nejvyhledávanější pás písku Kadinlar Denizi 
 
7.den: Istanbul - Turecko 10:00-23:00 
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:  Plavba na moři  
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: Řecko - Korfu     08:00-18:00 
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. 
 
 
 
 
 

10.den: Itálie - Bari 08:00-18:00 
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 
 
11.den: Itálie - Terst  10:00-13:00   odjezd do ČR 
Vstáváme brzy, protože si nemůžete nechat ujít připlutí lodi do 
přístavu. Ráno snídaně a po vylodění v dopoledních hodinách 
prohlídka centra tohoto krásného města. V odpoledních hodinách 
odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé 
svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda. 
 
12.den: Příjezd do ČR  
dle dopravní situace příjezd do Brna cca 01:00 
 
 
 

                                                             Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   
                                                                                www.rivieratour.cz                                        
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                                 BENÁTKY – SPLIT – KOTOR-  CORFU – ZAKYNTOS - BARI                        BENÁTKY-SPLIT-KOTOR-CORFU-ZAKYNTOS-BARI 

 AKČNÍ CENA                        27.990 Kč 

Číslo zájezdu 123 
Loď MSC CRUISES LIRICA*** 
Termín odjezdu z ČR 23.7.2023 
Termín návratu do ČR 1.8.2023 
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 26.990 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  

                                                                Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   
                                                                                       www.rivieratour.cz                                        

rytmem života, množství kostelů, klášterů a historických památek, to vše 
nás čeká na Zante, jak by řekli Italové. To je jen malý výčet toho, co Vás 
při návštěvě krásného zeleného ostrova v Jónském moři zvaného 
Zakynthos čeká. Také 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 naším 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 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: 
*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. Veškeré informace, všeobecné 
obchodní podmínky, podmínky účasti na plavbě naleznete na 
www.rivieratour.cz   
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 AKČNÍ CENA                       27.990 Kč 

Číslo zájezdu 148 
Loď MSC CRUISES POESIA**** 
Termín odjezdu z ČR 19.8.2023 
Termín návratu do ČR 28.8.2023 
Počet dnů 10 
Cena za dítě do 12 let 12.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 12.990 Kč 
Katalogová cena do 39.990 Kč 
First minute cena od 27.990 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 – Wardemunde - Německo  10:00-17:00 
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. 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. 
4.den: Bergen - Norsko 08:00-18:00 
Bergen, jehož neoficiální název je „brána fjordů“ byl od nepaměti svou 
polohou předurčen k místu, kde se bude střetávat obchod severu Evropy. 
Byl tak v 11. století přibrán do hanzovního spolku měst v oblasti Severního 
a Baltského moře, která si v době své největší slávy činila nárok na 
obchodní monopol v tomto regionu. Turistickým lákadlem je výjezd 
lanovkou, která vás vyveze do 320 metrů nad střechy města. Ocitnete se 
tak na hoře Fløyen, odkud se vám naskytne nádherná scenérie fjordu, 
Bergenu a jeho hornatého okolí. Ve městě najdete i kostel Panny Marie z 
12. století či přístavní pevnost Bergenhaus, která byla poničena za 2. 
světové války, když u jejich hradeb vybouchla německá válečná loď. 
Zajímavostí je i Muzeum lepry, umístěné v prostorách bývalého sanatoria, 
v jehož místnostech se léčila tato nemoc ještě ve 20. století. Za návštěvu 
stojí i místní akvárium nebo přístavní rybí trh vyhlášený prodejem i 
velrybího masa. 
5.den: Eidfjord - Norsko 08:00-17:00   
Eidfjord se nachází v kraji Hordaland. Mezi místní pamětihodnosti patří 
Kamenný kostel z roku 1309. Eidfjord je výchozím místem pro návštěvu 
národního parku Hardangervidda a vodopádu Vøringsfossen. Kaskádovitý 
vodopád Vøringsfossen, vysoký 182 m, naleznete na řece Bjoreio v 
národním parku Hardangervidda. Stéká z náhorní plošiny do hluboce 
zaříznutého údolí Måbødalen. Je jedním z nejznámějších vodopádů v 
Norsku a nejnavštěvovanější přírodní atrakcí v zemi. K jeho návštěvě 
můžete využít fakultativního výletu MSC. 
6.den: Kristiansand - Norsko  12:00-20:00 
Páté největší norské město a největší město regionu Sørlandet. V celém 
kristiansandském regionu je pak registrováno celkem 137 572 obyvatel. 
Město Kristiansand je také druhým největším přístavem v Norsku a má 
dokonce i své mezinárodní letiště. Již ve 13. a 14. století se v místě 
dnešního Kristiansandu, u ústí řeky Otra, nacházel rušný přístav a rybářská 
osada. V letech 1630 a 1635 místo navštívil dánský král Kristián IV. a v roce 
v roce 1641 založil na protilehlém písečném břehu Otry (Sanden) město 
Kristiansand. Bylo založeno v renesančním stylu a jako obchodní středisko, 
aby podnítilo rozvoj této strategicky velice důležité oblasti. Král mu také 
udělil různá obchodní privilegia a na 10 let město osvobodil od placení 
daní. Centrum města se nazývá Kvadraturen podle původního přísně 
pravoúhlého uspořádání ulic. Během naší procházky městem si můžete 
prohlédnout Kvadraturen, Posebyen, pevnost Christiansholm, katedrálu  

                                                         Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   
                                                                          www.rivieratour.cz                                        

Domkirke nebo vychutnat místní speciality jako například Carassau – 
místní chléb, Akevitt – tradiční pálenka z brambor, nakoupit si Brunost 
což je karamelový sýr, originálně vyráběný z kozího mléka a kdo má rád 
ryby tak uzený losos podávaný na tmavém chlebu s máslem, Brun saus - 
omáčku s masovými kroketami, rybími knedlíčky a klobásou nebo 
Gravetlaks což je losos marinovaný v soli, cukru, pažitce a koňaku. Tak 
vítejte v Kristiansand 
7.den: Oslo - Norsko 08:00-16:00 
Historie hlavního města Norska sahá do roku 1048, kdy došlo k jeho 
založení. A to konkrétně králem Haraldem III. Patronem města je svatý 
Hallvard, který byl synem náčelníka z osady Lier. V novodobých dějinách 
se Oslo stalo jedním z nejrychleji rostoucích měst světa. Pokud vyrazíte 
po stopách těch nejvýznamnějších památek Osla, potom se vaším 
primárním cílem stane Královský palác, který je zároveň oficiálním 
místem žití královské rodiny. Daleko starší stavbou se však stane hrad a 
pevnost Akerhus. Jde o poměrně velký komplex ukrývající až 65 objektů, 
včetně Muzea domácího odboje za II. světové války. K zajímavostem Osla 
dále patří radnice pocházející z roku 1936, kde se mimochodem 
pravidelně udílejí Nobelovy ceny míru. Okouzlující je budova norského 
parlamentu označovaná jako Stortinget pocházející z roku 1866.  
8.den: Dánsko - Kodaň  09:00-18.00  
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) 
9.den:  Wardemunde - 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 
*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: 
*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  
*nápojové balíčky a pakety v předprodeji se slevou 
*internet. balíčky v předprodeji se slevou 
*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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 AKČNÍ CENA                       29.990 Kč 

Číslo zájezdu 146 
Loď MSC CRUISES FANTASIA***** 
Termín odjezdu z ČR 30.8.2023 
Termín návratu do ČR 13.9.2023 
Počet dnů 15 
Cena za dítě do 12 let 13.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 15.990 Kč 
Katalogová cena do 49.990 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  10:00-18:00 
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 
Odpočíváme, relaxujeme, testujeme drinky 
4. den: Zeebrugge - Belgie 13.00-21.00 
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. Zhlédnout můžete maják Heist, který námořníkům usnadňuje 
plavbu v severním moři.  
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.  
6. den: Brest - Francie  07.00-17.00 
Tentokráte nejme u Kroměříže, nebo v Bělorusku (stejné názvy), ale ve 
Francii. Město je známé až od roku 1240, kdy je získal bretaňský vévoda 
Jan I. Od roku 1342 do roku 1397 bylo v anglickém držení. Jeho 
výjimečnosti ve středověku dopomohlo i rčení: „Kdo není pánem Brestu, 
není bretaňským vévodou“. Nakonec díky svatbě Františka I. 
Francouzského s Klaudií Francouzskou, dcerou Anny Bretaňské, se Brest 
dostal do francouzského držení. Jeho pozdějšímu rozkvětu dopomohl 
kardinál Richelieu, který roku 1631 nechal postavit dřevěné hradby. Brest 
se stal střediskem francouzského loďstva. Později Jean-Baptiste Colbert, 
ministr financí na dvoře krále Ludvíka XIV., nechal posílit opevnění 
kamennými hradbami. Další úpravy pokračovaly hlavně během druhé 
poloviny 17. století pod vedením maršála Vaubana. Nás bude zajímat i 
ponorková základna, museum de la Tour Tanguy, ale i historické centrum 
města. 
7. den: La Rochelle - Francie  07.00-19.00 
Město, které nejvíce proslavil kardinál Richelieu, první ministr 
francouzského krále Ludvíka XIII. La Rochelle se pyšní svým půvabným 
starobylým přístavem, který patří k nejkrásnějším a nejzachovalejším 
přístavům na celém atlantském pobřeží. Město La Rochelle situované v 
Biskajském zálivu bylo založeno v 10. století. V roce 961 Vilém IV. 
Akvitánský udělil původní osadě Rupelle (Malá skála) městská a přístavní 
práva. Město bylo přejmenováno na La Rochelle a roku 1130 obehnáno 
hradbami. La Rochelle se v současnosti těší veliké přízni turistů, sportovců 
a milovníků historie. Nachází se zde největší jachtařské centrum v západní 
Francii a čeká právě na nás… 
8. den: Bilbao - Španělsko  08.00-18.00 
Bilbao je největší město v Baskicku-autonomním společenství v severním 
Španělsku. Prohlédnout si můžete Guggenheimovo muzeum, největší 
atrakci Bilbaa, které bylo dostaveno v roce 1997. 
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Nevynechejte ani staré město – Casco Viejo, katedrálu sv. Jakuba a Plaza 
Nueva, kde můžete ochutnat některé z nejlepších pintxos – tapas ve 
městě. Zavítat můžete také na trh Ribera, kde najdete čerstvé ryby a 
zeleninu. Casco Viejo, známá také jako Stará čtvrť, je historické centrum 
španělského Bilbaa. Je to pěší zóna s úzkými uličkami, malebnými 
obchody a spoustou barů, restaurací, která se nachází na levém břehu 
řeky Nervión. Architektura sahá od gotiky po baroko, se spoustou budov 
ve stylu Art Deco a Art Nouveau. Procházka po Casco Viejo je cestou do 
historie Bilbaa. 
9.den: La Coruna - Španělsko 09:00-1800 
Mezi nejvýznamnější památky ve městě A Coruña patří Herkulova věž 
(Torre de Hércules ), nejstarší dosud činný maják na světě nebo pevnost 
San Anton (Castillo San Anton). Hojně navštěvované jsou také kapitulní 
románský kostel P. Marie, kostel Santiago a krásné romantické zahrady 
Xardín de San Carlos. Máme pro vás připraven fak. Výlet do Santiaga de 
Compostela. 
10.den:  Plavba na moři  
11.den:  St. Peter Port - Anglie  08.00-18.00 
Vítejte v Anglii, v přístavu svatého. Petra. Právě tento přírodní přístav 
používali již Římané. Hrad Cornet tvoří po staletí dominantu a hlavní 
bránu starého přístavu. Hradní molo bylo postaveno v padesátých letech 
19. století na ochranu jižní strany rozšířeného přístavu pro spojení jižní 
promenády s hradem Cornet na východ. Uvidíme i opěrnu zeď pro Albert 
Marina nebo Fish Quay, projdeme se po spojovacím mostu k Castle 
Cornet, a prohlédneme si i hradní vlnolam, dostavěný v roce v 1861 s 
majákem dokončeným v roce 1868. Mrkneme i na základnu 
francouzských hydroplánů z 1 světové války. Inu nudit se nebudeme. 
12.den: Falmouth - Anglie  08.00-18.00 
Město žije především rybolovem, lodní dopravou a také turistickým 
ruchem, mezi ten patří hlavně nabídka plaveb po kanálu směrem zpět do 
vnitrozemí k městečku Truro, ale nabídka je bohatší a společnosti se 
doslova předhánějí při lovu svých potenciálních zákazníků. Samotný 
střed městečka je situován uprostřed veškerého dění. Celý Falmouth je 
potom poněkud roztažený a nabízí mnoho cest, zákoutí, krásných pláží. 
Falmouth je známý svým přístavem. Spolu s ústím Carrick Roads tvoří 
třetí nejhlubší přírodní přístav na světě, a nejhlubší v západní Evropě.[5] 
Byl startovním nebo cílovým bodem mnohých rekordních plaveb kolem 
světa, jako třeba plavba Sira Robina Knox-Johnsona nebo Ellen 
MacArthurové. 
13.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.  
14.den: Hamburg - 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 
15.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 
*servisní poplatek MSC Cruises 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: 
*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 
*rezervace míst v buse za  příplatek 
*fakultrativní výlety s delegátem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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 AKČNÍ CENA                        23.990 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 Zante, jak by řekli Italové. To je jen malý výčet toho, co Vás 
při návštěvě krásného zeleného ostrova v Jónském moři zvaného 
Zakynthos čeká. Také 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 naším 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 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: 
*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. Veškeré informace, všeobecné 
obchodní podmínky, podmínky účasti na plavbě naleznete na 
www.rivieratour.cz   
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 AKČNÍ CENA                       27.990 Kč 

Číslo zájezdu 131 
Loď MSC CRUISES POESIA**** 
Termín odjezdu z ČR 13.9.2023 
Termín návratu do ČR 26.9.2023 
Počet dnů 14 
Cena za dítě do 12 let 9.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 11.990 Kč 
Katalogová cena do 38.990 Kč 
First minute cena od 27.990 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 a nalodění – Wardemunde - 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: Goteborg - Švédsko 11:00-19:00 
je druhé největší švédské město, ležící v provincii Västergötland na 
západním pobřeží Švédska u zálivu Kattegat. Göteborg je rovněž 
považován za studentské město, na dvou zdejších univerzitách totiž 
studuje zhruba 60 000 studentů, což je vůbec nejvíce v celé Skandinávii. 
Göteborg se také nazývá „zeleným městem“ nebo „nešvédským městem“ 
– v Göteborgu najdeme hodně parků. Je se na co těšit 
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. Nebo můžete jen tak odpočívat na 
palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, které je možné zakoupit na 
lodních barech 
5.den: IJmuiden - Holandsko 07:00-17:00 
 Včetně svých velkých zdymadel se rozprostírá nad ústím kanálu Severního 
moře do Amsterdamu. Na jihu sousedí s velkou rezervací dun pokrytých 
rostlinami, národním parkem Zuid-Kennemerland. Město bylo osídleno již 
za doby římanů u jezera Wijkermeer a dřive zde byl vybudován 
severomořský přístav regionálního významu. Současný IJmuiden zahrnuje 
čtyři přístavy: viveershaven, rybářský dok, IJmondhaven a přístav Marina 
IJmuiden-přístav pro rekreační plavidla. IJmuiden se stal největším 
rybářským přístavem Nizozemska. Tak co, jdeme na ryby? 
6.den: Anglie - Southampton 09:00-21:00    
Southampton je samostatná správní jednotka na jižním pobřeží Anglie. Je 
nejbližším velkým městem poblíž oblasti New Forest a nachází se asi v 
polovině vzdálenosti mezi Portsmouthem a Bournemouthem. 
Southampton je centrem konurbace neoficiálně označované jako Greater 
Southampton. Je hlavně univerzitním městem. Můžete se s námi vydat 
krásnými uličkami do místního kostelíka, navštívit muzeum Titaniku, který 
právě z tohoto města vyploupal, nebo si vychutnat den v některém z 
místních Pubů. 
7.den: Plavba na moři 
8.den: La Coruna - Španělsko 09:00-15:00 
Mezi nejvýznamnější památky ve městě La Coruña patří Herkulova věž 
(Torre de Hércules ), nejstarší dosud činný maják na světě nebo pevnost 
San Anton (Castillo San Anton). Hojně navštěvované jsou také kapitulní 
románský kostel P. Marie, kostel Santiago a krásné romantické zahrady 
Xardín de San Carlos. Zajímavé je také náměstí María Pita, kterému 
dominuje místní radnice. Všechny tato místa navštívíte společně s našim 
delegátem. 

                                                            Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   
                                                                                www.rivieratour.cz                                        

                 WARDEMUNDE-GOTEBORG-SOUTHAMPTON-LA CORUNA-LISABON-ALICANTE 

9.den: Lisabon - Portugalsko 13:00-22:00 
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. Uděláme si krásný výlet po městě 
místními TUC-TUC (za příplatek) 
10.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. 
11.den: Alicante - Španělsko 12:00-20:00 
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. 
12.den: Plavba na moři 
13.den: Itálie - Janov  -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.  
14.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 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 
* výlet Lisabon TUC-TUC  
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 
*zpáteční svozový transfer do Praha, Humpolec, Jihlava, Velké 
Meziříčí 690 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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 AKČNÍ CENA                        23.990 Kč 

Číslo zájezdu 132 
Loď MSC CRUISES DIVINA***** 
Termín odjezdu z ČR 21.9.2023 
Termín návratu do ČR 2.10.2023 
Počet dnů 12 
Cena za dítě do 12 let 11.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 11.990 Kč 
Katalogová cena do 38.990 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: Tuscania - Itálie 08:00-10:00 
Tuscania je město v provincii Viterbo v regionu Lazio v Itálii. Až do konce 
19. století bylo město známé jako Toscanella. Podle legendy založil 
Tuscania Aeneasův syn Ascanius, kde našel dvanáct štěňat psů (odkud 
pochází etruské jméno Tus - Cana, přičemž cana je obdobou latinského  
canis pro „pes“). Hlavní atrakcí města je kostel San Pietro, postavený v 
lombardsko-románském slohu, započatý v roce 739 a renovovaný v 11. – 
12. Století. Interiér má hlavní loď a dvě uličky rozdělené nízkými sloupy a 
pilastry zahrnujícími poloviční sloupy se starožitnými a středověkými 
hlavicemi. Fasáda s rozetovým oknem pochází také z 12. století 
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění - Civitavecchia - Itálie  10:00-17:00 
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. 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: Itálie – Sicílie - Syracuse 14:00-21:00   
Antické město bylo založeno v době řecké archaické kultury kolem roku 
730 př. n. l. kolonisty z Korintu. Od té doby mezi obyvatelstvo začali 
pronikat etničtí Řekové. Díky artézským studním poskytovalo toto území 
dostatek vody, dodnes přítomný ve veřejných studánkách. V Syrakusách 
žili Archimedés, Platón, Xenofón a další. V roce 2005 bylo díky své 
nekropoli zapsáno na seznam dědictví UNESCO. Část města leží na pobřeží 
a část na ostrůvku Ortigia, obě části jsou spojeny mosty. Ve městě žije 
přibližně 121 tisíc obyvatel. V Syrakusách se nachází mnoho 
prehistorických a historických památek od antiky až po baroko. Dva hlavní 
soubory jsou v archeologickém parku a na ostrově Ortigia 
4.den: Valletta - Malta 07:00-18:00 
hlavní město Malty, Valletta, se rozkládá na území o velikosti 1 kilometr x 
600 metrů což z ní činí jedno z nejmenších hlavních měst na světě. Trvale 
zde žije jen něco málo přes 6.000 obyvatel, kteří podle vyjádření 
organizace UNESCO bydlí v městě s největší koncentrací památek na 
světě. I díky tomu byla Valletta zařazena v roce 1980 na prestižní seznam 
památek světového dědictví UNESCO. Valletta je převážně tvořena domy 
postavenými v 16. století během vlády rytířů svatého Jana Jeruzalémského 
(svatého Jana Křtitele), známých také jako Johanité. Ti se na Maltě usadili 
po svém vyhnání z řeckého ostrova Rhodos a následně své pojmenování 
změnili na Maltézské rytíře. Město má silný barokní nádech s prvky 
manýrismu a místy zde můžete narazit i na neoklasicistní budovy a pár 
moderních staveb. Valletta je živým městem, které kromě spousty 
výstavních paláců, kostelů a muzeí nabízí i více světská potěšení 
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. Můžeme se koupat, opalovat, využít vířivek… 
 

                                                               Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   
                                                                                    www.rivieratour.cz                                        

6.den: Řecko - Santorini  07:00-16:00 
Zcela jistě nejkrásnější destinace celé plavby. Krásné bílé domečky a kostelíky v 
kontrastu s modrou barvou Vás budou doslova nutit udělat spoustu krásných 
fotografií. Loď kotví na otevřeném moři v kráteru sopky. Na pevninu nás 
přepraví čluny a dále následuje oslí stezka, kterou rozhodně doporučujeme pro 
všechny milovníky adrenalinu, ale i zábavy.(cca 9 eur/osoba). Santorini je 
opravdu úžasné a i vy budete obdivovat úzké uličky, spousty obchůdků a 
kaváren a především úžasné výhledy lákající k nekonečnému fotografování. 
6.-7.den:  Řecko – Mykonos 20:30-14:00 
V řecké mytologii byl Mykonos dějištěm bojů mezi Diem a Giganty, ostrov sám 
byl pojmenován po Apollónově vnukovi Mykonovi. Mykonos dnes patří k 
nejoblíbenějším řeckým ostrovům. Ostrov proslul množstvím zachovalých 
větrných mlýnů, které se nacházejí po celém ostrově. Za zmínku stojí i kostel 
Panagias Paraportiani. Na ostrově, hlavně na jeho jižním pobřeží, se nachází i 
řada dobrých pláží. Zásluhu na oblíbenosti ostrova má však jeho noční život, 
který je řazen mezi nejznámější ve Středomoří vůbec. Přes den malebné a 
pitoreskní uličky města Mykonos se během turistické sezóny každý večer mění 
v konglomerát taveren, hospůdek, barů a klubů, které přitahují množství 
turistů. Nejen díky romantickým zákoutím a krásné architektuře, ale především 
díky své divoké party povaze, kdy se Mykonosu dá přezdívat „řecká Ibiza“, se 
stal vyhledávaným a velmi populárním letoviskem mezi Evropany. 
8.den: Plavba na moři 
9.den: Itálie - Civitavecchia 10:00-11:30  Řím  12:30-16:30     
Ráno po vylodění zavítáme na krátkou procházku do Civitavecchie. Projdeme se 
místními uličkami, navštívíme trh a následně se asi dvouhodinovou jízdou 
budeme kochat střední Itálií po cestě do Říma. Po příjezdu do Říma vás čeká 
pěší procházka, která zahrnuje vnější prohlídku, Cirkus Massimus, 
Konstantinova oblouku a u Kolosea bude krátká fotografická procházka. Dále 
uvidíte Forum Románum, Kapitol, Památník Viktora Emanuela II, Fontánu di 
Trévi, nejkrásnější římské náměstí Piazza Navona, podíváme se na obrazy od 
Paula  Rubense, projdeme se po Ponte San Angelo, uvidíme Andělský hrad a 
naši procházku zakončíme pohledem na Vatikán. V pozdních odpoledních 
hodinách vyrazíme autobusem do Toskánska, kde si vychutnáte skvělou večeři 
a ubytujeme se na hotelu. 
10.den: Itálie – Siena 10:00-13:00       
Ráno po snídani odjezd do Sieny, známé jako historické kulturní město s 
výborně zachovalým středověkým architektonickým dědictvím a Sienskou 
univerzitou, jednou z nejstarších univerzit světa. Proto je Siena od roku 1995 
zapsána na seznamu památek světového dědictví UNESCO. Jedním z 
charakteristických rysů architektury v Sieně jsou stavby z cihel. Po prohlídce 
budeme projíždět úžasnou krajinou Italského Toskánska až do městečka San 
Gimignano, které je proslulé svou téměř jednotnou zástavbou středověké 
architektury a svými 15 věžemi. Tato stará část města na náhorní plošině je od 
roku 1990 zapsána na Seznamu světového dědictví UNESCO. Dějiny tohoto 
toskánského městečka začínají asi ve 4. století př. n. l. založením etruské osady, 
pojmenované Velathri podle etruské bohyně lesů. Šlechtické rodiny vystavěly 
kromě kostelů honosné paláce a hranolové obranné věže. Ve 14. století zde 
stálo 72 věží a za každou zbouranou byl vlastník povinen postavit věž novou. 
Rod Salvucciů prezentoval svou moc dokonce dvěma věžemi (připomínajícími 
Newyorská dvojčata). Dodnes se dochovalo 14 věží. Následuje odjezd na hotel, 
ubytování a večeře s překvapením.  
11.den: PISA-LUCCA 
Pisa je známá po celém světě svou Šikmou věží (Torre Pendente) a dalšími 
románskými budovami v komplexu místní katedrály na náměstí Piazza dei 
Miracoli („Náměstí zázraků“). Pisa byla založena na ústí řeky Arno 
pravděpodobně Řeky. Podle latinských spisovatelů vznikla ve 13. století př. n. l., 
550 let před založením Říma. Dočasně patřila Etruskům, v roce 1991 během 
archeologických vykopávek na území Garibaldiho arény byla zdokumentována 
zdejší etruská nekropole. Za starověkého Říma byla Pisa jedním z center vlády 
nad Středozemním mořem. V středověku byla fakticky nezávislá Pisánská 
republika důležitým obchodním přístavem a jednou z námořních republik. 
V odpoledních hodinách se zastavíme ještě v nádherném městě Lucca, klteré 
bude krásnou tečkou tohoto poznávání Itálie 
12. den Příjezd do ČR.  
Dle dopravní situace kolem poledne 
 

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 
*2x ubytování v *** hotelu se snídaní a večeří v Toskánsku 
Cena zájezdu nezahrnuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 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: 
*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. Veškeré informace, všeobecné 
obchodní podmínky, podmínky účasti na plavbě naleznete na 
www.rivieratour.cz   
 

            TARQUINA-SIRACUSA-TARANTO-SANTORINI-MYKONOS-ŘÍM-PISA-LUCCA-SIENA… 
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       134   PLAVBA ZÁPADNÍM STŘEDOMOŘÍM                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AKČNÍ CENA                       19.990 Kč 

Číslo zájezdu 134 
Loď MSC CRUISES GRANDIOSA***** 
Termín odjezdu z ČR 7.10.2023 
Termín návratu do ČR 16.10.2023 
Počet dnů 10 
Cena za dítě do 12 let 7.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 9.990 Kč 
Katalogová cena do 29.990 Kč 
First minute cena od 19.990 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 – Janov - Itálie  10:00-18:00 
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: Marseille - Francie   08:00-16:00 
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je 
nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. Ostrov, 
kde byl vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. 
Nicméně, výšlap ke katedrále Panny Marie s naším delegátem, je 
nezapomenutelný zážitek. Marseille máte jako na dlani. Uvidíte ostrov Iff, 
místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav s jeho pevností a další 
zajímavosti. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v 
této destinaci je opravdu nutný.  
4.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. 
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. 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 
6.den: La Goulette - Tunisko  08.00-17.00 
Jiná země, jiné náboženství, ale i úplně jiný kontinent. Kotvíme totiž v 
Africe, a už při připlutí do přístavu si budete připadat jako v jiném světě. 
Můžete se vydat na výlety s plavební společností do nedalekého Kartága 
nebo obdivovat památky v muzeu, projet se kolem prezidentského paláce,  
nakupovat v Medině nebo navštívit místa, kde se natáčel slavný film s 
Angelikou. Pokud máte rádi opravdovou Afriku, vydejte se s naším 
delegátem do La Goullete, rybářské vesničky, kde navštívíte místní trhy, 
rybářské trhy a projdete se kolem pláží. Že to pro vás bude velký zážitek, 
tak to zaručujeme především těm turistům, kteří jsou zvyklí na ***** 
hotelové rezorty. Tady je to totiž extrém. 
7.den: Palermo - Sicílie - Itálie 08.00 - 18.00 
Nádherná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, 
čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude 
nápomocen při návštěvě tohoto krásného města. Nezapomeňte si koupit  

                                                              Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   
                                                                                 www.rivieratour.cz                                        

místní skvělou pistáciovou zmrzlinu, zavítat na rybí trhy a do místní 
katedrály. Ochutnat můžete Arancini – plněné rýžové kuličky smažené ve 
strouhance nebo Cannoli – další na Sicílii zcela běžný zákusek, který se 
rozšířil do celé Itálie a holduje mu i italská menšina v Americe. Jedná se o 
křupavé trubičky ze smaženého těsta plněné opět slazeným 
syrovátkovým sýrem ricotta a často také kandovaným ovocem či kousky 
čokolády. Krásný den na Sicílii. 
8.den: Neapol - Itálie 7.00-13.00 
Dopoledne vyrazíme na prohlídku tohoto úžasného města. Neapolská 
metropole Vám nabídne procházku historického centra, možnost nákupů 
aktuální módy, nebo pro opravdové cestovatele návštěvu španělské 
čtvrti. Zavítat můžete i k sídlu plavební společnosti MSC Cruises nebo 
využít fakultativních výletů na Vesuv nebo Pompeje. A uvidíme i sídlo 
plavební společnosti MSC Cruises. 
9.den: Itálie - Janov  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.  
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 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: 
*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. Veškeré informace, všeobecné 
obchodní podmínky, podmínky účasti na plavbě naleznete na 
www.rivieratour.cz   
 

                           JANOV – MARSEILLE – BARCELONA – TUNIS – SICÍLIE - NEAPOL 
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                  135 PLAVBA DO SVATÉ ZEMĚ                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AKČNÍ CENA                       27.990 Kč 

Číslo zájezdu 135 
Loď MSC CRUISES SINFONIA*** 
Termín odjezdu z ČR 20.10.2023 
Termín návratu do ČR 2.11.2023 
Počet dnů 14 
Cena za dítě do 12 let 14.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 16.990 Kč 
Katalogová cena do 39.990 Kč 
First minute cena od 26.990 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 - Janov - Itálie  10:00-18:00 
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: Itálie - Civitavecchia  07:00-17:00 
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. Civitavecchia 
[čivitavekkia] je italské přístavní město v provincii Roma v centrální italské 
oblasti Lazio. Nalézá se u Tyrhénského moře, 80 km západoseverozápadně 
od Říma. Oblast byla osídlena už v etruském období. V překladu 
Civitavecchia-doslova Staré město představuje prototyp klasického 
italského sídla s kořeny v dávném starověku (bylo prokázáno, že toto 
místo bylo osídleno již za dob Etrusků), jež za svou více než tisíciletou 
existencí prošlo bohatým rozvojem a změnami, jejichž stopy jsou dodnes 
patrné. Byl to hlavní Římský přístav a dodnes zde můžete navštívit přes 
stovku kostelů 
4.den: Messina - Sicílie - Itálie  12.00-18.00 
Objevte krásy Sicílie. Procházku uličkami tohoto malebného sicilského 
města i samotného mesinského průlivu zakončíme v místní katedrále.  
Odtud je možná fakultativní prohlídka města vláčkem po celém městě. 
Zažijete průplav Messinskou úžinou a uvidíte i sopku Etnu. Doporučujeme 
Vám výlet MSC CRUISES do nedaleké Taorminy nebo na Etnu. 
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. 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 
6.den:  Řecko -  Rhodos   09.00-16.00 
Opět jsme v Řecku. Tentokráte na ostrově Rhodos. Jižní část ostrova 
vhodná pro surfování, západní chladnější s ostrými větry a východní 
krásně proteplená nás pozve na pláže nebo se můžete vydat s naším 
delegátem na návštěvu starobylého města s jednou z mála historických 
památek ostrova místní pevností. Velmi příjemná je i návštěva centra 
města s obchůdky, kavárničkami, skvělými tavernami. 
7.den: Limassol - Kypr  09:00-18:00 
Na úplném jihu kyperského ostrova se nachází jeho nejvýznamnější přístav 
a oblíbené prázdninové středisko Limassol. Řecky zvaný Lemesos je 
druhým největším městem Kypru, disponující univerzitou, archeologickým 
nalezištěm, velkou obchodní zónou, rozsáhlou jachetní marinou i 
nákladním přístavem. Je obklopen vinohrady a rozlehlými citrusovými 
plantážemi. Oblíbili si ho především milovníci lenošení na plážích a 
koupání, sportu, zábavy i veselé společnosti. 
 

                                                             Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   
                                                                                www.rivieratour.cz                                        

                JANOV – CIVITAVECCHIA – MESSINA – RHODOS – KYPR – IZRAEL - KRÉTA  

8.den: Izrael - Haifa  07.00-21.00 
Město, kvůli němuž spousta mořeplavců vybírá právě tuto plavbu. Město Haifa 
bylo založeno pravděpodobně ve 14. století př. n. l. Ve 3. století n. l. bylo město 
centrem výroby textilních barev. S naším delegátem můžete vyrazit na 
fakultativní výlet NAZARETH & CANAAN (5 hodin). Křesťané a ti, co se zajímají o 
teologii a světovou historii budou fascinováni touto exkurzí, kdy navštíví místa, 
která patřila k životu Ježíše Krista. Opustíme přístav a pojedeme 1,5 hodiny do 
Nazaretu, největšího města severní části Izraele a města narození Ježíše podle 
Nového zákona. Mnoho lidí se zajímá o pouť k Bazilice Zvěstování, kostel 
postavený na místě, kde Gabriel zvěstoval Panně Marii o narození Ježíše, 
návštěvníci můžou vidět jeskyni, kde to bylo Panně Marii zvěstováno. Druhá 
část exkurze nás zavede do Canaanu, arabského města v části Galilee, je to tam, 
kde Ježíš proměnil vodu ve víno během známé svatby. Výlet je v anglickém 
jazyce. Návrat do přístavu. Výlet je na vyžádání.  
9.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. 
10.den: Kréta – Heraklion - Řecko     08.00-18.00 
Jsme na Krétě. Sever a jih ostrova je rozdílný. Na jednom konci úplný klid 
a pohoda. Na druhém čilý turistický ruch. Není vzácností potkat v tričku s 
krátkým rukávem lyžaře, kteří se chystají na místní sjezdovku lyžovat. 
Zdá se vám to nemožné? Uvidíte sami, pokud vyrazíte s naším delegátem 
do centra města kolem krásného přístavu, historických staveb až na trhy 
s kořením, oblečení a snad vším možným. 
11.den: Plavba na moři 
12.den: Plavba na moři 
13.den: Itálie - Janov  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.  
14.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 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: 
*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 
*fakultativní výlet se delegátem - Izrael 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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                   136   PLAVBA DO ISTANBULU                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AKČNÍ CENA                       25.990 Kč 

Číslo zájezdu 136 
Loď MSC CRUISES POESIA**** 
Termín odjezdu z ČR 27.10.2023 
Termín návratu do ČR 9.11.2023 
Počet dnů 14 
Cena za dítě do 12 let 10.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 13.990 Kč 
Katalogová cena do 39.990 Kč 
First minute cena od 25.990 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 – Janov - Itálie  10:00-17:00 
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. 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.-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. Nebo můžete jen tak odpočívat na 
palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, které je možné zakoupit na 
lodních barech 
5.den: Kusadasi - Turecko 09:00-19:00  
„ptačí ostrov”, láká svým kouzelným panoramatem typického pobřežního 
letoviska s přístavištěm jachet, tyrkysem obarvenou vodní hladinou a 
řeckým ostrovem Samos na horizontu. Je vyhlášeným tureckým 
letoviskem, kam ročně zavítá velké množství turistů, aby si tu užili svou 
dovolenou. Je také ideální k prozkoumání západní části Turecka, proto je 
vyhledávaným resortem cestovatelů. Většina turistických atrakcí v 
Kusadasi se nachází v oblasti přístavu. Můžete si tu prohlédnout mj. 
některé dobré příklady hrázděných domů z 19. století. Přežívá i brána do 
starého města. Čtvrť bazarů, překypující množstvím tureckých suvenýrů, 
začíná přímo u doku. Asi 2 km od města se táhne nejvyhledávanější pás 
písku Kadinlar Denizi 
6.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. 
7.-8.den: Istanbul - Turecko 07:00-01:00 
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. 
9.den: Piraeus – Athens - Řecko   08.00-18.00 
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. Také zavítáme do Plaky, kde 
budete mít možnost nakoupit si suvenýry anebo si dát občerstvení  

                                                              Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   
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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.    
10.den:  Plavba na moři  
A je to tu zase, lenošíme, relaxujeme. Zasloužíte si to. 
11.den: Palermo - Sicílie - Itálie 8.00 - 16.00 
Nádherná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, 
čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude 
nápomocen při návštěvě tohoto krásného města. Nezapomeňte si koupit 
místní skvělou pistáciovou zmrzlinu, zavítat na rybí trhy a do místní 
katedrály. Ochutnat můžete Arancini – plněné rýžové kuličky smažené ve 
strouhance nebo Cannoli – další na Sicílii zcela běžný zákusek, který se 
rozšířil do celé Itálie a holduje mu i italská menšina v Americe. Jedná se o 
křupavé trubičky ze smaženého těsta plněné opět slazeným 
syrovátkovým sýrem ricotta a často také kandovaným ovocem či kousky 
čokolády. Krásný den na Sicílii. 
12.den: Itálie - Civitavecchia  09:00-18:00 
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. Civitavecchia 
[čivitavekkia] je italské přístavní město v provincii Roma v centrální 
italské oblasti Lazio. Nalézá se u Tyrhénského moře, 80 km 
západoseverozápadně od Říma. Oblast byla osídlena už v etruském 
období. V překladu Civitavecchia-doslova Staré město představuje 
prototyp klasického italského sídla s kořeny v dávném starověku (bylo 
prokázáno, že toto místo bylo osídleno již za dob Etrusků), jež za svou 
více než tisíciletou existencí prošlo bohatým rozvojem a změnami, jejichž 
stopy jsou dodnes patrné. Byl to hlavní Římský přístav a dodnes zde 
můžete navštívit přes stovku kostelů 
13.den: Itálie - Janov  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.  
14.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 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 
*fakultativní  výlet Athény  
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 990 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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 AKČNÍ CENA                        21.990 Kč 

Číslo zájezdu 142 nebo 143 
Loď MSC CRUISES WORLD EUROPA***** 
Termín odjezdu z ČR 04.11. nebo 18.11.2023  

Termín návratu do ČR 13.11. nebo  27.11.2023 

Počet dnů 10 
Cena za dítě do 12 let 7.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 9.990 Kč 
Katalogová cena do 29.990 Kč 
First minute cena od 21.990 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: Brno, Bratislava. Svozový transfer za příplatek Praha, 
Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí 
 
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění – Janov - Itálie  10:00-16:00 
Po příjezdu do přístavu si prohlédneme toto úžasné starobylé město 
slavné zejména za doby Janovské republiky, které je i spjato s místem 
narození Kryštofa Kolumba. Po prohlídce 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: Itálie - Civitavecchia  07:00-19:00 
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. Civitavecchia 
[čivitavekkia] je italské přístavní město v provincii Roma v centrální italské 
oblasti Lazio. Nalézá se u Tyrhénského moře, 80 km západoseverozápadně 
od Říma. Oblast byla osídlena už v etruském období. V překladu 
Civitavecchia-doslova Staré město představuje prototyp klasického 
italského sídla s kořeny v dávném starověku (bylo prokázáno, že toto 
místo bylo osídleno již za dob Etrusků), jež za svou více než tisíciletou 
existencí prošlo bohatým rozvojem a změnami, jejichž stopy jsou dodnes 
patrné. Byl to hlavní Římský přístav a dodnes zde můžete navštívit přes 
stovku kostelů 
4.den: Palermo - Sicílie - Itálie 09.00 - 17.00 
Nádherná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, 
čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude 
nápomocen při návštěvě tohoto krásného města. Nezapomeňte si koupit 
místní skvělou pistáciovou zmrzlinu, zavítat na rybí trhy a do místní 
katedrály. Ochutnat můžete Arancini – plněné rýžové kuličky smažené ve 
strouhance nebo Cannoli – další na Sicílii zcela běžný zákusek, který se 
rozšířil do celé Itálie a holduje mu i italská menšina v Americe. Jedná se o 
křupavé trubičky ze smaženého těsta plněné opět slazeným syrovátkovým 
sýrem ricotta a často také kandovaným ovocem či kousky čokolády. 
Krásný den na Sicílii. 
5.den: Valletta - Malta 10:00-18:00 
hlavní město Malty, Valletta, se rozkládá na území o velikosti 1 kilometr x 
600 metrů což z ní činí jedno z nejmenších hlavních měst na světě. Trvale 
zde žije jen něco málo přes 6.000 obyvatel, kteří podle vyjádření 
organizace UNESCO bydlí v městě s největší koncentrací památek na 
světě. I díky tomu byla Valletta zařazena v roce 1980 na prestižní seznam 
památek světového dědictví UNESCO. Valletta je převážně tvořena domy 
postavenými v 16. století během vlády rytířů svatého Jana Jeruzalémského 
(svatého Jana Křtitele), známých také jako Johanité. Ti se na Maltě usadili 
po svém vyhnání z řeckého ostrova Rhodos a následně své pojmenování 
změnili na Maltézské rytíře. Město má silný barokní nádech s prvky 
manýrismu a místy zde můžete narazit i na neoklasicistní budovy a pár 
moderních staveb. Valletta je živým městem, které kromě spousty 
výstavních paláců, kostelů a muzeí nabízí i více světská potěšení 
6.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…  

 
 
7.den: Barcelona - Španělsko 09:00-18:00 
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. 
8. den: Marseille - Francie 07:00-18.00   
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je 
nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. 
Ostrov, kde byl vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte 
Christo. Nicméně, výšlap ke katedrále Panny Marie s naším delegátem, je 
nezapomenutelný zážitek. Marseille máte jako na dlani. Uvidíte ostrov 
Iff, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav s jeho pevností a další 
zajímavosti. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v 
této destinaci je opravdu nutný. Večer po divadelním představení si 
připravíme zavazadla k vylodění, zaplatíme účty a necháme se unášet na 
vlnách k poslednímu přístavu naší plavby. Nutný transfer MSC 
9.den: Itálie - Janov  08:00 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.  
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 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: 
*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. Veškeré informace, všeobecné 
obchodní podmínky, podmínky účasti na plavbě naleznete na 
www.rivieratour.cz   
 

                JANOV - CIVITAVECCHIA - PALERMO -  MALTA - BARCELONA - MARSEILLE 

                                                              Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   
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 AKČNÍ CENA                       23.990 Kč 

Číslo zájezdu 137 
Loď MSC CRUISES DIVINA***** 
Termín odjezdu z ČR 15.11.2023 
Termín návratu do ČR 28.11.2023 
Počet dnů 14 
Cena za dítě do 12 let 9.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 12.990 Kč 
Katalogová cena do 35.990 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 – Janov - Itálie  10:00-16:00 
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:  Barcelona - Španělsko 13.00-18.00 
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. 
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. Nebo můžete jen tak odpočívat na 
palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, které je možné zakoupit na 
lodních barech 
5.den: Casablanca - Maroco  09:00-22:00 
je největší město a přístav v Maroku. Nachází se na pobřeží Atlantského 
oceánu v západní části Maroka a je hlavním městem regionu Velká 
Casablanca. V Casablance sídlí Královský oceánografický institut. Zároveň 
je nejdůležitější základnou Královského námořnictva Maroka. V této 
destinaci si nesmíte nechat ujít prohlídku mešity Hassana II. – mešita tyčící 
se nad mořem na skalnaté plošině je dominantou města. Stavba byla 
započata roku 1980 podle návrhů francouzského architekta Michela 
Pinseaua a slavnostní otevření se konalo 30. 8. 1993. Minaret vysoký 200 
metrů je nejvyšší stavbou v zemi. Mešita dokáže pojmout až 25 000 
věřících a dalších 80 000 se vejde na nádvoří. Podle statistiků by se do této 
mešity mohl umístit Chrám sv. Petra v Římě. (Vstupné cca 13€)  Velmi 
zajímavým kontrastem je i místní Medina, která rozhodně stojí za 
prozkoumání. 
6.den:  Plavba na moři   
Můžeme se koupat, opalovat, využít vířivek, kosmetického salonu … 
7.den: Santa Cruz de Tenerife - Kanárské ostrovy-Španělsko 08:00-16:00 
je největší město na ostrově Tenerife, jednom z Kanárských ostrovů, 
autonomním společenství Španělska. Tenerife má činnou sopku Pico de 
Teide, ostrov bohatý na krásnou faunu i flóru. Procházka městem je 
pohodová a příjemná, zejména pokud navštívíte místní zahrady nebo se 
projdete městem protože, jednou z nejreprezentativnějších budov je 
auditorium postavené ve stylu moderní španělské architektury. Město 
také hostí jeden z největších světových karnevalů, karneval v Santa Cruz 
de Tenerife 

                                                             Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   
                                                                                www.rivieratour.cz                                        

8.den: Funchal - Madeira - Portugalsko  09.00-16.00 
Hlavní město ostrova Madeira. Bohatnoucí město lákalo piráty, proti 
kterým nebylo dostatečně chráněno. Proto byly postupně vybudovány 4 
pevnosti. Hned u přístavu vás zde zaujme pevnost z 16. století, dále si 
pak projdeme město a jeho části procházkou, kde se zastavíme na 
ochutnávku vína a navštívíme místní trhy. Pro milovníky adrenalinu a 
krásných výhledů doporučíme další procházku a výlet lanovkou a sjezd 
na místních saních, což je opravdová místní turistická atrakce. Karel I., 
císař rakouský a král český, který zde zemřel a je pochován v kapli kostela 
Panny Marie na Monte, tam je též jeho socha. 
9.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. 
10. den: Malaga - Španělsko  08.00-17.00 
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 zhlédnutí – 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. 
11.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 
12.den: Marseille - Francie   08:00-17:00 
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je 
nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. 
Ostrov, kde byl vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte 
Christo. Nicméně, výšlap ke katedrále Panny Marie s naším delegátem, je 
nezapomenutelný zážitek. Marseille máte jako na dlani. Uvidíte ostrov 
Iff, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav s jeho pevností a další 
zajímavosti. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v 
této destinaci je opravdu nutný. Večer po divadelním představení si 
připravíme zavazadla k vylodění, zaplatíme účty a necháme se unášet na 
vlnách k poslednímu přístavu naší plavby.. 
13.den: Itálie - Janov  -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.  
14.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 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: 
*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 
*fakultativní výlet s delegátem MADEIRA, CASABLANCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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AKČNÍ CENA                                           24.990 Kč 

Číslo zájezdu 147 
Loď MSC CRUISES ARMONIA*** 
Termín odjezdu z ČR 3.11.2023 
Termín návratu do ČR 16.11.2023 
Počet dnů 14 
Cena za dítě do 12 let 9.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 12.990 Kč 
Katalogová cena do 35.990 Kč 
First minute cena od 24.990 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  10:00-20:00 
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.  
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: Katakolon - Olympia - Řecko  10.00-18.00 
Olympia-místo, kde se zapalovaly olympijské ohně, byl zde první stadion. 
Samotná vesnička je velmi příjemná na nákupy suvenýrů a relaxace při 
kafíčku. CK má pro vás připraven fakultativní výlet do 40km vzdálené 
Olympie. Můžete tak s námi navštívit místa, které mají obrovskou 
historickou hodnotu.  
5.den: Kréta - Heraklion - Řecko   10.00-17.00 
Jsme na Krétě. Sever a jih ostrova je rozdílný. Na jednom konci úplný klid a 
pohoda. Na druhé čilý turistický ruch. Není vzácností potkat v tričku s 
krátkým rukávem lyžaře, kteří se chystají na místní sjezdovku lyžovat. Zdá 
se vám to nemožné? Uvidíte sami, pokud vyrazíte s našim delegátem do 
centra města kolem krásného přístavu, historických staveb až na trhy s 
kořením, oblečení a snad vším možným. 
6.den: Řecko -  Rhodos   08.00-17.00 
Opět jsme v Řecku. Tentokráte na ostrově Rhodos. Jižní část ostrova 
vhodná pro surfování, západní chladnější s ostrými větry a východní 
krásně proteplená nás pozve na pláže nebo se můžete vydat s našim 
delegátem na návštěvu starobylého města s jednou z mála historických 
památek ostrova místní pevností. Velmi příjemná je i návštěva centra 
města s obchůdky, kavárničkami, skvělými tavernami. 
7.den: Limassol - Kypr  10:00-18:00 
Na úplném jihu kyperského ostrova se nachází jeho nejvýznamnější přístav 
a oblíbené prázdninové středisko Limassol. Řecky zvaný Lemesos je 
druhým největším městem Kypru, disponující univerzitou, archeologickým 
nalezištěm, velkou obchodní zónou, rozsáhlou jachetní marinou i 
nákladním přístavem. Je obklopen vinohrady a rozlehlými citrusovými 
plantážemi. Oblíbili si ho především milovníci lenošení na plážích a 
koupání, sportu, zábavy i veselé společnosti. 
8.den: Port Said - Egypt 07:00-21:00 
Město bylo založeno v roce 1859 jako součást stavby Suezského kanálu a 
bylo pojmenováno po místokráli Muhammadovi Saidovi. Pokud máte rádi 
typické egyptské lahůdky (dýňová semínka, cizrnu a jiné), potom 
nakoupíte nejlepší zboží v obchodě Bondok, který sídlí na ulici Saad 
Zaghloul (obyvatelé města ji ovšem stále říkají Delatini). V žádném případě 
byste neměli zapomenout na čerstvou šťávu z cukrové třtiny. Za dobrou 
cenu tu pořídíte i kvalitní oblečení, a to hlavně pro děti. 

                                                                Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   
                                                                                       www.rivieratour.cz                                        

9.den: Alexandria - Egypt   07:00-21:00 
Alexandrie je druhé největší město v zemi faraónů a pyramid. Avšak 
bohatá historie starověkého Egypta není jediný důvod, proč právě 
Alexandrie láká davy turistů. Jako v ráji se zde budou cítit i milovníci pláží 
s jemným bílým pískem. Město vybudoval Alexandr Veliký (Makedonský) 
před více než 2000 lety na místě malé rybářské vesnice. Vojevůdce při 
svém tažení založil řadu měst, z nichž většinu pojmenoval po sobě. 
Alexandrii předurčil k velkým věcem. Chtěl z ní vybudovat velkolepé 
centrum celé říše. To ale netušil, že se z města brzy stane nejvýznamnější 
obchodní uzel mezi Afrikou, Evropou a Asií. O tom, že Alexandrie bývala 
neskutečně krásné město svědčí fakt, že si ho jako své sídlo vybrala i 
samotná Kleopatra. V Egyptě můžete využít i fakultativních výletů na 
pyramidy. 
10.den:  Plavba 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 
11.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. 
12.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 
13.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 naším 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. 
14.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 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 do Olympie, Alexandrie, Port Said  
*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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AKČNÍ CENA                                           46.990 Kč 

Číslo zájezdu 104 
Loď MSC CRUISES  SEASCAPE***** 
Termín odjezdu z ČR 23.11.2023 
Termín návratu do ČR 3.12.2023 
Počet dnů 11 
Cena za dítě do 12 let 35.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 35.990 Kč 
Katalogová cena do 59.990 Kč 
First minute cena od 46.990 Kč 
 

 Nejen plavbu Karibikem. S námi poznáte i život ve městě celoroční 
prázdninové pohody, Miami. V ceně našeho zájezdu máte totiž 
ubytování pouze 100m od Miami Beach a také autobusový výlet s naším 
průvodcem po Miami, kde uvidíte panoramata miamských mrakodrapů, 
zavítáte na kávu do kubánské čtvrti, zjistíte, kde mají letní sídlo světové 
celebrity, mrknete na styl art deco a ve finále si dáte skvělý drink** na 
hlavní třídě v Miami. Pokud bude dostatek času, tak na konci naší plavby 
zavítáme i na nákupy do nákupního centra Dolphin Mall v Miami. Tato 
lákavá nabídka je tu právě pro vás. 
1.den: Odlet 
Svoz transferem RIVIERA TOUR (za příplatek 1190,-Kč) na trase Frýdek 
Místek – Ostrava – Olomouc – Vyškov – Brno.. na letiště. Ráno na letišti 
sraz celé skupiny, odbavení a odlet do Miami. V podvečer přílet do Miami, 
imigrační řízení a transfer do *** hotelu, nocleh. Delegát odlétá se 
skupinou. Cestujeme leteckou linkovou přepravou. Večer dle časových 
dispozic procházka s delegátem po centru Miami, individuální večeře. 
2.den:  Miami 
V dopoledních hodinách po snídani, která je součástí ceny zájezdu, 
vyrazíme na prohlídku Miami vyhlídkovým busem, kde uvidíme Miami 
Beach, čtvrt s mrakodrapy, Kubánskou čtvrt a okolí přístavu. Výlet cca 3-4 
hodiny. Odpoledne volný program na Miami určený k relaxaci a poznávání. 
Nocleh. Bez stravy. Ubytování v koloniálním hotelu v Miami Beach, cca 
100 m od pláže a 500 m od Španělské čtvrti. Před hotelem je obchod a 
dostupné spojení busem po Miami. 
3. den: Miami 09:00-17:00 
Snídaně, transfer do přístavu v Miami, nalodění a pozdní oběd. Prohlídka 
lodi s delegátem. Ubytování a osobní volno. V podvečer bezpečnostní 
cvičení, slavnostní večeře a vyplutí z Miami. Návštěva večerních estrádních 
programů v divadle, volná zábava  
4.den: Nassau - Bahamy 07:00-14:00 
Prvním místem, které Kryštof Kolumbus v Americe objevil, byl právě jeden 
z ostrovů Bahamského souostroví. V roce 1492 přistál na ostrovu San 
Salvador a prohlásil ho za španělskou državu. Většinu původního 
obyvatelstva odvezli Španělé jako otroky do zlatých dolů na Kubu a na 
Haiti, zbytek vymřel. Na počátku 17. století se na ostrově začali usazovat 
Britové a v roce 1717 se Bahamy staly britskou kolonií. 7. ledna 1964 byla 
udělena Bahamám samospráva a 10. července 1973 byla vyhlášena 
nezávislost. Hezké jsou výlety, koupání a návštěva místní výrobny rumu. 
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. 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 
6.den: San Juan – Portoriko  10:00-17:00 
Díky své poloze a bělostným plážím s tyrkysově modrou vodou se stal 
rájem dovolenkářů. Celoroční svit slunečních paprsků, fantastické pláže, 
vápencové jeskyně, deštný prales a historická města. Jen zlomek z toho, co 
může Portoriko nabídnout. Stejně pestré je i jeho území. Nekonečné pláže, 
vysoké hory, zelená údolí a deštný prales zajišťují, že na ostrově se 
rozhodně nudit nebudete. San Juan je největší a zároveň hlavní město 
Portorika. Spojení moderní architektury a historických duhově zbarvených 
koloniálních budov vytváří kouzelnou atmosféru. Poté co si většina turistů 
vychutná atmosféru historické části města a vynikající zdejší kuchyni, tak 
zamíří k pevnosti El Morro Castle, která doslova stojí na útesu a díky své 
výjimečnosti je zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO.  

                                                                Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   
                                                                                       www.rivieratour.cz                                        

7.den: Puerto Plata - Dominikanská republika 10:00-18:00 
přístavní město stejnojmenné dominikánské provincie, které bylo 
založeno již v roce 1496, tedy pouhé 4 roky po objevení Nového světa 
Kryštofem Kolumbem. Leží na úpatí hory Pico Isabel de Torres, kde stojí 
socha Krista Spasitele (jedná se o napodobeninu sochy z Rio de Janeira) a 
odkud je opravdu krásný výhled do okolí. Toto největší město severního 
pobřeží Dominikánské republiky je lemováno přímořskou promenádou 
Malecon, známou především svými nezastřešenými restauracemi, 
obchody a bohatým nočním životem. V Puerto Plata se zachovalo 
nebývalé množství památek, navštívit můžete starobylou španělskou 
pevnost Fortaleza San Felipe, náměstí Parque Central s monumentálními 
viktoriánskými stavbami či viktoriánský přístav s manufakturou na 
výrobu rumu nebo manufakturu na výrobu doutníků či muzeum jantaru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: Ocean Cay MSC Marine Reserve - Bahamy 9.00-22.00 
V bahamském hlavním městě Nassau podepsal v roce 2015 bahamský 
premiér Perry Christie a MSC Cruises výkonný předseda Pierfrancesco 
Vago smlouvu na 100 let, která umožňuje společnosti MSC Cruises 
obsadit a využívat ostrov s názvem Ocean Cay MSC Marine Reserve. 
Ostrov nabízí naprosto autentickou dovolenou s nejlepšími plážemi na 
světě uprostřed Karibského moře. Na ostrově je k dispozici půjčovna 
jízdních kol a jiných dopravních prostředků, specializované pláže jako je 
třeba rodinná pláž s restaurací, dětským hřištěm a ostatní vybavení pro 
děti. Okouzlující laguna ve vnitrozemí nebo velký slavnostní altán pro 
oslavy a svatby. Pro více náročné klienty jsou na ostrově soukromé 
bungalovy s masážemi a exkluzivní lázeňské a wellness 
centrum. 
10.den: Miami 8.00 
Ráno připlujeme do Miami. Po snídani následuje vylodění, imigrační 
kontrola. Dle časových dispozic zavítáme do nákupního střediska Dolphin 
Mall, kde můžete uskutečnit poslední nákupy anebo se občerstvit před 
odletem z USA. Následuje transfer na letiště a odlet domů s přestupem. 
11.den: Přílet a odjezd do vašich domovů 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC 

Cena zájezdu zahrnuje: 
* leteckou linkovou dopravu ve třídě economy** s přestupem 
*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 
 
U RIVIERA TOUR v ceně na víc: 
*autobusový výlet v Miami 
*2x ubytování v *** hotelu na Miami Beach se snídaní 
*návštěva Dolphin Mall (dle časových dispozic v den vylodění) 
 
Cena zájezdu neobsahuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 14,5 USD/os/noc      
*transfery plavební společnosti v přístavech 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby     
*vstupní vízum do USA  
 
Za příplatek nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění, nápojové balíčky a pakety  
*kajuty venkovní, balkonové 
*vyřízení vstupního víza Esta 
 
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   
 
*nutné očkování na Covid19 
*cestující, kteří po 1.1.2021 navštívíli Kubu musí mít do USA vízum 
 

24 

                         MIAMI – NASSAU – SAN JUAN – PUERTO PLATA – OCEAN CAY 



; 

                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 15 LET ZKUŠENOSTÍ   
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AKČNÍ CENA                                         64.990 Kč 

Číslo zájezdu 105 
Loď MSC CRUISES SEASCAPE***** 
Termín odjezdu z ČR 23.11.2023 
Termín návratu do ČR 10.12.2023 
Počet dnů 18 
Cena za dítě do 12 let 46.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 46.290 Kč 
Katalogová cena do 79.990 Kč 
First minute cena od 64.990 Kč 
 

 Nejen plavbu Karibikem. S námi poznáte i život ve městě celoroční 
prázdninové pohody, Miami. V ceně našeho zájezdu máte totiž 
ubytování pouze 100m od Miami Beach a také autobusový výlet s naším 
průvodcem po Miami, kde uvidíte panoramata miamských mrakodrapů, 
zavítáte na kávu do kubánské čtvrti, zjistíte, kde mají letní sídlo světové 
celebrity, mrknete na styl art deco a ve finále si dáte skvělý drink** na 
hlavní třídě v Miami. Pokud bude dostatek času, tak na konci naší plavby 
zavítáme i na nákupy do nákupního centra Dolphin Mall v Miami. Tato 
lákavá nabídka je tu právě pro vás. 
1.den: Odlet 
Svoz transferem RIVIERA TOUR (za příplatek 1190,-Kč) na trase Frýdek 
Místek – Ostrava – Olomouc – Vyškov – Brno.. na letiště. Ráno na letišti 
sraz celé skupiny, odbavení a odlet do Miami. V podvečer přílet do Miami, 
imigrační řízení a transfer do *** hotelu, nocleh. Delegát odlétá se 
skupinou. Večer dle časových dispozic procházka s delegátem po centru 
Miami, individuální večeře. 
2.den: Miami 
V dopoledních hodinách po snídani, která je součástí ceny zájezdu, 
vyrazíme na prohlídku Miami vyhlídkovým busem, kde uvidíme Miami 
Beach, čtvrt s mrakodrapy, Kubánskou čtvrt a okolí přístavu. Výlet cca 3-4 
hodiny. Odpoledne volný program na Miami určený k relaxaci a poznávání. 
Nocleh. Bez stravy. Ubytování v koloniálním hotelu v Miami Beach, cca 
100 m od pláže a 500 m od Španělské čtvrti. Před hotelem je obchod a 
dostupné spojení busem po Miami. 
3.den: Miami 09:00-19:00 
Snídaně, transfer do přístavu v Miami, nalodění a pozdní oběd. Prohlídka 
lodi s delegátem. Ubytování a osobní volno.  
4.den: Nassau - Bahamy 07:00-14:00 
Prvním místem, které Kryštof Kolumbus v Americe objevil, byl právě jeden 
z ostrovů Bahamského souostroví. V roce 1492 přistál na ostrovu San 
Salvador a prohlásil ho za španělskou državu. Většinu původního 
obyvatelstva odvezli Španělé jako otroky do zlatých dolů na Kubu a na 
Haiti, zbytek vymřel. Hezké jsou výlety, koupání a návštěva místní výrobny 
rumu. 
5.den: Plavba na moři   
Konečně se můžete jen tak slunit, užívat si skvělé drinky a služby lodi MSC 
6.den: San Juan – Portoriko  10:00-17:00 
Díky své poloze a bělostným plážím s tyrkysově modrou vodou se stal 
rájem dovolenkářů. Celoroční svit slunečních paprsků, fantastické pláže, 
vápencové jeskyně, deštný prales a historická města. Jen zlomek z toho, co 
může Portoriko nabídnout. Stejně pestré je i jeho území. Nekonečné pláže, 
vysoké hory, zelená údolí a deštný prales zajišťují, že na ostrově se 
rozhodně nudit nebudete. San Juan je největší a zároveň hlavní město 
Portorika. Spojení moderní architektury a historických duhově zbarvených 
koloniálních budov vytváří kouzelnou atmosféru. Poté co si většina turistů 
vychutná atmosféru historické části města a vynikající zdejší kuchyni, tak 
zamíří k pevnosti El Morro Castle, která doslova stojí na útesu a díky své 
výjimečnosti je zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO.  
7.den: Puerto Plata- Dominikanská republika 10:00-18:00 
přístavní město stejnojmenné dominikánské provincie, které bylo 
založeno již v roce 1496, tedy pouhé 4 roky po objevení Nového světa 
Kryštofem Kolumbem. Leží na úpatí hory Pico Isabel de Torres, kde stojí 
socha Krista Spasitele (jedná se o napodobeninu sochy z Rio de Janeira) a 
odkud je opravdu krásný výhled do okolí. V Puerto Plata se zachovalo 
nebývalé množství památek, navštívit můžete starobylou španělskou 
pevnost Fortaleza San Felipe, náměstí Parque Central s monumentálními 
viktoriánskými stavbami či viktoriánský přístav s manufakturou na výrobu 
rumu nebo manufakturu na výrobu doutníků či muzeum jantaru. 
 
 
                                                                 Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   

                                                                                       www.rivieratour.cz                                        

8.den: Plavba na moři 
A je to tu zase. Uděláme si čas na své nové přátele z lodi … 
9.den: Ocean Cay MSC Marine Reserve - Bahamy 9.00-22.00 
V bahamském hlavním městě Nassau podepsal v roce 2015 bahamský 
premiér Perry Christie a MSC Cruises výkonný předseda Pierfrancesco 
Vago smlouvu na 100 let, která umožňuje společnosti MSC Cruises 
obsadit a využívat ostrov s názvem Ocean Cay MSC Marine Reserve. 
Ostrov nabízí naprosto autentickou dovolenou s nejlepšími plážemi na 
světě uprostřed Karibského moře. Na ostrově je k dispozici půjčovna 
jízdních kol a jiných dopravních prostředků, specializované pláže jako je 
třeba rodinná pláž s restaurací, dětským hřištěm a ostatní vybavení pro 
děti. Okouzlující laguna ve vnitrozemí nebo velký slavnostní altán pro 
oslavy a svatby. Pro více náročné klienty jsou na ostrově soukromé 
bungalovy s masážemi a exkluzivní lázeňské a wellness 
10.den: Miami - Evereglades 06:00-17:00 
Tento den věnujeme speciálnímu fakultativnímu výletu (za příplatek) 
cestovní kanceláře do parku Evereglades. Proletíte se na vznášedlech a 
uvidíte třeba i aligátory. Po návratu volný program.  
11.den: Plavba na moři 
Tradá, koupeme se, opalujeme se…lenošíme 
12. den: Ocho Rios – Jamajka 9.00-17.00 
JAMAJKA-NO PROBLEM. Tak tento slogan znají asi všichni, kdo navštívili 
Jamajku. Krásný ostrov plný zeleně, neskutečně pohodoví Jamajčané a 
neuvěřitelně krásné Jamajčanky. To vše můžete zažít na Jamajce. Přístav 
Ocho Rios je výborným výchozím bodem pro uskutečnění výletů za 
poznáním Jamajky. Zažijete tu pravou Jamajku mezi prodejci prodávající 
suvenýry, pečivo, kokosové peněženky a všudy přítomné DRED-kulichy. 
13.den:  Kajmanské ostrovy – George Town 10:00-16:00 
V destinaci George Town se nekotví v přístavu, ale na širém moři. Je 
potřeba využít záchranných loděk, tzv. tendru. Lístky na tender jsou 
zdarma a vydávají se na určitý čas. George Town se nalézá na největším 
ostrově Grand Cayman. Jde nejen o hlavní město Kajmanských ostrovů, 
ale také o důležitý přístav a centrum obchodu, kdy zde sídlí zhruba 500 
bank. Kajmany jsou rájem opalování, koupání se v moři a potápění. Asi 
nejlepší podmínky naleznete na pláži s názvem Seven Miles, kde Vás 
odveze taxi z přístavu. 
14.den:  Mexiko – Cozumel  7:00-16:00 
Cozumel v překladu znamená Ostrov vlaštovek. Na první pohled vás 
zaujme specifický ráz jeho přírodních krás. Rozhodně stojí za to spatřit 
Mezo americký korálový útes, jenž je turisty vyhledáván zejména pro své 
možnosti koupání a potápění. Zájemci o koupání se mohou vydat 
trajektem na pevninu na jednu z nejznámějších pláží Playa Del Carmen. 
Pro milovníky historie, doporučujeme navštívit Mayské ruiny. Můžete 
využít fakultativního výletu společnosti MSC nebo taxi služby. Je možnost 
využít taxi nebo místního autobusu a udělat si okružní jízdu po městě 
nebo i po celém ostrově, zabere to cca 3. hodiny. Jako suvenýr 
doporučujeme zakoupit pravou mexickou Tequilu. Doprava v přístavu:  
Kotví se nedaleko od centra města a lze jít pěší chůzí 
15.den: Plavba na moři 
Koupeme se, opalujeme se…lenošíme 
16.den: Ocean Cay MSC Marine Reserve - Bahamy 7.00-22.00 
Pro velký úspěch si dáme opakování 9. dne plavby-zkrátka ráj na zemi  
17.den: Miami 8.00 
Ráno připlujeme do Miami. Po snídani následuje vylodění, imigrační 
kontrola. Dle časových dispozic zavítáme do nákupního střediska Dolphin 
Mall, kde můžete uskutečnit poslední nákupy anebo se občerstvit před 
odletem z USA. Následuje transfer na letiště a odlet domů s přestupem. 
18.den: Přílet a odjezd do vašich domovů 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC 

Cena zájezdu zahrnuje: 
* leteckou linkovou dopravu ve třídě economy** s přestupem 
*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 
 
U RIVIERA TOUR v ceně na víc: 
*autobusový výlet v Miami 
*2x ubytování v *** hotelu na Miami Beach se snídaní 
*návštěva Dolphin Mall (dle časových dispozic v den vylodění) 
 
Cena zájezdu neobsahuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 14,5 USD/os/noc      
* transfery plavební společnosti v přístavech 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby     
*vstupní vízum do USA  
 
Za příplatek nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění, nápojové balíčky a pakety  
* kajuty venkovní, balkonové 
*vyřízení vstupního víza Esta 
*fakultativní výlet Jamajka, Everglades v Miami s delegátem 
 
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   
 
*nutné očkování na Covid19 
*cestující, kteří po 1.1.2021 navštívíli Kubu musí mít do USA vízum 
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                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 15 LET ZKUŠENOSTÍ   

 

 

          24 100  RUDÉ MOŘE A SAUDSKÁ ARÁBIE                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKČNÍ CENA                                         29.990 Kč 

Číslo zájezdu 24 100 
Loď MSC CRUISES ORCHESTRA**** 
Termín odjezdu z ČR 13.1.2024 
Termín návratu do ČR 21.1.2024 
Počet dnů 9 
Cena za dítě do 12 let 26.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 26.990 Kč 
Katalogová cena do 39.990 Kč 
First minute cena od 29.990 Kč 
 

1.den: Odlet do Safagy 
Odlet do Egypta  
2.den: Safaga-Egypt 11:00-22:00 
Přílet do Safagy, odbavení, transfer na loď a ubytování. 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: Jeddah - Saudská Arábie  07:00-22:00 
Na konci roku 2019 Saúdská Arábie poprvé v historii začala vydávat 
turistická víza. Do té doby nebylo možné tuto zemi navštívit. Pro 
cestovatele se tak otevřela rozlohou 13. největší země světa s 
mimořádnou historií a přírodními krásami nejvyšší kategorie. Přístav 
Džidda-Jeddah je určitě zajímavějším vstupním bodem do země než hlavní 
město Rijád. Má historické centrum s opravenými tradičními domy, 
nejuvolněnější atmosféru a nejširší škálu restaurací a hotelů v zemi. 
Mnoho kilometrů pobřeží bylo přetvořeno v rámci projektu „Jeddah 
Waterfront“ v sérii parků, hřišť, restaurací a různých atrakcí, kterým 
kraluje fontána Krále Fahda vystřikující do výšky přes 300 metrů. Džidda je 
příhodně umístěna zhruba v polovině Rudého moře a do svatého města 
muslimů, nevěřícím zapovězené Mekky, je to jen 65 kilometrů. A protože 
je Saúdská Arábie opravdu velká země, můžete se z ní vydat na okruh buď 
na sever, nebo na jih. Oboje zahrnuje několik tisíc kilometrů jízdy a/nebo 
kombinaci s vnitrostátním přeletem. Pokud byste chtěli prozkoumávat 
východní provincie země, což je podle mě nejméně zajímavá varianta, je 
lepším východiskem Rijád nebo i Dubaj. Otevření země turistům bylo 
doprovázeno změnou oficiálního přístupu k oblékání. Povinností žen je mít 
pouze zakrytá ramena a kolena a nenosit příliš přiléhavé nebo vyzývavé 
oblečení. V praxi je ale vhodné mít dlouhé kalhoty i rukávy a alespoň lehký 
šátek přes hlavu, jinak budete nápadnější než sněhulák. I na mužích jsme 
kraťasy zahlédli jen v hotelu v Džiddě a na pláži. Rozhodně doporučujeme 
některý z nabízených výletů.  
5.den:  Plavba na moři   
Konečně se můžete jen tak slunit, užívat si skvělé drinky a služby lodi MSC 
6.den: Aqaba – Jordánsko - Petra 07:00-20:00 
nejvýznamnější město v jižním Jordánsku a krásné plážové letovisko se 
rozkládá na okraji Akabského zálivu, obklopené vysokými horami pouště, 
které se po většinu roku těší velice příjemnému podnebí. Nedaleké 
přímořské letovisko Tala Bay na jihu města je jordánskou výzvou 
izraelského Eilatu. Nás však bude zajímat především výlet do Petry. Petra – 
skalní město vytesané do pískovce, ležící na jihu této země, v údolí Wádí 
Músa. Své místo si město Petra našlo mezi sedmi divy světa a právem je i 
významnou položkou na seznamu památek UNESCO. Najdeme ho asi 2 
hodiny od Akaby a v sousedství hlavního města Ammánu. Před okolím je 
ukryto hradbou až 300 metrů vysokých skal přímo ve středu Šarských hor. 
Město samotné je pak ve tvaru amfiteátru, od východu na západ má asi 1 
kilometr a od severu na jih půl kilometru. Na takto malé ploše však 
najdete opravdové architektonické skvosty – budovy s prvky egyptského, 
řeckého, nebo římského stylu. Výlety jsou fakultativní. 
 
 
                                                                 Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   

                                                                                       www.rivieratour.cz                                        

7.den: Sharm el-Sheikh - Egypt  08:00-18:00 
Sharm El Sheikh, živé letovisko ležící na jižním cípu Sinajského 
poloostrova, patří na žebříčku dovolenkových destinací mezi ty z 
nejlepších a nejoblíbenějších. A není se čemu divit. Své návštěvníky láká 
zlatavým pobřežím, průzračnou vodou Rudého moře, nekonečným 
sluncem, uhrančivou přírodou, dokonalým pohodlím a svým evropským 
charakterem. Bohatství Sharm El Sheikhu nespočívá jen v krásných 
plážích, luxusních hotelích a široké nabídce aktivit. Celý Egypt je doslova 
protkán jedinečnými místy, která rozhodně stojí za viděni, ať už jde o 
okolní resorty, národní parky, podvodní království, klášter sv. Kateřiny, 
hlavního město Káhiru, chrámy v Luxoru nebo Abu Simbel či slavné 
pyramidy v Gíze. Výlety jsou fakultativní. 
8.den: Sokhna Port – Egypt 00:01-19:00 
Kdo tráví dovolenou v El Sokhna a nenavštíví památky jako pyramidy v 
Gíze, Egyptské muzeum, káhirskou citadelu, koptský kostel v Káhiře, 
islámská Káhiru nebo faraonskou Káhiru - jako by v Egyptě nebyl. 
Charakter krajiny a skutečnost, že Egypt je doslova protkán historickými 
památkami, zajímavé výlety za poznáním se doslova nabízejí. V oblasti se 
nacházejí dva nejstarší kláštery na světě – klášter sv. Antonína a klášter 
sv. Pavla. První jmenovaný prý ukrývá ostatky samotného sv. Antonína, 
který byl průkopníkem mnišství. Kláštery jsou přístupné a lze v nich 
spatřit mnohé – knihovny se sbírkami vzácných rukopisů, nástěnné 
malby, zahrady, historické opevnění a další. Z Ain El Soukhna lze též 
vyrazit na túru do hor přetnutých kaňony, podívat se na skutečnou 
poušť, navštívit okolní oázy nebo zažít zdejší safari. Na delší výlet vydá 
cesta do Sharm El Sheikhu, odkud se dá vyrazit do kláštera sv. Kateřiny a 
na horu Sinaj. Spatřit na vlastní oči můžete také Suezský průplav nebo se 
vypravit do Káhiry, Gízy či řady dalších míst za záhadami starověkých 
faraonů a jejich slavných hrobek a paláců. Rozhodně doporučíme výlet. 
9.den: Safaga - Egypt 11:00-22:00 
Dopoledne vylodění transfer na letiště a odlet do ČR 
 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC 

Cena zájezdu zahrnuje: 
* leteckou linkovou dopravu ve třídě economy**  
*letištní taxy a palivové příplatky 
*transfery letištěl-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 14,5 USD/os/noc      
* transfery plavební společnosti v přístavech 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby     
*vstupní vízum do SAUDSKÉ ARÁBIE A EGYPTA za příplatek  
Za příplatek nabízíme: 
*cestovní a zdravotní pojištění, nápojové balíčky a pakety  
* kajuty venkovní, balkonové 
*fakultativní výlety s delegátem v destinacích 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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                                           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…   
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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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AKČNÍ CENA                                           54.990 Kč 

Číslo zájezdu 24 104 
Loď MSC CRUISES DIVINA***** 
Termín odjezdu z ČR 9.2.2024 
Termín návratu do ČR 23.2.2024 
Počet dnů 15 
Cena za dítě do 12 let 44.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 44.990 Kč 
Katalogová cena do 69.990 Kč 
First minute cena od 54.990 Kč 
 

Nejen plavbu Karibikem. S námi poznáte i život ve městě celoroční 
prázdninové pohody, Miami. V ceně našeho zájezdu máte totiž 
ubytování pouze 100m od Miami Beach a také autobusový výlet s naším 
průvodcem po Miami, kde uvidíte panoramata miamských mrakodrapů, 
zavítáte na kávu do kubánské čtvrti, zjistíte, kde mají letní sídlo světové 
celebrity, mrknete na styl art deco a ve finále si dáte skvělý drink** na 
hlavní třídě v Miami. Pokud bude dostatek času, tak na konci naší plavby 
zavítáme i na nákupy do nákupního centra Dolphin Mall v Miami. Tato 
lákavá nabídka je tu právě pro vás. 
 
1.den: Odlet 
Svoz transferem RIVIERA TOUR (za příplatek 1190,-Kč) na trase Frýdek 
Místek – Ostrava – Olomouc – Vyškov - Brno na letiště. Ráno na letišti sraz 
celé skupiny, odbavení a odlet do Miami. V podvečer přílet do Miami, 
imigrační řízení a transfer do *** hotelu, nocleh. Delegát odlétá se 
skupinou. Cestujeme leteckou linkovou přepravou. Večer dle časových 
dispozic procházka s delegátem po centru Miami, individuální večeře. 
2.den: Miami 
V dopoledních hodinách po snídani, která je součástí ceny zájezdu, 
vyrazíme na prohlídku Miami vyhlídkovým busem, kde uvidíme Miami 
Beach, čtvrt s mrakodrapy, Kubánskou čtvrt a okolí přístavu. Výlet cca 3-4 
hodiny. Odpoledne volný program na Miami určený k relaxaci a poznávání. 
Nocleh. Bez stravy. Ubytování v koloniálním hotelu v Miami Beach, cca 
100 m od pláže a 500 m od Španělské čtvrti. Před hotelem je obchod a 
dostupné spojení busem po Miami. 
3.den: Miami 09:00-19:00 
Snídaně, transfer do přístavu v Miami, nalodění a pozdní oběd. Prohlídka 
lodi s delegátem. Ubytování a osobní volno. V podvečer bezpečnostní 
cvičení, slavnostní večeře a vyplutí z Miami. Návštěva večerních estrádních 
programů v divadle, volná zábava  
4.den:  Plavba na moři   
Konečně se můžete jen tak slunit, užívat si skvělé drinky a služby lodi MSC 
5.den: Ocho Rios – Jamajka 10.00-18.00 
JAMAJKA-NO PROBLEM. Tak tento slogan znají asi všichni, kdo navštívili 
Jamajku. Krásný ostrov plný zeleně, neskutečně pohodoví Jamajčané a 
neuvěřitelně krásné Jamajčanky. To vše můžete zažít na Jamajce. Přístav 
Ocho Rios je výborným výchozím bodem pro uskutečnění výletů za 
poznáním Jamajky. Zažijete tu pravou Jamajku mezi prodejci prodávající 
suvenýry, pečivo, kokosové peněženky a všudy přítomné DRED-kulichy. 
Večer na diskotéce je Jamajčanem snad každý.  
6.den: Den 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. 
7.den: Oranjestad - Aruba 07:00-14:00 
Mini ostrůvek Aruba (měří jen 30 km na délku a 9 km na šířku) leží 
přibližně 24 kilometrů od Venezuely. Podle názoru psychologů zdejší 
prostředí působí léčivě na psychické poruchy. Má však blahodárný vliv na 
celý organismus, možná tu „úřaduje“ nějaké záhadné fluidum. Každý, kdo 
odsud odjíždí, totiž tvrdí, že si tady „nabil baterky“ na maximum. Za 
zábavou se chodí do metropole Oranjestad, postavené v holandském 
koloniálním slohu, kde to žije ve dne v noci. Koktejly z exotického ovoce 
smíchané nejčastěji – jak jinak – s výtečným karibským rumem tečou 
proudem. I když je Aruba dost malá, neznamená to, že na ní není co 
poznávat. K tomu je ideální najmout si terénní vůz a projet všechna 
zajímavá místa, například půvabný maják California či ruiny mlýnů 
Bushiribana, jež jsou pozůstatkem zlaté horečky. 

                                                                Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   
                                                                                       www.rivieratour.cz                                        

8.den: Cartagena – Columbia 10.00-18.00 
Cartagena leží na severním pobřeží Kolumbie u Karibského moře. Žije 
zde přibližně milion obyvatel. Město bylo založeno v roce 1533 Pedro de 
Herediou a bylo pojmenováno podle přístavu Cartagena. Bylo původní 
hlavní sídlo osidlování Ameriky Španělskem. Dnes je ekonomicky vyspělé 
a je i turistickou destinací. Stojí zde hrad (Castle of San Felipe). Kolem 
Starého města vede také mohutná zeď. Ve Starém městě se nachází 
Palác inkvizice, katedrála, Konvent svaté Kláry (nyní hotel) a Jezuitská 
kolej. Historické centrum města je od roku 1984 zapsáno na seznamu 
světového dědictví UNESCO. Na jihu je Bahía de Cartagena (Cartageňský 
záliv). Zavítáme proto za poznáním tohoto zajímavého místa, nebo si 
vybereme z nespočetného množství fakultativních výletů MSC Cruises. 
Večer po návratu na loď opět návštěvy divadel, diskoték, tanečních kurzů 
či kasína 
9.den: Colon – Panama 10.00-18.00 
Panama je malý stát na pomezí Jižní a Střední Ameriky kontrolující 
strategický průplav. Kolumbus se objevil u jejích břehů již roku 1502, což 
byl začátek jejího začlenění do španělských kolonií, kde setrvala přes 300 
let. Jako strategické nejužší místo v Americe mezi Pacifikem a Atlantikem 
se stala Panama rychle místem čilého obchodního a tranzitního ruchu. 
Panamský průplav (španělsky Canal del Panamá, anglicky Panam a Canal) 
je námořní průplav ve Střední Americe. Vede skrz Panamskou šíji a 
spojuje Atlantský oceán a Tichý oceán (konkrétněji Karibské moře a Záliv 
Panama). Delegát se bude účastnit fakultativního výletu s MSC CRUISES. 
Upozorňujeme, že fakultativní výlet je nutné objednat při sepsání 
cestovní smlouvy-není možné dokoupit na lodi. 
10.den: Plavba na moři 
11.den: Isla de Roatan – Honduras 08:00-17:00 
Roatan patří mezi poslední objevené karibské ostrovy, a proto je náležitě 
oslovován jako Nejdéle střežené tajemství Karibiku. Malý, smaragdově 
zelený ostrůvek leží u severního pobřeží Hondurasu. Spolu s Utilou a 
Guanajou tvoří souostroví The Bay Islands of Honduras. Celý ostrov 
Roatan objímá zdravý pestrobarevný korálový útes plný ryb a živočichů. 
Mezoamerický bariérový útes je druhý na světě, a to je největším 
lákadlem pro potápěče a turisty z celého světa. 
12.den:   Mexiko – Cozumel  10:00-19:00 
Cozumel v překladu znamená Ostrov vlaštovek. Na první pohled vás 
zaujme specifický ráz jeho přírodních krás. Rozhodně stojí za to spatřit 
Mezo americký korálový útes, jenž je turisty vyhledáván zejména pro své 
možnosti koupání a potápění. Zájemci o koupání se mohou vydat 
trajektem na pevninu na jednu z nejznámějších pláží Playa Del Carmen. 
Pro milovníky historie, doporučujeme navštívit Mayské ruiny. Můžete 
využít fakultativního výletu společnosti MSC nebo taxi služby. Je možnost 
využít taxi nebo místního autobusu a udělat si okružní jízdu po městě 
nebo i po celém ostrově, zabere to cca 3. hodiny. Jako suvenýr 
doporučujeme zakoupit pravou mexickou Tequilu. Doprava v přístavu:  
Kotví se nedaleko od centra města a lze jít pěší chů 
13.den: Plavba na moři 
14.den: Miami 8.00 
Ráno připlujeme do Miami. Po snídani následuje vylodění, imigrační 
kontrola. Dle časových dispozic zavítáme do nákupního střediska Dolphin 
Mall, kde můžete uskutečnit poslední nákupy anebo se občerstvit před 
odletem z USA. Následuje transfer na letiště a odlet domů s přestupem. 
15.den: Přílet a odjezd do vašich domovů 
 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC 

Cena zájezdu zahrnuje: 
* leteckou linkovou dopravu ve třídě economy** s přestupem 
*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 
U RIVIERA TOUR v ceně na víc: 
*autobusový výlet v Miami 
*2x ubytování v *** hotelu na Miami Beach se snídaní 
*návštěva Dolphin Mall (dle časových dispozic v den vylodění) 
Cena zájezdu neobsahuje: 
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 14,5 USD/os/noc      
* transfery plavební společnosti v přístavech 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby     
*vstupní vízum do USA za příplatek 990,-Kč 
Za příplatek nabízíme: 
* výlety s delegátem Ochos Rios, Cartagena,  Roatan, Panama 
*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  *nutné plné očkování na Covid19 
*cestující, kteří po 1.1.2021 navštívíli Kubu musí mít do USA vízum 
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AKČNÍ CENA                                          16.990 Kč 

Číslo zájezdu 24 200 
Loď MSC CRUISES FANTASIA***** 
Termín odjezdu z ČR 11.2.2024 
Termín návratu do ČR 20.2.2024 
Počet dnů 10 
Cena za dítě do 12 let 7.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 7.990 Kč 
Katalogová cena do 29.990 Kč 
First minute cena od 16.990 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 – Janov - Itálie  10:00-19:00 
Po příjezdu do přístavu si prohlédneme toto úžasné starobylé město 
slavné zejména za doby Janovské republiky, které je i spjato s místem 
narození Kryštofa Kolumba. Po prohlídce 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: Itálie - La Spezia  07.00-17.30  
Po vylodění máte možnost se účastnit fakultativního výletu do italské Pisy. 
Šikmou věž v Pise zná snad každý a vy se budete mít možnost dostat do 
její úplné blízkosti anebo dokonce vystoupat po schodech až na vrchol 
věže (vstup ne věž není v ceně výletu). Obdivovat můžete i zdejší chrámy, 
hřbitov a nakoupit si spousty suvenýrů. Výlet je za přípatek 1290kč/osoba 
a nelze jej koupit na lodi. Zájemci o historii a umění mohou využít 
fakultativních výletů plavební společnosti MSC CRUISES do italské 
Florencie, perly italských měst. Během prohlídky známého mostu na řece 
Arno směrem ke katedrále budete obdivovat díla Leonarda Da Vinci a 
jiných umělců. 
4.den: Neapol - Itálie  13:00-19.30 
Dopoledne vyrazíme na prohlídku tohoto úžasného města. Neapolská 
metropole Vám nabídne prohlídku historického centra, možnost nákupů 
aktuální módy, nebo pro opravdové cestovatele návštěvu španělské čtvrti. 
Zavítat můžete i k sídlu plavební společnosti MSC Cruises nebo využít 
fakultativních výletů na Vesuv nebo Pompeje. A uvidíme i sídlo plavební 
společnosti MSC Cruises. 
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. 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 
6.den: Palma de Mallorca - Baleárské ostrovy - Španělsko  10.00-20.00 
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) 
7.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. 

                                                                Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   
                                                                                       www.rivieratour.cz                                        

8. den: Marseille - Francie 07:00-18.00   
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je 
nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. 
Ostrov, kde byl vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte 
Christo. Nicméně, výšlap ke katedrále Panny Marie s naším delegátem, je 
nezapomenutelný zážitek. Marseille máte jako na dlani. Uvidíte ostrov 
Iff, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav s jeho pevností a další 
zajímavosti. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v 
této destinaci je opravdu nutný. Večer po divadelním představení si 
připravíme zavazadla k vylodění, zaplatíme účty a necháme se unášet na 
vlnách k poslednímu přístavu naší plavby. Nutný transfer MSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.den: Itálie - Janov  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.  
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 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: 
*fak. Výlet s delegátem PISA 
*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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AKČNÍ CENA                                          28.990 Kč 

Číslo zájezdu 24 201 
Loď MSC CRUISES SINFONIA*** 
Termín odjezdu z ČR 24.2.2024 
Termín návratu do ČR 7.3.2024 
Počet dnů 13 
Cena za dítě do 12 let 9.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 9.990 Kč 
Katalogová cena do 35.990 Kč 
First minute cena od 28.990 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 – Janov - Itálie  10:00-19:00 
Po příjezdu do přístavu si prohlédneme toto úžasné starobylé město 
slavné zejména za doby Janovské republiky, které je i spjato s místem 
narození Kryštofa Kolumba. Po prohlídce 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: Marseille - Francie 08:00-18.00   
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je 
nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. Ostrov, 
kde byl vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. 
Nicméně, výšlap ke katedrále Panny Marie s naším delegátem, je 
nezapomenutelný zážitek. Marseille máte jako na dlani. Uvidíte ostrov Iff, 
místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav s jeho pevností a další 
zajímavosti. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v 
této destinaci je opravdu nutný.  
4.den: Barcelona - Španělsko 09:00-18:00 
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.  
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. 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 
6.den: Tangier - Maroko  08:00-18:00 
je po Casablance druhý nejvýznamnější přístav v Maroku. Tangier je 
významný přístav spojující Afriku s Evropou. Pro svou polohu v 
Gibraltarské úžině bylo území samozřejmě osídleno již v dávných dobách. 
Vystřídalo se zde mnoho národů, které zde zanechaly své kulturní otisky. 
Pobývali zde 1200 let před letopočtem Féničané, byla zde kolonie Kartága, 
byli zde Berbeři, Římané, Vandalové, zhruba 100 oblast patřila Byzantské 
říši, po roce 700 bylo město hlavní základnou Arabům při pronikání do 
Španělska. Při příjezdu lodí upoutají zbytky opevnění přístavu, na které 
navazuje nová zástavba. Hlavní pevností je však kasbah, kde se nachází 
bývalý sultánův palác Dar el Makhzen. Uličky v centru jsou skutečně úzké, 
tvořené starými domy. 
7.den: Casablanca - Maroco  07:00-19:00 
je největší město a přístav v Maroku. Nachází se na pobřeží Atlantského 
oceánu v západní části Maroka a je hlavním městem regionu Velká 
Casablanca. V Casablance sídlí Královský oceánografický institut. Zároveň 
je nejdůležitější základnou Královského námořnictva Maroka. V této 
destinaci si nesmíte nechat ujít prohlídku mešity Hassana II. – mešita tyčící  
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se nad mořem na skalnaté plošině je dominantou města. Stavba byla 
započata roku 1980 podle návrhů francouzského architekta Michela 
Pinseaua a slavnostní otevření se konalo 30. 8. 1993. Minaret vysoký 200 
metrů je nejvyšší stavbou v zemi. Mešita dokáže pojmout až 25 000 
věřících a dalších 80 000 se vejde na nádvoří. Podle statistiků by se do 
této mešity mohl umístit Chrám sv. Petra v Římě. (Vstupné cca 13€)  
Velmi zajímavým kontrastem je i místní Medina, která rozhodně stojí za 
prozkoumání. 
8.den: Ceuta - Španělsko 07:00-17:00 
Ceuta je spolu s městem Melilla jednou ze dvou španělských exkláv na 
pobřeží severní Afriky, ležící na nejsevernějším cípu Maghrebu poblíž 
Gibraltarského průlivu. Dominantní je hora Monte Hacho, na jejímž 
vrcholu je španělská vojenská základna. Podle řecké mytologie byla 
Monte Hacho jižním z tzv. Herkulových sloupů (podle jiných to byla 
marocká hora Džebel Músá západně od Ceuty). Ceuta leží na výběžku 
sedmi vrchů, samotné město se nachází na konci úzkého mysu. Podobně 
jako Melilla má i Ceuta výborný přirozený přístav, kolem něhož vznikla. 
Strategické umístění Ceuty z ní vytvořilo rozhodující bod pro mnoho 
kulturních obchodních a vojenských událostí 
9.den: Malaga - Španělsko  07.00-18.00 
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 zhlédnutí – 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. 
10.den: Alicante - Španělsko 11:00-21:00 
Dominantou města je hrad svaté Barbory tyčící se na kopci nad městem, 
odkud je překrásný výhled na město a okolí. Pod hradem se rozprostírá 
historické centrum, v němž se nachází také budova místní radnice. 
Pobřeží Alicante je lemováno krásnými plážemi s průzračnou vodou, 
vhodnou jak ke koupání, tak i k surfování. Z přístavu pravidelně 
odplouvají lodě na nedalekou Tabarcu. Pokud dáváte přednost výletům 
po pevnině, můžete se vydat na průzkum vinic v okolí, které samozřejmě 
nabízí i ochutnávky vín, oliv a olivových olejů, nebo do jeskynního 
komplexu či do vesničky posazené vysoko v horách. 
11.den: Plavba na moři 
12.den: Itálie - Janov  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.  
13.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 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: 
*fak. Výlet s delegátem Tangier, Casablanca 
*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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   24 202   ZÁPADNÍ STŘEDOMOŘÍ A TOSKÁNSKO                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKČNÍ CENA                                         20.990 Kč 

Číslo zájezdu 24 202 
Loď MSC CRUISES FANTASIA***** 
Termín odjezdu z ČR 4.3.2024 
Termín návratu do ČR 13.3.2024 
Počet dnů 10 
Cena za dítě do 12 let 8.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 8.990 Kč 
Katalogová cena do 29.990 Kč 
First minute cena od 20.990 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:  Pisa - Itálie 9:00-11:30 
Pisa je známá po celém světě svou Šikmou věží (Torre Pendente) a dalšími 
románskými budovami v komplexu místní katedrály na náměstí Piazza dei 
Miracoli („Náměstí zázraků“). Pisa byla založena na ústí řeky Arno 
pravděpodobně Řeky. Podle latinských spisovatelů vznikla ve 13. století př. 
n. l., 550 let před založením Říma. Dočasně patřila Etruskům, v roce 1991 
během archeologických vykopávek na území Garibaldiho arény byla 
zdokumentována zdejší etruská nekropole. Za starověkého Říma byla Pisa 
jedním z center vlády nad Středozemním mořem. V středověku byla 
fakticky nezávislá Pisánská republika důležitým obchodním přístavem a 
jednou z námořních republik 
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění – La Spezia  13:00-17:30 
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: Neapol - Itálie  13:00-19.30 
Dopoledne vyrazíme na prohlídku tohoto úžasného města. Neapolská 
metropole Vám nabídne procházku historického centra, možnost nákupů 
aktuální módy, nebo pro opravdové cestovatele návštěvu španělské čtvrti. 
Zavítat můžete i k sídlu plavební společnosti MSC Cruises nebo využít 
fakultativních výletů na Vesuv nebo Pompeje. A uvidíme i sídlo plavební 
společnosti 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. Nebo můžete jen tak odpočívat na 
palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, které je možné zakoupit na 
lodních barech 
5.den: Palma de Malorca - Mallorca - Španělsko  10.00-20.00 
Baleárské ostrovy-ráj na zemi. Procházka centrem Palmy zejména ve 
večerních hodinách je nezapomenutelným zážitkem 
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Uvidíme katedrálu světla, starou radnici, královský palác nebo olivovník 
starý přes 2000 let. Závěr pochopitelně korunuje návštěva venkovní 
kavárny na Plaza D Mayor, kde si vychutnáte skvělou pravou sangrii. Ale 
pozor, hlavně se včas vrátit na loď. (nutný transfer MSC) 
6.den: Barcelona - Španělsko 09:00-18:00 
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.  
7. den: Marseille - Francie 09:00-18.00   
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je 
nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. 
Ostrov, kde byl vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte 
Christo. Nicméně, výšlap ke katedrále Panny Marie s naším delegátem, je 
nezapomenutelný zážitek. Marseille máte jako na dlani. Uvidíte ostrov 
Iff, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav s jeho pevností a další 
zajímavosti. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v 
této destinaci je opravdu nutný.  
8.den: Itálie – Genoa  09:00-18:00 
V dopoledních hodinách po vydatné snídani 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 
9.den: La Spezia – vylodění 09:00 
Ráno po snídani se vylodíme z lodi a můžeme se těšit na poznávání 
dalších krásných míst během dnešního dne. Zájezd ještě nekončí. 
9. den: Luca  11:00-14:00 
Lucca je hned vedle Pisy další perlou toskánského regionu. Město je 
poměrně maličké, rozkládá se zhruba na 185 km čtverečních a obývá jej 
cca 86 000 obyvatel. Město Lucca obepínají dokonale zachované 4 km 
dlouhé městské hradby. Do historického centra města se tedy dostanete 
pouze přes některou ze středověkých bran. Zajímavá je především 
procházka po těchto hradbách, kdy se můžete mezi alejemi pokochat 
výhledem na celé město z ptačí perspektivy. Opravdu úžasné místo. 
9. den: Florencie 15:30-18:00 
Florencie, jedno z nejromantičtějších měst světa, láká miliony turistů 
ročně hlavně na své středověké a renesanční architektonické památky a 
významné umělecké sbírky. Říká se, že dokonce jedna třetina všech 
uměleckých pokladů Itálie se nachází právě ve florentských muzeích, 
galeriích a kostelech. Musíme z toho něco zcela určitě ochutnat. 
9 den: Florencie- večeře 
Vychutnejte si s námi pravou italskou večeři - opravdový zážitek. Po 
večeři odjezd do ČR   
10. den: příjezd do ČR.  Příjezd do ČR v dopoledních hodinách 

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 
*výlety: Pisa, Luca, Florencie 
*večeře ve Florencii 
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: 
*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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AKČNÍ CENA                                           21.990 Kč 

Číslo zájezdu 24 203 
Loď MSC CRUISES W. EUROPA***** 
Termín odjezdu z ČR 9.3.2024 
Termín návratu do ČR 18.3.2024 
Počet dnů 10 
Cena za dítě do 12 let 7.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 7.990 Kč 
Katalogová cena do 36.990 Kč 
First minute cena od 21.990 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 – Janov - Itálie  10:00-18:00 
Po příjezdu do přístavu si prohlédneme toto úžasné starobylé město 
slavné zejména za doby Janovské republiky, které je i spjato s místem 
narození Kryštofa Kolumba. Po prohlídce 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: Itálie - Civitavecchia 07:00-19:00  
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. Civitavecchia je 
italské přístavní město v provincii Roma v centrální italské oblasti Lazio. 
Nalézá se u Tyrhénského moře, 80 km západoseverozápadně od Říma. 
Oblast byla osídlena už v etruském období. V překladu Civitavecchia-
doslova Staré město představuje prototyp klasického italského sídla s 
kořeny v dávném starověku (bylo prokázáno, že toto místo bylo osídleno 
již za dob Etrusků), jež za svou více než tisíciletou existencí prošlo bohatým 
rozvojem a změnami, jejichž stopy jsou dodnes patrné. Byl to hlavní 
Římský přístav a dodnes zde můžete navštívit přes stovku kostelů. 
4.den: Palermo - Sicílie - Itálie 09.00 - 17.00 
Nádherná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, 
čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude 
nápomocen při návštěvě tohoto krásného města. Nezapomeňte si koupit 
místní skvělou pistáciovou zmrzlinu, zavítat na rybí trhy a do místní 
katedrály. Ochutnat můžete Arancini – plněné rýžové kuličky smažené ve 
strouhance nebo Cannoli – další na Sicílii zcela běžný zákusek, který se 
rozšířil do celé Itálie a holduje mu i italská menšina v Americe. Jedná se o 
křupavé trubičky ze smaženého těsta plněné opět slazeným syrovátkovým 
sýrem ricotta a často také kandovaným ovocem či kousky čokolády. 
Krásný den na Sicílii 
5.den: Malta - Valletta  10:00-18:00 
hlavní město Malty, Valletta, se rozkládá na území o velikosti 1 kilometr x 
600 metrů což z ní činí jedno z nejmenších hlavních měst na světě. Trvale 
zde žije jen něco málo přes 6.000 obyvatel, kteří podle vyjádření 
organizace UNESCO bydlí v městě s největší koncentrací památek na 
světě. I díky tomu byla Valletta zařazena v roce 1980 na prestižní seznam 
památek světového dědictví UNESCO. Valletta je převážně tvořena domy 
postavenými v 16. století během vlády rytířů svatého Jana Jeruzalémského 
(svatého Jana Křtitele), známých také jako Johanité. Ti se na Maltě usadili 
po svém vyhnání z řeckého ostrova Rhodos a následně své pojmenování 
změnili na Maltézské rytíře. Město má silný barokní nádech s prvky 
manýrismu a místy zde můžete narazit i na neoklasicistní budovy a pár 
moderních staveb. Valletta je živým městem, které kromě spousty 
výstavních paláců, kostelů a muzeí nabízí i více světská potěšení 
6.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… 
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7.den: Barcelona - Španělsko 07:00-18:00 
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. 
8. den: Marseille - Francie 08:00-18.00   
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je 
nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. 
Ostrov, kde byl vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte 
Christo. Nicméně, výšlap ke katedrále Panny Marie s naším delegátem, je 
nezapomenutelný zážitek. Marseille máte jako na dlani. Uvidíte ostrov 
Iff, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav s jeho pevností a další 
zajímavosti. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v 
této destinaci je opravdu nutný. Večer po divadelním představení si 
připravíme zavazadla k vylodění, zaplatíme účty a necháme se unášet na 
vlnách k poslednímu přístavu naší plavby. Nutný transfer MSC 
9.den: Itálie - Janov  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.  
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 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: 
*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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AKČNÍ CENA                                           28.990 Kč 

Číslo zájezdu 24 204 
Loď MSC CRUISES SINFONIA*** 
Termín odjezdu z ČR 15.3.2024 
Termín návratu do ČR 27.3.2024 
Počet dnů 13 
Cena za dítě do 12 let 9.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 9.990 Kč 
Katalogová cena do 39.990 Kč 
First minute cena od 28.990 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 - Janov - Itálie  10:00-19:00 
Po příjezdu do přístavu si prohlédneme toto úžasné starobylé město 
slavné zejména za doby Janovské republiky, které je i spjato s místem 
narození Kryštofa Kolumba. Po prohlídce 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: Marseille - Francie 08:00-18.00   
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je 
nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. Ostrov, 
kde byl vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. 
Nicméně, výšlap ke katedrále Panny Marie s naším delegátem, je 
nezapomenutelný zážitek. Marseille máte jako na dlani. Uvidíte ostrov Iff, 
místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav s jeho pevností a další 
zajímavosti. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v 
této destinaci je opravdu nutný.  
4.den: Barcelona - Španělsko 09:00-18:00 
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.  
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. 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 
6.den: Tangier - Maroco  08:00-18:00 
je po Casablance druhý nejvýznamnější přístav v Maroku. Tangier je 
významný přístav spojující Afriku s Evropou. Pro svou polohu v 
Gibraltarské úžině bylo území samozřejmě osídleno již v dávných dobách. 
Vystřídalo se zde mnoho národů, které zde zanechaly své kulturní otisky. 
Pobývali zde 1200 let před letopočtem Féničané, byla zde kolonie Kartága, 
byli zde Berbeři, Římané, Vandalové, zhruba 100 oblast patřila Byzantské 
říši, po roce 700 bylo město hlavní základnou Arabům při pronikání do 
Španělska. Při příjezdu lodí upoutají zbytky opevnění přístavu, na které 
navazuje nová zástavba. Hlavní pevností je však kasbah, kde se nachází 
bývalý sultánův palác Dar el Makhzen. Uličky v centru jsou skutečně úzké, 
tvořené starými domy. 
7.den: Casablanca - Maroko  07:00-19:00 
je největší město a přístav v Maroku. Nachází se na pobřeží Atlantského 
oceánu v západní části Maroka a je hlavním městem regionu Velká 
Casablanca. V Casablance sídlí Královský oceánografický institut. Zároveň 
je nejdůležitější základnou Královského námořnictva Maroka. V této 
destinaci si nesmíte nechat ujít prohlídku mešity Hassana II. – mešita tyčící 
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se nad mořem na skalnaté plošině je dominantou města. Stavba byla 
započata roku 1980 podle návrhů francouzského architekta Michela 
Pinseaua a slavnostní otevření se konalo 30. 8. 1993. Minaret vysoký 200 
metrů je nejvyšší stavbou v zemi. Mešita dokáže pojmout až 25 000 
věřících a dalších 80 000 se vejde na nádvoří. Podle statistiků by se do 
této mešity mohl umístit Chrám sv. Petra v Římě. (Vstupné cca 13€)   
8.den: Ceuta - Španělsko 07:00-17:00 
Ceuta je spolu s městem Melilla jednou ze dvou španělských exkláv na 
pobřeží severní Afriky, ležící na nejsevernějším cípu Maghrebu poblíž 
Gibraltarského průlivu. Dominantní je hora Monte Hacho, na jejímž 
vrcholu je španělská vojenská základna. Podle řecké mytologie byla 
Monte Hacho jižním z tzv. Herkulových sloupů (podle jiných to byla 
marocká hora Džebel Músá západně od Ceuty). Ceuta leží na výběžku 
sedmi vrchů, samotné město se nachází na konci úzkého mysu. Podobně 
jako Melilla má i Ceuta výborný přirozený přístav, kolem něhož vznikla. 
Strategické umístění Ceuty z ní vytvořilo rozhodující bod pro mnoho 
kulturních obchodních a vojenských událostí. 
9. den: Malaga - Španělsko  07.00-18.00 
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 zhlédnutí – 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. 
10.den: Alicante - Španělsko 11:00-21:00 
Dominantou města je hrad svaté Barbory tyčící se na kopci nad městem, 
odkud je překrásný výhled na město a okolí. Pod hradem se rozprostírá 
historické centrum, v němž se nachází také budova místní radnice. 
Pobřeží Alicante je lemováno krásnými plážemi s průzračnou vodou, 
vhodnou jak ke koupání, tak i k surfování. Z přístavu pravidelně 
odplouvají lodě na nedalekou Tabarcu. Pokud dáváte přednost výletům 
po pevnině, můžete se vydat na průzkum vinic v okolí, které samozřejmě 
nabízí i ochutnávky vín, oliv a olivových olejů, nebo do jeskynního 
komplexu či do vesničky posazené vysoko v horách. 
11.den: Plavba na moři 
12.den: Itálie - Janov  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.  
12.den: Itálie - Verona  14:00-17:30 
Je druhé největší město v Benátsku, hned po Benátkách. Historické 
město ze tří stran obtéká řeka Adige. Pro svoji krásu a bohatství památek 
je Verona vyhledávána turisty. Anglický dramatik William Shakespeare 
do ní zasadil děj své slavné tragédie Romeo a Julie. Projdeme se středem 
historického města podlouhlým tržištěm Piazza delle Erbe (Zelný trh) na 
místě římského fóra, s měšťanskými domy a paláci ze 13.-17. století. 
Uprostřed náměstí uvidíme Capitello, pavilon na čtyřech sloupech ze 16. 
století, směrem k SZ je fontána s římskou sochou Madona da Verona a 
ještě dál sloup s benátským lvem. Na severu náměstí uzavírá renesanční 
Palazzo Maffei se středověkou věží a podivuhodným točitým schodištěm 
uvnitř. Centrum města zhruba zachovalo plán římského města s křížem 
ulic a tak orientace pro nás bude celkem jednoduchá. 
13.den: Příjezd do ČR Příjezd do ČR v dopoledních hodinách 
 
 

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 
*speciální výlet do Verony 
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: 
*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 
*fakultativní výlet s delegátem do Casablancy a Tangieru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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      24 206  PLAVBA Z BENÁTEK NA SANTORINI                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKČNÍ CENA                                           18.990 Kč 

Číslo zájezdu 24 206 
Loď MSC CRUISES LIRICA*** 
Termín odjezdu z ČR 5.4.2024 
Termín návratu do ČR 14.4.2024 
Počet dnů 10 
Cena za dítě do 12 let 7.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 9.990 Kč 
Katalogová cena do 29.990 Kč 
First minute cena od 18.990 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: Kotor - Černá hora  14.00-20.00 
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. 
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. 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…   
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5.den: Řecko - Mykonos 09:00-02:00 
V řecké mytologii byl Mykonos dějištěm bojů mezi Diem a Giganty, 
ostrov sám byl pojmenován po Apollónově vnukovi Mykonovi. 
Mykonos dnes patří k nejoblíbenějším řeckým ostrovům. Ostrov 
proslul množstvím zachovalých větrných mlýnů, které se nacházejí 
po celém ostrově. Za zmínku stojí i kostel Panagias Paraportiani. Na 
ostrově, hlavně na jeho jižním pobřeží, se nachází i řada dobrých 
pláží. Zásluhu na oblíbenosti ostrova má však jeho noční život, 
který je řazen mezi nejznámější ve Středomoří vůbec. Přes den 
malebné a pitoreskní uličky města Mykonos se během turistické 
sezóny každý večer mění v konglomerát taveren, hospůdek, barů a 
klubů, které přitahují množství turistů. Nejen díky romantickým 
zákoutím a krásné architektuře, ale především díky své divoké 
party povaze, kdy se Mykonosu dá přezdívat „řecká Ibiza“, se stal 
vyhledávaným a velmi populárním letoviskem mezi Evropany. 
6.den: Řecko - Santorini  07:00-18:00 
Zcela jistě nejkrásnější destinace celé plavby. Krásné bílé domečky 
a kostelíky v kontrastu s modrou barvou Vás budou doslova nutit 
udělat spoustu krásných fotografií. Loď kotví na otevřeném moři v 
kráteru sopky. Na pevninu nás přepraví čluny a dále následuje oslí 
stezka, kterou rozhodně doporučujeme pro všechny milovníky 
adrenalinu, ale i zábavy (cca 9 eur/osoba). Santorini je opravdu 
úžasné a i vy budete obdivovat úzké uličky, spousty obchůdků a 
kaváren a především úžasné výhledy lákající k nekonečnému 
fotografování. 
7.den: Plavba na moři   
8.den: Ancona - Itálie 13.00-20.00 
Ancona je rozhodně velmi zajimavé město. Budeme kotvit vedle 
loděnic v jednom z největších přístavů v Jaderském moři. Přes 
historické centrum vystoupáme až k místní katedrále, odkud je 
nádherný výhled na celé město a i přístav samotný. Na zpáteční 
cestě můžete navštívit některý z barokních a gotických kostelíků, 
jako například kostel Sv.Dominika anebo se zastavit na skvělé 
italské kafíčko a lahodnou zmrzlinu. Město založili řečtí kolonisté, 
kteří podle pověsti roku 367 př. n. l. uprchli ze Syrakus. Římané je 
poprvé obsadili roku 178 př. n. l. a Caesar je dobyl, když překročil 
řeku Rubikon. Město si však zachovalo značnou autonomii, dále 
razilo vlastní mince a hovořilo řecky.  
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 

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 do Benátek 
*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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          24 105   PLAVBA Z EGYPTA DO ITÁLIE                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKČNÍ CENA                                           32.990 Kč 

Číslo zájezdu 24 105 
Loď MSC CRUISES ORCHESTRA**** 
Termín odjezdu z ČR 6.4.2024 
Termín návratu do ČR 18.4.2024 
Počet dnů 13 
Cena za dítě do 12 let 24.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 26.990 Kč 
Katalogová cena do 46.990 Kč 
First minute cena od 32.990 Kč 
 

1.den: Odlet do Safagy 
Odlet do Egypta  
2.den: Safaga - Egypt 11:00-23:59 
Přílet do Safagy, odbavení, transfer na loď a ubytování. 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: Safaga - Egypt 00:01-18:00 
Objevíte tu kouzelné široké písečné pláže, průzračné moře s korálovými 
útesy a bohatý podmořský život. To vytváří skvělé podmínky pro vodní 
sporty, potápění a šnorchlování. Můžete však také navštívit krásné 
památky nejen v místě, ale i ve vnitrozemí Egypta. Uvidíte monumentální 
pyramidy, starobylé chrámy i tradiční muslimské trhy. Najdete tu 
překrásné bílé pláže a průzračné moře s bohatým podmořským životem. 
Kromě bílých pláží uvidíte i černé písečné duny, které jsou výborným 
místem pro všechny vyznavače slunce. Kromě toho zde najdete extrémně 
slanou vodu, s léčivými účinky na pokožku. Safaga je vhodným místem i 
pro rodiny s malými dětmi a pro turisty, kteří vyhledávají na dovolené 
především klid. Chlubí se tu malou promenádou s několika obchůdky, 
restauracemi a kavárnami. Safaga je také vhodným místem, odkud se dají 
podnikat výlety za památkami starého Egypta. Nejproslulejší jsou Karnak, 
Údolí králů a Luxor. Výlety jsou fakultativní. 
4.den: Sharm el-Sheikh - Egypt  08:00-19:00 
Sharm El Sheikh, živé letovisko ležící na jižním cípu Sinajského 
poloostrova, patří na žebříčku dovolenkových destinací mezi ty z 
nejlepších a nejoblíbenějších. A není se čemu divit. Své návštěvníky láká 
zlatavým pobřežím, průzračnou vodou Rudého moře, nekonečným 
sluncem, uhrančivou přírodou, dokonalým pohodlím a svým evropským 
charakterem. Bohatství Sharm El Sheikhu nespočívá jen v krásných 
plážích, luxusních hotelích a široké nabídce aktivit. Celý Egypt je doslova 
protkán jedinečnými místy, která rozhodně stojí za vidění, ať už jde o 
okolní resorty, národní parky, podvodní království, klášter sv. Kateřiny, 
hlavního město Káhiru, chrámy v Luxoru nebo Abu Simbel či slavné 
pyramidy v Gíze. Výlety jsou fakultativní. 
5.den: Aqaba - Jordánsko- Petra 07:00-20:00 
nejvýznamnější město v jižním Jordánsku a krásné plážové letovisko se 
rozkládá na okraji Akabského zálivu, obklopené vysokými horami pouště, 
které se po většinu roku těší velice příjemnému podnebí. Nedaleké 
přímořské letovisko Tala Bay na jihu města je jordánskou výzvou 
izraelského Eilatu. Nás však bude zajímat především výlet do Petry. Petra - 
skalní město vytesané do pískovce, ležící na jihu této země, v údolí Wádí 
Músa. Své místo si město Petra našlo mezi sedmi divy světa a právem je i 
významnou položkou na seznamu památek UNESCO. Najdeme ho asi 2 
hodiny od Aqaby a v sousedství hlavního města Ammánu. Před okolím je 
ukryto hradbou až 300 metrů vysokých skal přímo ve středu Šarských hor. 
Město samotné je pak ve tvaru amfiteátru, od východu na západ má asi 1 
kilometr a od severu na jih půl kilometru. Na takto malé ploše však 
najdete opravdové architektonické skvosty – budovy s prvky egyptského, 
řeckého, nebo římského stylu. Výlety jsou fakultativní. 
6.den: Suez Canal - Egypt19:00-19:15 
jeden z historicky největších technických počinů se už půl druhého století 
táhne napříč egyptskou pouštní krajinou. Suezský průplav, který byl 
otevřen 17. listopadu 1869, představuje mimo jiné důležitou trasu pro 
dodávky ropy z Blízkého východu. Uměle vytvořená vodní zkratka 
oddělující Afriku a Asii navždy změnila svět. Umožňuje totiž lodím cestovat 
ze Středozemního do Rudého moře bez obeplouvání Afriky, čímž zkracuje  

                                                                Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   
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cestu o bezmála devět tisíc kilometrů. 
7. den: Suez Canal - Egypt15:00-15:15 
Obrovská loď se valí pouští – i takový pohled se vám může naskytnout 
cestou ve vlaku mezi egyptskými městy Ismailia a Port Said. Tankery a 
nákladní giganti však samozřejmě nekloužou po písku, nýbrž po vodách 
Suezského průplavu. Spojnice Rudého a Středozemního moře měří 
úctyhodných 193,3 km, dosahuje hloubky až 24 m a po posledním 
rozšíření v roce 2010 pojme lodě s šířkou do 77,5 m při ponoru až 12,2 
m. Jinými slovy, kanál mohou využít prakticky všechna zaoceánská 
plavidla, kromě těch nejrozměrnějších. Brázdí jej proto zhruba pět 
desítek lodí denně, přičemž každá průměrně zaplatí za průjezd v 
přepočtu 7,4–10 milionů korun. 
8.den: Plavba na moři 
9.den: Plavba na moři 
10.den: Plavba na moři 
11.den: Civitavecchia - Itálie  08:00-18:00 
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. Civitavecchia 
[čivitavekkia] je italské přístavní město v provincii Roma v centrální 
italské oblasti Lazio. Nalézá se u Tyrhénského moře, 80 km 
západoseverozápadně od Říma. Oblast byla osídlena už v etruském 
období. V překladu Civitavecchia-doslova Staré město představuje 
prototyp klasického italského sídla s kořeny v dávném starověku (bylo 
prokázáno, že toto místo bylo osídleno již za dob Etrusků), jež za svou 
více než tisíciletou existencí prošlo bohatým rozvojem a změnami, jejichž 
stopy jsou dodnes patrné. Byl to hlavní Římský přístav a dodnes zde 
můžete navštívit přes stovku kostelů. 
12.den: Itálie - Janov  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.  
12.den: Itálie - Verona  14:00-17:30 
Je druhé největší město v Benátsku, hned po Benátkách. Historické 
město ze tří stran obtéká řeka Adige. Pro svoji krásu a bohatství památek 
je Verona vyhledávána turisty. Anglický dramatik William Shakespeare 
do ní zasadil děj své slavné tragédie Romeo a Julie. Projdeme se středem 
historického města podlouhlým tržištěm Piazza delle Erbe (Zelný trh) na 
místě římského fóra, s měšťanskými domy a paláci ze 13.-17. století. 
Uprostřed náměstí uvidíme Capitello, pavilon na čtyřech sloupech ze 16. 
století, směrem k SZ je fontána s římskou sochou Madona da Verona a 
ještě dál sloup s benátským lvem. Na severu náměstí uzavírá renesanční 
Palazzo Maffei se středověkou věží a podivuhodným točitým schodištěm 
uvnitř. Centrum města zhruba zachovalo plán římského města s křížem 
ulic a tak orientace pro nás bude celkem jednoduchá. 
13.den: Příjezd do ČR Příjezd do ČR v dopoledních hodinách 
 

Program zájezdu na luxusní lodi MSC 

Cena zájezdu zahrnuje: 
*leteckou dopravu do Safagy a transfer na loď 
*autobusovou dopravu z přístavu do ČR 
*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 
*speciální výlet do Verony 
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: 
*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 
* fak. výlet s delegátrem AQABA, SAFAGA,SHARM EL SHEIKH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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                                       21.990 Kč 

Číslo zájezdu 24 207 
Loď MSC CRUISES SEAVIEW ***** 
Termín odjezdu z ČR 14.4.2024 
Termín návratu do ČR 23.4.2024 
Počet dnů 10 
Cena za dítě do 12 let 7.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 9.990 Kč 
Katalogová cena do 35.990 Kč 
First minute cena od 21.990 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 - Janov - Itálie  10:00-19:00 
Po příjezdu do přístavu si prohlédneme toto úžasné starobylé město 
slavné zejména za doby Janovské republiky, které je i spjato s místem 
narození Kryštofa Kolumba. Po prohlídce 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: Itálie - La Spezia  09.00-17.00  
Po vylodění máte možnost se účastnit fakultativního výletu do italské Pisy. 
Šikmou věž v Pise zná snad každý a vy se budete mít možnost dostat do 
její úplné blízkosti anebo dokonce vystoupat po schodech až na vrchol 
věže (vstup ne věž není v ceně výletu). Obdivovat můžete i zdejší chrámy, 
hřbitov a nakoupit si spousty suvenýrů. Výlet je za přípatek a nelze jej 
koupit na lodi. Zájemci o historii a umění mohou využít fakultativních 
výletů plavební společnosti MSC CRUISES do italské Florencie, perly 
italských měst. Během prohlídky známého mostu na řece Arno směrem ke 
katedrále budete obdivovat díla Leonarda Da Vinci a jiných umělců. 
4.den: Itálie - Civitavecchia  07:00-19:00  
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. Civitavecchia 
[čivitavekkia] je italské přístavní město v provincii Roma v centrální italské 
oblasti Lazio. Nalézá se u Tyrhénského moře, 80 km západoseverozápadně 
od Říma. Oblast byla osídlena už v etruském období. V překladu 
Civitavecchia-doslova Staré město představuje prototyp klasického 
italského sídla s kořeny v dávném starověku (bylo prokázáno, že toto 
místo bylo osídleno již za dob Etrusků), jež za svou více než tisíciletou 
existencí prošlo bohatým rozvojem a změnami, jejichž stopy jsou dodnes 
patrné. Byl to hlavní Římský přístav a dodnes zde můžete navštívit přes 
stovku kostelů 
 

                                                                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. 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 
6.den: Palma de Malorca - Mallorca - Španělsko  08.00-23.00 
Baleárské ostrovy-ráj na zemi. Procházka centrem Palmy zejména ve 
večerních hodinách je nezapomenutelným zážitkem. Uvidíme katedrálu 
světla, starou radnici, královský palác nebo olivovník starý přes 2000 let. 
Závěr pochopitelně korunuje návštěva venkovní kavárny na Plaza D 
Mayor, kde si vychutnáte skvělou pravou sangrii. Ale pozor, hlavně se 
včas vrátit na loď. (nutný transfer MSC) 
7.den: Barcelona - Španělsko  08:00-17:00 
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.  
8.den: Cannes - Cote d Azur - Francie 08.30-17.30 
Překrásné letovisko na francouzské riviéře. A kousek opodál - místo kam 
míří tisíce turistů. Zejména milovníci filmů dobře znají světový festival 
filmů v Cannes. S delegátem se projdete městem kolem tržnice a k 
červenému koberci, kudy přicházejí filmové hvězdy. Cannes je opravdu 
živé město a poměrně drahé. Zavítáme i do míst, kde jsou nákupy 
vhodné snad jen pohledem-ceny Vás totiž omráčí. Projet se můžete 
vyhlídkovým vláčkem anebo navštívit místní citadellu. 
9.den: Genoa - Itálie - vylodění 09:00 
Ráno po snídani se vylodíme z lodi a můžeme se těšit na poznávání 
dalších krásných míst během dnešního dne. Zájezd ještě nekončí. 
10.den: příjezd do ČR  Příjezd do ČR v dopoledních hodinách 
 

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 do Pisy 
*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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AKČNÍ CENA                                       19.990  Kč 

Číslo zájezdu 24 208 
Loď MSC CRUISES SINFONIA*** 
Termín odjezdu z ČR 20.4.2024 
Termín návratu do ČR 29.4.2024 
Počet dnů 10 
Cena za dítě do 12 let 7.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 9.990 Kč 
Katalogová cena do 29.990 Kč 
First minute cena od 19.990 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: Brindisi  - Lecce - Itálie  16:00-22:00 
Brindisi je pobřežní město na jihu Itálie u Jaderského moře v oblasti 
Apulie, je to hlavní město stejnojmenné provincie. Trvale zde žije přes 89 
tisíc obyvatel. Díky své výhodné poloze na Apeninském poloostrově a 
zároveň velkému přírodnímu přístavu, hrálo město vždy velmi důležitou 
roli u obchodů ale i přenosu kultury a vzdělanosti. Dodnes je Brindisi 
vlastně hlavní přístav pro obchod s Řeckem a se Středním východem. 
Město má velmi bohatou historii, která sahá až do starověku. Traduje se, 
že bylo založeno bájným hrdinou Diomedesem. Ve středověku bylo město 
povětšinou součástí menších knížectví a vévodství. Důležitou roli, ale 
sehrálo v Křížových výpravách. Dnešní Brindisi je velmi pěkné a 
fotogenické město. Historické jádro je obklopeno dvěma dlouhými zálivy, 
které slouží jako přírodní přístav. 
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… 
5. den: Řecko - Mykonos  09:00-20:00 
V řecké mytologii byl Mykonos dějištěm bojů mezi Diem a Giganty, ostrov 
sám byl pojmenován po Apollónově vnukovi Mykonovi. Mykonos dnes 
patří k nejoblíbenějším řeckým ostrovům. Ostrov proslul množstvím 
zachovalých větrných mlýnů, které se nacházejí po celém ostrově. Za 
zmínku stojí i kostel Panagias Paraportiani. Na ostrově, hlavně na jeho 
jižním pobřeží, se nachází i řada dobrých pláží. Zásluhu na oblíbenosti 
ostrova má však jeho noční život, který je řazen mezi nejznámější ve 
Středomoří vůbec. Přes den malebné a pitoreskní uličky města Mykonos 
se během turistické sezóny každý večer mění v konglomerát taveren, 
hospůdek, barů a klubů, které přitahují množství turistů. Nejen díky 
romantickým zákoutím a krásné architektuře, ale především díky své 
divoké party povaze, kdy se Mykonosu dá přezdívat „řecká Ibiza“, se stal 
vyhledávaným a velmi populárním letoviskem mezi Evropany. 
6.den: Piraeus - Athens - Řecko   07.00-17.00 
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. Také 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€). Výlet je fakultativní.      
7. den Plavba na moři 
 

                                                                Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   
                                                                                       www.rivieratour.cz                                        

8.den: Split - Chorvatsko  07.00-17.00 
Chorvatské letovisko asi zná snad každý. My Vám však nabízíme 
vychutnat si krásy tohoto města během jednoho dne. S naším 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 
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 naším 
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 
 
 
 

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 Athény, Benátky 
*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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AKČNÍ CENA                                           23.990 Kč 

Číslo zájezdu 24 209 
Loď MSC CRUISES SEASIDE***** 
Termín odjezdu z ČR 26.4.2024 
Termín návratu do ČR 5.5.2024 
Počet dnů 10 
Cena za dítě do 12 let 7.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 9.990 Kč 
Katalogová cena do 34.990 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 – Janov - Itálie  10:00-19:00 
Po příjezdu do přístavu si prohlédneme toto úžasné starobylé město 
slavné zejména za doby Janovské republiky, které je i spjato s místem 
narození Kryštofa Kolumba. Po prohlídce 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: Civitavecchia – Itálie  08:30-19:00 
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. Civitavecchia 
[čivitavekkia] je italské přístavní město v provincii Roma v centrální italské 
oblasti Lazio. Nalézá se u Tyrhénského moře, 80 km západoseverozápadně 
od Říma. Oblast byla osídlena už v etruském období. V překladu 
Civitavecchia-doslova Staré město představuje prototyp klasického 
italského sídla s kořeny v dávném starověku (bylo prokázáno, že toto 
místo bylo osídleno již za dob Etrusků), jež za svou více než tisíciletou 
existencí prošlo bohatým rozvojem a změnami, jejichž stopy jsou dodnes 
patrné. Byl to hlavní Římský přístav a dodnes zde můžete navštívit přes 
stovku kostelů. 
4.den: Palermo – Sicílie - Itálie  12:00-21:00 
Nádherná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, 
čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude 
nápomocen při návštěvě tohoto krásného města. Nezapomeňte si koupit 
místní skvělou pistáciovou zmrzlinu, zavítat na rybí trhy a do místní 
katedrály. Ochutnat můžete Arancini – plněné rýžové kuličky smažené ve 
strouhance nebo Cannoli – další na Sicílii zcela běžný zákusek, který se 
rozšířil do celé Itálie a holduje mu i italská menšina v Americe. Jedná se o 
křupavé trubičky ze smaženého těsta plněné opět slazeným syrovátkovým 
sýrem ricotta a často také kandovaným ovocem či kousky čokolády. 
Krásný den na Sicílii. 
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. 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 
6.den: Ibiza – Španělsko - Baleárské ostrovy 11:30-23:00 
Taneční párty se světovými DJ - to je Ibiza. Vy se můžete opalovat nebo 
užívat si úžasně čistého moře nebo se vydat na výlet s delegátem na místní 
pevnost a návštěvu městečka. Výběr je jen na Vás. Dopoledne se můžete 
slunit na přilehlých plážích, v podvečer navštívit s delegátem městečko a 
zažít úžasné večerní výhledy z Citadelly.  
7.den: Valencia - Španělsko 08:00-15.00 
Ráno po snídani se můžete vydat s naším delegátem na poznávání tohoto 
velmi zajímavého města. Budete obdivovat zajímavou architekturu a 
urbanistické ztvárnění vyschlého koryta řeky, projdeme se ospalými 
uličkami Valencii až ke katedrále, kde je umístěn svatý grál-kalich,   
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ze kterého Ježíš pil při poslední večeři Páně. Budete se věnovat i 
nákupům, ochutnáte skvělou zmrzlinu anebo navštívíte místní tržnici. 
Máte také možnost navštívit místní oceánografické muzeum, jednoho z 
největších v Evropě. (Nutný transfer MSC) 
8. den: Marseille - Francie 14:00-20:00 
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je 
nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. 
Ostrov, kde byl vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte 
Christo. Nicméně, výšlap ke katedrále Panny Marie s naším delegátem, je 
nezapomenutelný zážitek. Marseille máte jako na dlani. Uvidíte ostrov 
Iff, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav s jeho pevností a další 
zajímavosti. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v 
této destinaci je opravdu nutný. Večer po divadelním představení si 
připravíme zavazadla k vylodění, zaplatíme účty a necháme se unášet na 
vlnách k poslednímu přístavu naší plavby. 
9.den: Itálie - Janov  10:30 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.  
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 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: 
*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   
 

40 

                     JANOV – CIVITAVECCHIA – PALERMO – IBIZA – VALENCIA – MARSEILLE 

http://www.rivieratour.cz/


; 

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

 

 

                 24 210  Z ITÁLIE NA SANTORINI                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKČNÍ CENA                                          25.990 Kč 

Číslo zájezdu 24 210 
Loď MSC CRUISES DIVINA***** 
Termín odjezdu z ČR 8.5.2024 
Termín návratu do ČR 18.5.2024 
Počet dnů 11 
Cena za dítě do 12 let 10.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 10.990 Kč 
Katalogová cena do 36.990 Kč 
First minute cena od 25.990 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: Řím - Itálie   10:00-19:00 
Po příjezdu do Říma nás čeká prohlídka města. Během pěší prohlídky 
uvidíte slavné Koloseum, Forum Románum, Památník V.E.II, Fontánu di 
Trévi, Pantheon, Náměstí Piazza Navona, Andělský hrad a Vatikán. 
V podveřer odjezd na hotel, ubytování a večeře. 
3.den: Tuscania - Itálie  10:30-12:00 
Tuscania je město v provincii Viterbo v regionu Lazio v Itálii. Až do konce 
19. století bylo město známé jako Toscanella. Podle legendy založil 
Tuscania Aeneasův syn Ascanius, kde našel dvanáct štěňat psů (odkud 
pochází etruské jméno Tus - Cana, přičemž cana je obdobou latinského  
canis pro „pes“). Hlavní atrakcí města je kostel San Pietro, postavený v 
lombardsko-románském slohu, započatý v roce 739 a renovovaný v 11. – 
12. století. Interiér má hlavní loď a dvě uličky rozdělené nízkými sloupy a 
pilastry zahrnujícími poloviční sloupy se starožitnými a středověkými 
hlavicemi. Fasáda s rozetovým oknem pochází také z 12. století 
3.den: Příjezd do přístavu a nalodění – Civitavecchia - Itálie  13:00-17:00 
Po příjezdu 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. 
4.den: Itálie – Sicílie - Syracuse 14:00-21:00   
Antické město bylo založeno v době řecké archaické kultury kolem roku 
730 př. n. l. kolonisty z Korintu. Od té doby mezi obyvatelstvo začali 
pronikat etničtí Řekové. Díky artézským studním poskytovalo toto území 
dostatek vody, dodnes přítomný ve veřejných studánkách. V Syrakusách 
žili Archimedés, Platón, Xenofón a další. V roce 2005 bylo díky své 
nekropoli zapsáno na seznam dědictví UNESCO. Část města leží na pobřeží 
a část na ostrůvku Ortigia, obě části jsou spojeny mosty. Ve městě žije 
přibližně 121 tisíc obyvatel. V Syrakusách se nachází mnoho 
prehistorických a historických památek od antiky až po baroko. Dva hlavní 
soubory jsou v archeologickém parku a na ostrově Ortigia 
5.den: Valletta - Malta 07:00-18:00 
hlavní město Malty, Valletta, se rozkládá na území o velikosti 1 kilometr x 
600 metrů což z ní činí jedno z nejmenších hlavních měst na světě. Trvale 
zde žije jen něco málo přes 6.000 obyvatel, kteří podle vyjádření 
organizace UNESCO bydlí v městě s největší koncentrací památek na 
světě. I díky tomu byla Valletta zařazena v roce 1980 na prestižní seznam 
památek světového dědictví UNESCO. Valletta je převážně tvořena domy 
postavenými v 16. století během vlády rytířů svatého Jana Jeruzalémského 
(svatého Jana Křtitele), známých také jako Johanité. Ti se na Maltě usadili 
po svém vyhnání z řeckého ostrova Rhodos a následně své pojmenování 
změnili na Maltézské rytíře. Město má silný barokní nádech s prvky 
manýrismu a místy zde můžete narazit i na neoklasicistní budovy a pár 
moderních staveb. Valletta je živým městem, které kromě spousty 
výstavních paláců, kostelů a muzeí nabízí i více světská potěšení 
6.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… 
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7.den: Řecko - Santorini  07:00-16:00 
Zcela jistě nejkrásnější destinace celé plavby. Krásné bílé domečky a 
kostelíky v kontrastu s modrou barvou Vás budou doslova nutit udělat 
spoustu krásných fotografií. Loď kotví na otevřeném moři v kráteru 
sopky. Na pevninu nás přepraví čluny a dále následuje oslí stezka, kterou 
rozhodně doporučujeme pro všechny milovníky adrenalinu, ale i zábavy 
(cca 9 eur/osoba). Santorini je opravdu úžasné a i vy budete obdivovat 
úzké uličky, spousty obchůdků a kaváren a především úžasné výhledy 
lákající k nekonečnému fotografování. 
8.den: Řecko – Mykonos 20:30-14:00 
V řecké mytologii byl Mykonos dějištěm bojů mezi Diem a Giganty, 
ostrov sám byl pojmenován po Apollónově vnukovi Mykonovi. Mykonos 
dnes patří k nejoblíbenějším řeckým ostrovům. Ostrov proslul množstvím 
zachovalých větrných mlýnů, které se nacházejí po celém ostrově. Za 
zmínku stojí i kostel Panagias Paraportiani. Na ostrově, hlavně na jeho 
jižním pobřeží, se nachází i řada dobrých pláží. Zásluhu na oblíbenosti 
ostrova má však jeho noční život, který je řazen mezi nejznámější ve 
Středomoří vůbec. Přes den malebné a pitoreskní uličky města Mykonos 
se během turistické sezóny každý večer mění v konglomerát taveren, 
hospůdek, barů a klubů, které přitahují množství turistů. Nejen díky 
romantickým zákoutím a krásné architektuře, ale především díky své 
divoké party povaze, kdy se Mykonosu dá přezdívat „řecká Ibiza“, se stal 
vyhledávaným a velmi populárním letoviskem mezi Evropany 
9.den: Plavba na moři 
10.den: Itálie - Civitavecchia 09:00-11:00     
Ráno po vylodění zavítáme na krátkou procházku do Civitavecchie. 
Projdeme se místními uličkami, navštívíme trh a následně se asi 
dvouhodinovou jízdou budeme kochat střední Itálií po cestě do 
Florencie. 
10.den: Itálie - Florencie  16:00-19:00     
Florencie-hlavní město Toskánska bývá označováno také jako „město 
renesance“, „kolébka renesance“ nebo „hlavní město umění v Evropě“. 
Leží na úpatí Apenin a jeho středem protéká řeka Arno. Nejznámějšími 
památkami, které během naší prohlídky uvidíte, jsou dóm, zvonice a 
baptisterium, které stojí na náměstí Piazza del Duomo. Opodál, na Piazza 
della Signoria, můžete obdivovat zvonici na Palazzo Vecchio. Rozhodně si 
nenecháme ujít kopii slavné Michelangelovy sochy Davida s dalšími 
známými sochami od Donatella a Bandinelliho. Večer odjezd do České 
republiky. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, 
káva, čaj, cappuccino a čokoláda.   
11.den: Příjezd do ČR   
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace v dopoledních hodinách 

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 
* výlet do Říma 
*ubytování ve *** hotelu s večeří a snídaní 
*výlet do Tuscanie   
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: 
*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. 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                                           20.990 Kč 

Číslo zájezdu 24 211 
Loď MSC CRUISES ARMONIA*** 
Termín odjezdu z ČR 12.5.2024 
Termín návratu do ČR 21.5.2024 
Počet dnů 10 
Cena za dítě do 12 let 7.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 9.990 Kč 
Katalogová cena do 32.990 Kč 
First minute cena od 20.990 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: Dubrovník - Chorvatsko 07:00-19.00 
Dubrovník - chorvatské přístavní město, které se nachází na jihu Dalmácie 
je jedním z nejvýznamnějších turistických center jaderského pobřeží i 
Chorvatska. Bývá také označován jako „perla Jadranu“. Město Dubrovník 
vždy prosperovalo z námořního obchodu. Ve středověku bylo centrem 
Dubrovnické republiky, námořní republiky, která konkurovala podobným 
státním útvarům na jaderském pobřeží. Dubrovník je exklávou Chorvatska, 
která je od zbytku území Chorvatska oddělena krátkým úsekem pobřeží 
patřícím Bosně a Hercegovině. V Dubrovníku vás zcela jistě zaujmou 
městské opevnění – hradby, které byly budovány v různých obdobích, od 
13. do 17. století. Jejich celková délka je 1940 m, výška až 25 m. Doplňují 
je věže a menší pevnosti. V roce 2018 jej navštívilo 1,3 milionu 
zahraničních návštěvníků. 
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 Zante, jak by řekli Italové. To je jen malý výčet toho, co Vás 
čeká 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  07:00-13:00 
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 naším 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 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 v Benátkách 
*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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AKČNÍ CENA                                        18.990 Kč 

Číslo zájezdu 24 212 
Loď MSC CRUISES OPERA*** 
Termín odjezdu z ČR 18.5.2024 
Termín návratu do ČR 27.5.2024 
Počet dnů 10 
Cena za dítě do 12 let 7.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 9.990 Kč 
Katalogová cena do 33.990 Kč 
First minute cena od 18.990 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 - Monfalcone - 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: Cafalonia – Agrostoli - Řecko  07:00-16.00 
důležitý přístav, jako mnoho jiných oblastí Kefalonie bylo silně poničeno 
velkým zemětřesením v r. 1953, leží v kryté zátoce Argostolského zálivu, 
zhruba ve středu ostrova. Argostoli je živé město, kde naleznete spoustu 
taveren, barů, obchůdků se suvenýry i velkým množstvím řeckých 
supermarketů. Čtvercové náměstí Valianou nedaleko přístavu je centrem 
všeho dění, nelze si nevybrat ve které taverně, restauraci či baru si 
odpočinete po procházce městem. V přilehlých uličkách pak najdete menší 
obchůdky s potravinami a suvenýry. Přímo na nábřeží lze nakupovat 
čerstvé ryby z malých člunů řeckých rybářů, zážitkem může být pozorování 
želv, které zde připlouvají. Na severním výběžku chrání vjezd do přístavu 
Argostoli nádherný, bíle zářící maják FANARI 
5.den: Kréta – Heraklion - Řecko     11.00-21.00 
Jsme na Krétě. Sever a jih ostrova je rozdílný. Na jednom konci úplný klid a 
pohoda. Na druhé čilý turistický ruch. Není vzácností potkat v tričku s 
krátkým rukávem lyžaře, kteří se chystají na místní sjezdovku lyžovat. Zdá 
se vám to nemožné? Uvidíte sami, pokud vyrazíte s naíim delegátem do 
centra města kolem krásného přístavu, historických staveb až na trhy s 
kořením, oblečením a snad vším možným. 
 

                                                                Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   
                                                                                       www.rivieratour.cz                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.den: Řecko - Santorini  07:00-19:00 
Zcela jistě nejkrásnější destinace celé plavby. Krásné bílé domečky 
a kostelíky v kontrastu s modrou barvou Vás budou doslova nutit 
udělat spoustu krásných fotografií. Loď kotví na otevřeném moři v 
kráteru sopky. Na pevninu nás přepraví čluny a dále následuje oslí 
stezka, kterou rozhodně doporučujeme pro všechny milovníky 
adrenalinu, ale i zábavy (cca 9 eur/osoba). Santorini je opravdu 
úžasné a i vy budete obdivovat úzké uličky, spousty obchůdků a 
kaváren a především úžasné výhledy lákající k nekonečnému 
fotografování. 
7.den:  Plavba na moři   
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… 
8.den: Bari - Itálie  07:00-13:00 
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: Itálie - Moncalfone  09:30 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.  
10.den: Příjezd do ČR   
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace.  

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: 
*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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AKČNÍ CENA                                           25.990 Kč 

Číslo zájezdu 24 213 
Loď MSC CRUISES LIRICA*** 
Termín odjezdu z ČR 24.5.2024 
Termín návratu do ČR 2.6.2024 
Počet dnů 10 
Cena za dítě do 12 let 7.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 9.990 Kč 
Katalogová cena do 38.990 Kč 
First minute cena od 25.990 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: Kotor - Černá hora  14.00-20.00 
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. 
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. Nebo můžete jen tak odpočívat na 
palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, které je možné zakoupit na 
lodních barech 
5.den: Mykonos - Řecko 09:00-02:00 
V řecké mytologii byl Mykonos dějištěm bojů mezi Diem a Giganty, ostrov 
sám byl pojmenován po Apollónově vnukovi Mykonovi. Mykonos dnes 
patří k nejoblíbenějším řeckým ostrovům. Ostrov proslul množstvím 
zachovalých větrných mlýnů, které se nacházejí po celém ostrově. Za 
zmínku stojí i kostel Panagias Paraportiani. Na ostrově, hlavně na jeho 
jižním pobřeží, se nachází i řada dobrých pláží. Zásluhu na oblíbenosti 
ostrova má však jeho noční život, který je řazen mezi nejznámější ve 
Středomoří vůbec. Přes den malebné a pitoreskní uličky města Mykonos 
se během turistické sezóny každý večer mění v konglomerát taveren, 
hospůdek, barů a klubů, které přitahují množství Turistů. Nejen díky 
romantickým zákoutím a krásné architektuře, ale především díky své 
divoké party povaze, kdy se Mykonosu dá přezdívat „řecká Ibiza“, se stal 
vyhledávaným a velmi populárním letoviskem mezi Evropany. 
6.den:  Santorini - Řecko 07:00-18:00 
Zcela jistě nejkrásnější destinace celé plavby. Krásné bílé domečky a 
kostelíky v kontrastu s modrou barvou Vás budou doslova nutit udělat 
spoustu krásných fotografií. Loď kotví na otevřeném moři v kráteru sopky. 
Na pevninu nás přepraví čluny a dále následuje oslí stezka, kterou 
rozhodně doporučujeme pro všechny milovníky adrenalinu, ale i zábavy 
(cca 9 eur/osoba). Santorini je opravdu úžasné a i vy budete obdivovat 
úzké uličky, spousty obchůdků a kaváren a především úžasné výhledy 
lákající k nekonečnému fotografování. 
7.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.  

                                                                Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   
                                                                                       www.rivieratour.cz                                        

8.den: Ancona - Itálie 13.00-20.00 
Ancona je rozhodně velmi zajimavé město. Budeme kotvit vedle loděnic 
v jednom z největších přístavů v Jaderském moři. Přes historické 
centrum vystoupáme až k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na 
celé město a i přístav samotný. Na zpáteční cestě můžete navštívit 
některý z barokních a gotických kostelíků, jako například kostel 
Sv.Dominika anebo se zastavit na skvělé italské kafíčko a lahodnou 
zmrzlinu. Město založili řečtí kolonisté, kteří podle pověsti roku 367 př. 
n. l. uprchli ze Syrakus. Římané je poprvé obsadili roku 178 př. n. l. a 
Caesar je dobyl, když překročil řeku Rubikon. Město si však zachovalo 
značnou autonomii, dále razilo vlastní mince a hovořilo řecky. Jako 
nejbližší přístav k Dalmácii hrála Ancona velkou roli. Za císaře Trajána 
postavil syrský stavitel Apollodóros z Damašku roku 115 severní 
přístaviště a při jeho vstupu mramorový vítězný oblouk 
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 naším 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 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 v Benátkách 
*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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        24 214  PLAVBA NA ISLAND PŘES SKOTSKO                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKČNÍ CENA                                       30.990 Kč 

Číslo zájezdu 24 214 
Loď MSC CRUISES PREZIOSA***** 
Termín odjezdu z ČR 25.5.2024 
Termín návratu do ČR 7.6.2024 
Počet dnů 14 
Cena za dítě do 12 let 9.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 9.990 Kč 
Katalogová cena do 39.990 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 – Hamburg - 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:  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: Skotsko - Invergordon  07:00-17:00  
Záliv Cromarty Firth je jeden z nejdůležitějších přístavů skotské Vysočiny. 
Vydat se můžete na fakultativní výlet k jezeru Loch Ness, jehož temně 
černá voda a obrovská hloubka přispěly k vytvoření legendy o existenci 
tajemné příšery.  Už od 19. stol. se zde střídají badatelé i zvědavci, kteří se 
snaží spatřit slavnou Nessie, u nás spíše známou jako Lochneska. Dalším 
skvělým námětem na výlet je Inverness, jenž  leží při ústí řeky Ness do 
Severního moře, která je zároveň součástí slavného Kaledonského kanálu. 
Tato významná technická památka z 19. stol. vybudovaná v tektonickém 
zlomu Great Glen spojila Severní moře s Atlantikem. Zrychlila tak lodní 
dopravu a umožnila řadě lodí vyhnout se nebezpečnému severnímu 
pobřeží Skotska. Dnes je Kaledonský kanál známou turistickou atrakcí. 
Jeho součástí je i několik zdymadel, mezi které patří např. Neptunovo 
schodiště s celkem osmi plavebními komorami. Atraktivitu místa ještě 
zvětšuje fakt, že je odtud v případě dobrého počasí krásný výhled na Ben 
Nevis, nejvyšší horu Velké Británie. 
5.den:  Plavba na moři  
Odpočíváme, relaxujeme, bavíme se s animátory a nebo si užíváme 
masáže, sauny a vířivky v AUREA SPA. 
6.-7.den: Island - Reykjavik  10:00-23:59 - 00:01-18:00 
Reykjavík je hlavním a v podstatě jediným velkým městem Islandu. Okolí 
charakterizují poloostrůvky, zálivy, úžiny a ostrůvky. Vystihují ho také 
krásné pohledy na Atlantický oceán i vnitrozemské ledovce. Nezalesněný 
malý ostrov Viðey, nabízející několik turistických tras, leží na sever od 
města. Cesta lodí k němu trvá asi 10 minut. Můžete s naším delegátem 
vyrazit na fakultativní výlet po okolí a protože je dostatek času, tak večer 
můžete při prohlídce vidět i Alþingishúsið – budova islandského 
parlamentu, jejíž stavba byla dokončena v roce 1881 nebo Dómkirkja – 
luteránská katedrála postavená v roce 1848 v neoklasicistním stylu.  
8.den: Island - Isafjordur   07:00-19:00 
je rybářské město, nacházejícím se na severozápadním pobřeží Islandu. Leží na 
malé ploché písčině ve fjordu Skutulsfjörður, který se na konci setká s velkým 
fjordem Isafjarðardjúp. Název znamená v překladu "ledový fjord". Ve městě jsou 
jedny z nejstarších domů na Islandu postaveny v 18. století. V jedné z nich je 
Mořské Muzeum. V centru města je kostel Ísafjarðarkirkja ("Kostel na ledovém 
fjordu"). Její konstrukce je betonová. Jejím architektem byl Hróbjartur . 
 

                                                                Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   
                                                                                       www.rivieratour.cz                                        

9.den: Island - Akureyri   07:00-18:00 
není úplně přesné označení města. Plné jméno zní Akureyrarkaupstaður. Také 
se mu říká „hlavní město Severního Islandu“, protože je čtvrtým největším 
městem co do počtu obyvatel na Islandu. Má atraktivní polohu – leží na pobřeží 
fjordu Eyjafjörður pod zasněženými vrcholky okolních hor s nejvyšším vrcholem 
Súlur (1 213 m). Městem protéká řeka Glerá, která pramení z ledovce na 
poloostrově Tröllaskagi. První zmínka o osídlení této části Islandu spadá do roku 
890, kdy sem údajně připlul norský Viking Helgi Magri (Helgi Hubený) a založil 
nedaleko dnešního Akureyri statek. Ve středověku zde bývaly spíše obchodní 
budovy, skladiště a jen několik domů. Postupně se zde rozmohl zejména 
rybářský průmysl a dnes je město rušné a kosmopolitní. Nejvyšší stavbou a tím i 
dominantou Akureyri je kostel Akureyrarkirkja navrhnutý státním architektem 
Guðjónem Samúelssonem roku 1940. Město si také velmi váží svých rodáků, na 
jejichž počest tu bylo postaveno několik muzeí. Ačkoli Akureyri leží necelých 
100 km od severního polárního kruhu, zdejší botanická zahrada se díky 
příznivému mikroklimatu pyšní některými druhy rostlin, které by spíše patřily 
do mírného nebo subtropického pásu. 
10.den:  Plavba na moři  
Odpočíváme, relaxujeme, bavíme se s animátory a nebo si užíváme masáže, 
sauny a vířivky v AUREA SPA. 
11.den: Skotsko - KirkwaIl   08:00-20:00 
První zmínka o městě je z roku 1046. V roce 1486 byl povýšen na královské 
město a zároveň v témže roce Orkneje připadly Skotsku (do roku 1486 Norsko), 
stejně jako Shetlandy. Název města pochází z původního norského názvu 
Kirkjuvagr, který byl postupně komolen na Kirkvoe až Kirkwall. Ve městě je 
významný přístav, z kterého pravidelně plují trajekty do Lerwicku a Aberdeenu. 
V centru Kirkwallu stojí katedrála svatého Magnuse, která byla postavena v 
letech 1108 až 1117 a vedle ní je zřícenina biskupského paláce Earl. V jednom z 
nejzachovalejších měšťanských domů, postaveném v 16. století je dnes 
muzeum různých historických věcí, až z pravěku. Další je Wireless museum, 
věnované historii nahrávání zvuku. Kromě těchto budov je tu také mnoho 
historických domů z 17.-18. století. V Kirkwallu stál také hrad, který byl zničen v 
17. století. Na západním okraji Kirkwallu stojí také prehistorický dům (vlastně 
sklep), vchází se do něj chodbou a místnost je až pod zemí, podobně jako u 
dalších domů, které se stavěly v pravěku na Orknejích a Shetlandách (Jarlshof). 
K této podzemní místnosti patřila i nadzemní budova, už dávno zbořená. 
Vydejte se na fakultativní výlet s naším delegátem.  
12.den:  Plavba na moři  
Odpočíváme, relaxujeme, bavíme se s animátory a nebo si užíváme masáže, 
sauny a vířivky v AUREA SPA. 
13.den: 07.00  Německo - Hamburg  -vylodění  
Ráno snídaně a po vylodění odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy 
jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda. Příjezd do ČR 
dle aktuální dopravní situace Praha 22:00 
14.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 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: 
*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 
*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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          24 215   VELKÁ PLAVBA DO ISTANBULU                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKČNÍ CENA                                         29.990 Kč 

Číslo zájezdu 24 215 
Loď MSC CRUISES SPLENDIDA***** 
Termín odjezdu z ČR 29.5.2024 
Termín návratu do ČR 9.6.2024 
Počet dnů 12 
Cena za dítě do 12 let 9.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 12.990 Kč 
Katalogová cena do 39.990 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, Bratislava. Svozový transfer za 
příplatek Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí 
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění – Trest- Itálie  9:00-19:00 
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: Katakolon - Řecko 08.00-16.00 výlet 
Během dopoledne zakotvíme u malinké vesničky Katakolon. Nás však bude 
daleko více zajímat Olympia. Zapalovaly se zde olympijské ohně, byl zde 
první stadion, opravdový kus historie. Opět zde máme připraven 
autobusový výlet do 40 km vzdálené Olympie. Pojeďte se s námi toulat 
historií. Olympie byla svatostánek antického Řecka, nacházející se v Elidě, 
na východ od Pyrgu. V obecnou známost vešla jako dějiště antických 
olympijských her. V průběhu 19. a 20. století byly její pozůstatky odkryty a 
lokalita zpřístupněna veřejnosti. V roce 1961 byl na východním úpatí 
Kronova pahorku otevřen areál Mezinárodní olympijské akademie. V roce 
1989 byl archeologický park zapsán na Seznam světového dědictví 
UNESCO. Počátky osídlení spadají do poloviny 2. tisíciletí před naším 
letopočtem a pravděpodobně už okolo roku 1000 před naším letopočtem 
se tu konaly náboženské slavnosti na počest nejvyššího řeckého boha Dia. 
V roce 776 př. n. l. se tu konaly první olympijské hry, o kterých se 
dochovaly záznamy. Ty se pak konaly pravidelně jednou za čtyři roky, než 
je roku 394 zakázal římský císař Theodosius I. Po návštěvě Olympie návrat 
do přístavu a osobní volno. Cena výletu nezahrnuje vstup od areálu a 
muzeí cca 12€. Tento výlet je za příplatek 790 Kč. Pokud se nebudete 
účastnit výletu, můžete navštívit vesničku Katakolon nebo místní pláž 
využít ke koupání. 
5.den: Piraeus – Athens - Řecko   08.00-18.00 
Řecko nás v ranních hodinách uvítá v přístavu Piraeus.  Opustíme loď a 
vydáme se fakultativní výlet 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. Také 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.  
6.den: Kusadasi - Turecko 07:00-15:00  
„ptačí ostrov”, láká svým kouzelným panoramatem typického pobřežního 
letoviska s přístavištěm jachet, tyrkysem obarvenou vodní hladinou a  
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řeckým ostrovem Samos na horizontu. Je vyhlášeným tureckým 
letoviskem, kam ročně zavítá velké množství turistů, aby si tu užili svou 
dovolenou. Je také ideální k prozkoumání západní části Turecka, proto je 
vyhledávaným resortem cestovatelů. Většina turistických atrakcí v 
Kusadasi se nachází v oblasti přístavu. Můžete si tu prohlédnout mj. 
některé dobré příklady hrázděných domů z 19. století. Přežívá i brána do 
starého města. Čtvrť bazarů, překypující množstvím tureckých suvenýrů, 
začíná přímo u doku. Asi 2 km od města se táhne nejvyhledávanější pás 
písku Kadinlar Denizi 
7.den: Istanbul - Turecko 10:00-23:00 
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:  Plavba na moři  
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: Řecko - Korfu     08:00-21:00 
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. 
10.den: Itálie - Bari 08:00-14:00 
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 
11.den: Itálie - Terst – 10:00-13:00   odjezd do ČR 
Vstáváme brzy, protože si nemůžete nechat ujít připlutí lodi do přístavu. 
Ráno snídaně a po vylodění v dopoledních hodinách prohlídka centra 
tohoto krásného města. V odpoledních hodinách odjezd z přístavu do 
ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, 
cappuccino a čokoláda. 
12.den: Příjezd do ČR  
dle dopravní situace příjezd do Brna cca 01:00 
 
 
 
 

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 do Katakolon, Athens 
*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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                     24 216   PLAVBA DO TUNISU                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKČNÍ CENA                                        26.990 Kč 

Číslo zájezdu 24 216 
Loď MSC CRUISES GRANDIOSA***** 
Termín odjezdu z ČR 15.6.2024 
Termín návratu do ČR 24.6.2024 
Počet dnů 10 
Cena za dítě do 12 let 7.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 9.990 Kč 
Katalogová cena do 38.990 Kč 
First minute cena od 26.990 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 – Janov - Itálie  10:00-19:00 
Po příjezdu do přístavu si prohlédneme toto úžasné starobylé město 
slavné zejména za doby Janovské republiky, které je i spjato s místem 
narození Kryštofa Kolumba. Po prohlídce 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: Marseille - Francie 08:00-16.00 
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je 
nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. Ostrov, 
kde byl vězněn hrdina románu Alexandra Dumase, hrabě Monte Christo. 
Nicméně, výšlap ke katedrále Panny Marie s naším delegátem, je 
nezapomenutelný zážitek. Marseille máte jako na dlani. Uvidíte ostrov Iff, 
místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav s jeho pevností a další 
zajímavosti. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v 
této destinaci je opravdu nutný. 
4.den: Barcelona - Španěšlsko 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. 
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. 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. 
6.den: La Goulette - Tunisko  08.00-17.00 
Jiná země, jiné náboženství, ale i úplně jiný kontinent. Kotvíme totiž v 
Africe, a už při připlutí do přístavu si budete připadat jako v jiném světě. 
Můžete se vydat na výlety s plavební společností do nedalekého Kartága 
nebo obdivovat památky v muzeu, projet se kolem prezidentského paláce,  
nakupovat v Medině nebo navštívit místa, kde se natáčel slavný film s 
Angelikou. Pokud máte rádi opravdovou Afriku, vydejte se s naším 
delegátem do La Goullete, rybářské vesničky, kde navštívíte místní trhy, 
rybářské trhy a projdete se kolem pláží. Že to pro vás bude velký zážitek, 
tak to zaručujeme především těm turistům, kteří jsou zvyklí na ***** 
hotelové rezorty. Tady je to totiž extrém. 
7.den: Palermo – Sicílie - Itálie 08.00 - 18.00 
Nádherná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, 
čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude 
nápomocen při návštěvě tohoto krásného města. Nezapomeňte si koupit 
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místní skvělou pistáciovou zmrzlinu, zavítat na rybí trhy a do místní 
katedrály. Ochutnat můžete Arancini – plněné rýžové kuličky smažené ve 
strouhance nebo Cannoli – další na Sicílii zcela běžný zákusek, který se 
rozšířil do celé Itálie a holduje mu i italská menšina v Americe. Jedná se o 
křupavé trubičky ze smaženého těsta plněné opět slazeným 
syrovátkovým sýrem ricotta a často také kandovaným ovocem či kousky 
čokolády. Krásný den na Sicílii. 
8.den : Neapol - Itálie 7.00-13.00 
Dopoledne vyrazíme na prohlídku tohoto úžasného města. Neapolská 
metropole Vám nabídne procházku historického centra, možnost nákupů 
aktuální módy, nebo pro opravdové cestovatele návštěvu španělské 
čtvrti. Zavítat můžete i k sídlu plavební společnosti MSC Cruises nebo 
využít fakultativních výletů na Vesuv nebo Pompeje. A uvidíme i sídlo 
plavební společnosti MSC Cruises. 
9.den: Itálie - Janov  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.  
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 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: 
*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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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).  
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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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AKČNÍ CENA                                           26.990 Kč 

Číslo zájezdu 24 218 
Loď MSC CRUISES SEASIDE***** 
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 9.990 Kč 
Katalogová cena do 39.990 Kč 
First minute cena od 26.990 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 – Janov - Itálie  10:00-19:00 
Po příjezdu do přístavu si prohlédneme toto úžasné starobylé město 
slavné zejména za doby Janovské republiky, které je i spjato s místem 
narození Kryštofa Kolumba. Po prohlídce 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: Itálie - Civitavecchia  08:30-19:00  
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. Civitavecchia 
[čivitavekkia] je italské přístavní město v provincii Roma v centrální italské 
oblasti Lazio. Nalézá se u Tyrhénského moře, 80 km západoseverozápadně 
od Říma. Oblast byla osídlena už v etruském období. V překladu 
Civitavecchia-doslova Staré město představuje prototyp klasického 
italského sídla s kořeny v dávném starověku (bylo prokázáno, že toto 
místo bylo osídleno již za dob Etrusků), jež za svou více než tisíciletou 
existencí prošlo bohatým rozvojem a změnami, jejichž stopy jsou dodnes 
patrné. Byl to hlavní Římský přístav a dodnes zde můžete navštívit přes 
stovku kostelů. 
4.den: Palermo - Sicílie - Itálie 12.00 - 21.00 
Nádherná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, 
čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude 
nápomocen při návštěvě tohoto krásného města. Nezapomeňte si koupit  
místní skvělou pistáciovou zmrzlinu, zavítat na rybí trhy a do místní 
katedrály. Ochutnat můžete Arancini – plněné rýžové kuličky smažené ve 
strouhance nebo Cannoli – další na Sicílii zcela běžný zákusek, který se 
rozšířil do celé Itálie a holduje mu i italská menšina v Americe. Jedná se o 
křupavé trubičky ze smaženého těsta plněné opět slazeným syrovátkovým 
sýrem ricotta a často také kandovaným ovocem či kousky čokolády. 
Krásný den na Sicílii. 
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. 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 
6.den: Ibiza - Španělsko 11:30-23:00 
Taneční párty se světovými DJ - to je Ibiza. Výběr je jen na Vás. Dopoledne 
se můžete slunit na přilehlých plážích, v podvečer navštívit s delegátem 
městečko a zažít úžasné večerní výhledy z Citadelly.  
7.den:  Valencia - Španělsko  08:00-15:00  
Ráno po snídani se můžete vydat s naším delegátem na poznávání tohoto 
velmi zajímavého města. Budete obdivovat zajímavou architekturu a 
urbanistické ztvárnění vyschlého koryta řeky, projdeme se ospalými 
uličkami Valencii až ke katedrále, kde je umístěn svatý grál-kalich, ze 
kterého Ježíš pil při poslední večeři Páně. Budete se věnovat i nákupům, 
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ochutnáte skvělou zmrzlinu anebo navštívíte místní tržnici. Máte také 
možnost navštívit místní oceánografické muzeum, jednoho z největších v 
Evropě. (Nutný transfer MSC) 
8.den: Marseille - Francie   14:00-20:00 
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je 
nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. 
Ostrov, kde byl vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte 
Christo. Nicméně, výšlap ke katedrále Panny Marie s naším delegátem, je 
nezapomenutelný zážitek. Marseille máte jako na dlani. Uvidíte ostrov 
Iff, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav s jeho pevností a další 
zajímavosti. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v 
této destinaci je opravdu nutný.  
9.den: Itálie - Janov  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.  
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 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: 
*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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AKČNÍ CENA                                         29.990 Kč 

Číslo zájezdu 24 219 
Loď MSC CRUISES DIVINA***** 
Termín odjezdu z ČR 27.6.2024 
Termín návratu do ČR 6.7.2024 
Počet dnů 10 
Cena za dítě do 12 let 13.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 13.990 Kč 
Katalogová cena do 39.990 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, Bratislava. Svozový transfer za 
příplatek Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí 
2.den: Tuscania-Itálie  10:00-12:00 
Tuscania je město v provincii Viterbo v regionu Lazio v Itálii. Až do konce 
19. století bylo město známé jako Toscanella. Podle legendy založil 
Tuscania Aeneasův syn Ascanius, kde našel dvanáct štěňat psů (odkud 
pochází etruské jméno Tus - Cana, přičemž cana je obdobou latinského  
canis pro „pes“). Hlavní atrakcí města je kostel San Pietro, postavený v 
lombardsko-románském slohu, započatý v roce 739 a renovovaný v 11. – 
12. století. Interiér má hlavní loď a dvě uličky rozdělené nízkými sloupy a 
pilastry zahrnujícími poloviční sloupy se starožitnými a středověkými 
hlavicemi. Fasáda s rozetovým oknem pochází také z 12. století. 
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění - Civitavecchia - Itálie  13:00-17:00 
Po příjezdu 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: Itálie - Sicílie - Syracuse 14:00-21:00   
Antické město bylo založeno v době řecké archaické kultury kolem roku 
730 př. n. l. kolonisty z Korintu. Od té doby mezi obyvatelstvo začali 
pronikat etničtí Řekové. Díky artézským studním poskytovalo toto území 
dostatek vody, dodnes přítomný ve veřejných studánkách. V Syrakusách 
žili Archimedés, Platón, Xenofón a další. V roce 2005 bylo díky své 
nekropoli zapsáno na seznam dědictví UNESCO. Část města leží na pobřeží 
a část na ostrůvku Ortigia, obě části jsou spojeny mosty. Ve městě žije 
přibližně 121 tisíc obyvatel. V Syrakusách se nachází mnoho 
prehistorických a historických památek od antiky až po baroko. Dva hlavní 
soubory jsou v archeologickém parku a na ostrově Ortigia. 
4.den: Valletta - Malta 07:00-18:00   
hlavní město Malty, Valletta, se rozkládá na území o velikosti 1 kilometr x 
600 metrů což z ní činí jedno z nejmenších hlavních měst na světě. Trvale 
zde žije jen něco málo přes 6.000 obyvatel, kteří podle vyjádření 
organizace UNESCO bydlí v městě s největší koncentrací památek na 
světě. I díky tomu byla Valletta zařazena v roce 1980 na prestižní seznam 
památek světového dědictví UNESCO. Valletta je převážně tvořena domy 
postavenými v 16. století během vlády rytířů svatého Jana Jeruzalémského 
(svatého Jana Křtitele), známých také jako Johanité. Ti se na Maltě usadili 
po svém vyhnání z řeckého ostrova Rhodos a následně své pojmenování 
změnili na Maltézské rytíře. Město má silný barokní nádech s prvky 
manýrismu a místy zde můžete narazit i na neoklasicistní budovy a pár 
moderních staveb. Valletta je živým městem, které kromě spousty 
výstavních paláců, kostelů a muzeí nabízí i více světská potěšení. 
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. Můžeme se koupat, opalovat, využít vířivek… 
6.den: Řecko - Santorini  07:00-16:00 
Zcela jistě nejkrásnější destinace celé plavby. Krásné bílé domečky a 
kostelíky v kontrastu s modrou barvou Vás budou doslova nutit udělat 
spoustu krásných fotografií. Loď kotví na otevřeném moři v kráteru sopky.  
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                                                                                       www.rivieratour.cz                                        

Na pevninu nás přepraví čluny a dále následuje oslí stezka, kterou 
rozhodně doporučujeme pro všechny milovníky adrenalinu, ale i zábavy 
(cca 9 eur/osoba). Santorini je opravdu úžasné a i vy budete obdivovat 
úzké uličky, spousty obchůdků a kaváren a především úžasné výhledy 
lákající k nekonečnému fotografování. 
7.den: Řecko – Mykonos 20:30-14:00 
V řecké mytologii byl Mykonos dějištěm bojů mezi Diem a Giganty, 
ostrov sám byl pojmenován po Apollónově vnukovi Mykonovi. Mykonos 
dnes patří k nejoblíbenějším řeckým ostrovům. Ostrov proslul množstvím 
zachovalých větrných mlýnů, které se nacházejí po celém ostrově. Za 
zmínku stojí i kostel Panagias Paraportiani. Na ostrově, hlavně na jeho 
jižním pobřeží, se nachází i řada dobrých pláží. Zásluhu na oblíbenosti 
ostrova má však jeho noční život, který je řazen mezi nejznámější ve 
Středomoří vůbec. Přes den malebné a pitoreskní uličky města Mykonos 
se během turistické sezóny každý večer mění v konglomerát taveren, 
hospůdek, barů a klubů, které přitahují množství turistů. Nejen díky 
romantickým zákoutím a krásné architektuře, ale především díky své 
divoké party povaze, kdy se Mykonosu dá přezdívat „řecká Ibiza“, se stal 
vyhledávaným a velmi populárním letoviskem mezi Evropany. 
8.den: Plavba na moři 
9.den: Itálie - Civitavecchia - Siena-San Gimignano  10:00-20:00       
Ráno po vylodění odjezd do Sieny, známé jako historické kulturní město 
s výborně zachovalým středověkým architektonickým dědictvím a 
Sienskou univerzitou, jednou z nejstarších univerzit světa. Proto je Siena 
od roku 1995 zapsána na seznamu památek světového dědictví UNESCO. 
Jedním z charakteristických rysů architektury v Sieně jsou stavby z cihel. 
Po prohlídce budeme projíždět úžasnou krajinou Italského Toskánska až 
do městečka San Gimignano, které je proslulé svou téměř jednotnou 
zástavbou středověké architektury a svými 15 věžemi. Tato stará část 
města na náhorní plošině je od roku 1990 zapsána na Seznamu 
světového dědictví UNESCO. Dějiny tohoto toskánského městečka 
začínají asi ve 4. století př. n. l. založením etruské osady, pojmenované 
Velathri podle etruské bohyně lesů. Šlechtické rodiny vystavěly kromě 
kostelů honosné paláce a hranolové obranné věže. Ve 14. století zde 
stálo 72 věží a za každou zbouranou byl vlastník povinen postavit věž 
novou. Rod Salvucciů prezentoval svou moc dokonce dvěma věžemi 
(připomínajícími Newyorská dvojčata). Po prohlídce odjezd do ČR. 
10.den: Příjezd do ČR   
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace.  
 

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 
*výlety Siena, San Gimignano, Tuscania 
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: 
*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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AKČNÍ CENA                                           29.990 Kč 

Číslo zájezdu 24 220 
Loď MSC CRUISES SEAVIEW***** 
Termín odjezdu z ČR 7.7.2024 
Termín návratu do ČR 16.7.2024 
Počet dnů 10 
Cena za dítě do 12 let 13.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 13.990 Kč 
Katalogová cena do 39.990 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, Bratislava. Svozový transfer za 
příplatek Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí 
 
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění – Janov - Itálie  10:00-19:00 
Po příjezdu do přístavu si prohlédneme toto úžasné starobylé město 
slavné zejména za doby Janovské republiky, které je i spjato s místem 
narození Kryštofa Kolumba. Po prohlídce 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: Itálie - La Spezia  09.00-17.00  
Po vylodění máte možnost se účastnit fakultativního výletu do italské Pisy. 
Šikmou věž v Pise zná snad každý a vy se budete mít možnost dostat do 
její úplné blízkosti anebo dokonce vystoupat po schodech až na vrchol 
věže (vstup na věž není v ceně výletu). Obdivovat můžete i zdejší chrámy, 
hřbitov a nakoupit si spousty suvenýrů. Výlet je za přípatek a nelze jej 
koupit na lodi. Zájemci o historii a umění mohou využít fakultativních 
výletů plavební společnosti MSC CRUISES do italské Florencie, perly 
italských měst. Během prohlídky známého mostu na řece Arno směrem ke 
katedrále budete obdivovat díla Leonarda Da Vinci a jiných umělců. 
4.den: Itálie – Civitavecchia  07:00-19:00  
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. Civitavecchia 
[čivitavekkia] je italské přístavní město v provincii Roma v centrální italské 
oblasti Lazio. Nalézá se u Tyrhénského moře, 80 km západoseverozápadně 
od Říma. Oblast byla osídlena už v etruském období. V překladu 
Civitavecchia-doslova Staré město představuje prototyp klasického 
italského sídla s kořeny v dávném starověku (bylo prokázáno, že toto 
místo bylo osídleno již za dob Etrusků), jež za svou více než tisíciletou 
existencí prošlo bohatým rozvojem a změnami, jejichž stopy jsou dodnes 
patrné. Byl to hlavní Římský přístav a dodnes zde můžete navštívit přes 
stovku kostelů. 
 
 

                                                                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. 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. 
6.den: Palma de Malorca - Mallorca - Španělsko  08.00-23.00 
Baleárské ostrovy-ráj na zemi. Procházka centrem Palmy zejména ve 
večerních hodinách je nezapomenutelným zážitkem. Uvidíme katedrálu 
světla, starou radnici, královský palác nebo olivovník starý přes 2000 let. 
Závěr pochopitelně korunuje návštěva venkovní kavárny na Plaza D 
Mayor, kde si vychutnáte skvělou pravou sangrii. Ale pozor, hlavně se 
včas vrátit na loď. (nutný transfer MSC) 
7.den: Barcelona - Španělsko  08:00-17:00 
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.  
8.den: Cannes - Cote d Azur - Francie 08.30-17.30 
Překrásné letovisko na francouzské riviéře. A kousek opodál - místo kam 
míří tisíce turistů. Zejména milovníci filmů dobře znají světový festival 
filmů v Cannes. S delegátem se projdete městem kolem tržnice a k 
červenému koberci, kudy přicházejí filmové hvězdy. Cannes je opravdu 
živé město a poměrně drahé. Zavítáme i do míst, kde jsou nákupy 
vhodné snad jen pohledem-ceny Vás totiž omráčí. Projet se můžete 
vyhlídkovým vláčkem anebo navštívit místní citadellu. 
9.den: Itálie - Janov  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.  
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 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 do Pisy 
*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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AKČNÍ CENA                                          29.990 Kč 

Číslo zájezdu 24 221 
Loď MSC CRUISES SINFONIA*** 
Termín odjezdu z ČR 13.7.2024 
Termín návratu do ČR 22.7.2024 
Počet dnů 10 
Cena za dítě do 12 let 13.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 13.990 Kč 
Katalogová cena do 39.990 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, 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: Brindisi  - Lecce - Itálie  16:00-22:00 
Brindisi je pobřežní město na jihu Itálie u Jaderského moře v oblasti 
Apulie, je to hlavní město stejnojmenné provincie. Trvale zde žije přes 89 
tisíc obyvatel. Díky své výhodné poloze na Apeninském poloostrově a 
zároveň velkému přírodnímu přístavu, hrálo město vždy velmi důležitou 
roli u obchodů, ale i přenosu kultury a vzdělanosti. Dodnes je Brindisi 
vlastně hlavní přístav pro obchod s Řeckem a se Středním východem. 
Město má velmi bohatou historii, která sahá až do starověku. Traduje se, 
že bylo založeno bájným hrdinou Diomedesem. Ve středověku bylo město 
povětšinou součástí menších knížectví a vévodství. Důležitou roli, ale 
sehrálo v Křížových výpravách. Dnešní Brindisi je velmi pěkné a 
fotogenické město. Historické jádro je obklopeno dvěma dlouhými zálivy, 
které slouží jako přírodní přístav. 
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… 
5.den: Řecko - Mykonos  09:00-20:00 
V řecké mytologii byl Mykonos dějištěm bojů mezi Diem a Giganty, ostrov 
sám byl pojmenován po Apollónově vnukovi Mykonovi. Mykonos dnes 
patří k nejoblíbenějším řeckým ostrovům. Ostrov proslul množstvím 
zachovalých větrných mlýnů, které se nacházejí po celém ostrově. Za 
zmínku stojí i kostel Panagias Paraportiani. Na ostrově, hlavně na jeho 
jižním pobřeží, se nachází i řada dobrých pláží. Zásluhu na oblíbenosti 
ostrova má však jeho noční život, který je řazen mezi nejznámější ve 
Středomoří vůbec. Přes den malebné a pitoreskní uličky města Mykonos 
se během turistické sezóny každý večer mění v konglomerát taveren, 
hospůdek, barů a klubů, které přitahují množství turistů. Nejen díky 
romantickým zákoutím a krásné architektuře, ale především díky své 
divoké party povaze, kdy se Mykonosu dá přezdívat „řecká Ibiza“, se stal 
vyhledávaným a velmi populárním letoviskem mezi Evropany. 
6.den: Piraeus – Athens -Řecko   07.00-17.00 
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€). Výlet je fakultativní.      
7.den: Plavba na moři 
 
                                                                 Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   

                                                                                       www.rivieratour.cz                                        

8.den: Split - Chorvatsko  07.00-17.00 
Chorvatské letovisko asi zná snad každý. My Vám však nabízíme 
vychutnat si krásy tohoto města během jednoho dne. S naším 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. 
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 naším 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 
 

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: 
*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 
*fakultativní výlet s delegátem do Athén a Benátek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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                                           28.990 Kč 

Číslo zájezdu 24 222 
Loď MSC CRUISES OPERA*** 
Termín odjezdu z ČR 20.7.2024 
Termín návratu do ČR 29.7.2024 
Počet dnů 10 
Cena za dítě do 12 let 12.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 12.990 Kč 
Katalogová cena do 39.990 Kč 
First minute cena od 28.990 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 - Monfalcone - 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: Cafalonia – Agrostoli - Řecko  07:00-16.00 
důležitý přístav, jako mnoho jiných oblastí Kefalonie bylo silně poničeno 
velkým zemětřesením v r. 1953, leží v kryté zátoce Argostolského zálivu, 
zhruba ve středu ostrova. Argostoli je živé město, kde naleznete spoustu 
taveren, barů, obchůdků se suvenýry i velkým množstvím řeckých 
supermarketů. Čtvercové náměstí Valianou nedaleko přístavu je centrem 
všeho dění, nelze si nevybrat ve které taverně, restauraci či baru si 
odpočinete po procházce městem. V přilehlých uličkách pak najdete menší 
obchůdky s potravinami a suvenýry. Přímo na nábřeží lze nakupovat 
čerstvé ryby z malých člunů řeckých rybářů, zážitkem může být pozorování 
želv, které zde připlouvají. Na severním výběžku chrání vjezd do přístavu 
Argostoli nádherný, bíle zářící maják FANARI 
5.den: Kréta – Heraklion - Řecko     11.00-21.00 
Jsme na Krétě. Sever a jih ostrova je rozdílný. Na jednom konci úplný klid a 
pohoda. Na druhé čilý turistický ruch. Není vzácností potkat v tričku s 
krátkým rukávem lyžaře, kteří se chystají na místní sjezdovku lyžovat. Zdá 
se vám to nemožné? Uvidíte sami, pokud vyrazíte s naším delegátem do 
centra města kolem krásného přístavu, historických staveb až na trhy s 
kořením, oblečení a snad vším možným. 
 
 

                                                                Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   
                                                                                       www.rivieratour.cz                                        

 
6.den: Řecko - Santorini  07:00-19:00 
Zcela jistě nejkrásnější destinace celé plavby. Krásné bílé domečky a 
kostelíky v kontrastu s modrou barvou Vás budou doslova nutit udělat 
spoustu krásných fotografií. Loď kotví na otevřeném moři v kráteru 
sopky. Na pevninu nás přepraví čluny a dále následuje oslí stezka, kterou 
rozhodně doporučujeme pro všechny milovníky adrenalinu, ale i zábavy 
(cca 9 eur/osoba). Santorini je opravdu úžasné a i vy budete obdivovat 
úzké uličky, spousty obchůdků a kaváren a především úžasné výhledy 
lákající k nekonečnému fotografování. 
7.den:  Plavba na moři   
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… 
8.den: Bari - Itálie  07:00-13:00 
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: Itálie - Moncalfone  09:30 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.  
10.den: Příjezd do ČR   
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace.  
 

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: 
*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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AKČNÍ CENA                                           31.990 Kč 

Číslo zájezdu 24 223 
Loď MSC CRUISES LIRICA*** 
Termín odjezdu z ČR 26.7.2024 
Termín návratu do ČR 4.8.2024 
Počet dnů 10 
Cena za dítě do 12 let 10.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 10.990 Kč 
Katalogová cena do 36.990 Kč 
First minute cena od 31.990 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: Kotor - Černá hora  14.00-20.00 
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. 
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. 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                                        

5. den: Řecko – Mykonos  09:00-02:00 
V řecké mytologii byl Mykonos dějištěm bojů mezi Diem a Giganty, 
ostrov sám byl pojmenován po Apollónově vnukovi Mykonovi. Mykonos 
dnes patří k nejoblíbenějším řeckým ostrovům. Ostrov proslul množstvím 
zachovalých větrných mlýnů, které se nacházejí po celém ostrově. Za 
zmínku stojí i kostel Panagias Paraportiani. Na ostrově, hlavně na jeho 
jižním pobřeží, se nachází i řada dobrých pláží. Zásluhu na oblíbenosti 
ostrova má však jeho noční život, který je řazen mezi nejznámější ve 
Středomoří vůbec. Přes den malebné a pitoreskní uličky města Mykonos 
se během turistické sezóny každý večer mění v konglomerát taveren, 
hospůdek, barů a klubů, které přitahují množství turistů. Nejen díky 
romantickým zákoutím a krásné architektuře, ale především díky své 
divoké party povaze, kdy se Mykonosu dá přezdívat „řecká Ibiza“, se stal 
vyhledávaným a velmi populárním letoviskem mezi Evropany. 
6.den: Řecko - Santorini  07:00-18:00 
Zcela jistě nejkrásnější destinace celé plavby. Krásné bílé domečky a 
kostelíky v kontrastu s modrou barvou Vás budou doslova nutit udělat 
spoustu krásných fotografií. Loď kotví na otevřeném moři v kráteru 
sopky. Na pevninu nás přepraví čluny a dále následuje oslí stezka, kterou 
rozhodně doporučujeme pro všechny milovníky adrenalinu, ale i zábavy 
(cca 9 eur/osoba). Santorini je opravdu úžasné a i vy budete obdivovat 
úzké uličky, spousty obchůdků a kaváren a především úžasné výhledy 
lákající k nekonečnému fotografování. 
7.den:  Plavba na moři   
8.den:  Ancona - Itálie 13.00-20.00 
Ancona je rozhodně velmi zajimavé město. Budeme kotvit vedle loděnic 
v jednom z největších přístavů v Jaderském moři. Přes historické 
centrum vystoupáme až k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na 
celé město a i přístav samotný. Na zpáteční cestě můžete navštívit 
některý z barokních a gotických kostelíků, jako například kostel 
Sv.Dominika anebo se zastavit na skvělé italské kafíčko a lahodnou 
zmrzlinu. Město založili řečtí kolonisté, kteří podle pověsti roku 367 př. 
n. l. uprchli ze Syrakus. Římané je poprvé obsadili roku 178 př. n. l. a 
Caesar je dobyl, když překročil řeku Rubikon. Město si však zachovalo 
značnou autonomii, dále razilo vlastní mince a hovořilo řecky.  
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 naším 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 
 

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: 
*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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AKČNÍ CENA                                           29.990 Kč 

Číslo zájezdu 24 224 
Loď MSC CRUISES POESIA**** 
Termín odjezdu z ČR 20.7.2024 
Termín návratu do ČR 29.7.2024 
Počet dnů  
Cena za dítě do 12 let 13.990 Kč 
Cena junior 12-17 let 13.990 Kč 
Katalogová cena do 35.990 Kč 
First minute cena od 20.990 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 – Wardemunde - Německo  10:00-17:00 
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. 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. 
4.den: Bergen – Norsko 08:00-18:00 
Bergen, jehož neoficiální název je „brána fjordů“ byl od nepaměti svou 
polohou předurčen k místu, kde se bude střetávat obchod severu Evropy. 
Byl tak v 11. století přibrán do hanzovního spolku měst v oblasti Severního 
a Baltského moře, která si v době své největší slávy činila nárok na 
obchodní monopol v tomto regionu. Turistickým lákadlem je výjezd 
lanovkou, která vás vyveze do 320 metrů nad střechy města. Ocitnete se 
tak na hoře Fløyen, odkud se vám naskytne nádherná scenérie fjordu, 
Bergenu a jeho hornatého okolí. Ve městě najdete i kostel Panny Marie z 
12. století či přístavní pevnost Bergenhaus, která byla poničena za 2. 
světové války, když u jejich hradeb vybouchla německá válečná loď. 
Zajímavostí je i Muzeum lepry, umístěné v prostorách bývalého sanatoria, 
v jehož místnostech se léčila tato nemoc ještě ve 20. století. Za návštěvu 
stojí i místní akvárium nebo přístavní rybí trh vyhlášený prodejem i 
velrybího masa. 
5.den: Eidfjord - Norsko 08:00-17:00   
Eidfjord se nachází v kraji Hordaland. Mezi místní pamětihodnosti patří 
Kamenný kostel z roku 1309. Eidfjord je výchozím místem pro návštěvu 
národního parku Hardangervidda a vodopádu Vøringsfossen. Kaskádovitý 
vodopád Vøringsfossen, vysoký 182 m, naleznete na řece Bjoreio v 
národním parku Hardangervidda. Stéká z náhorní plošiny do hluboce 
zaříznutého údolí Måbødalen. Je jedním z nejznámějších vodopádů v 
Norsku a nejnavštěvovanější přírodní atrakcí v zemi. K jeho návštěvě 
můžete využít fakultativního výletu MSC. 
6.den: Kristiansand - Norsko  12:00-20:00 
Páté největší norské město a největší město regionu Sørlandet. V celém 
kristiansandském regionu je pak registrováno celkem 137 572 obyvatel. 
Město Kristiansand je také druhým největším přístavem v Norsku a má 
dokonce i své mezinárodní letiště. Již ve 13. a 14. století se v místě 
dnešního Kristiansandu, u ústí řeky Otra, nacházel rušný přístav a rybářská 
osada. V letech 1630 a 1635 místo navštívil dánský král Kristián IV. a v roce 
1641 založil na protilehlém písečném břehu Otry (Sanden) město 
Kristiansand. Bylo založeno v renesančním stylu a jako obchodní středisko, 
aby podnítilo rozvoj této strategicky velice důležité oblasti. Král mu také 
udělil různá obchodní privilegia a na 10 let město osvobodil od placení 
daní. Centrum města se nazývá Kvadraturen podle původního přísně 
pravoúhlého uspořádání ulic. Během naší procházky městem si můžete 
prohlédnout Kvadraturen, Posebyen, pevnost Christiansholm, katedrálu  
 

                                                                Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   
                                                                                       www.rivieratour.cz                                        

Domkirke nebo vychutnat místní speciality jako například Carassau – 
místní chléb, Akevitt – tradiční pálenka z brambor, nakoupit si Brunost 
což je karamelový sýr, originálně vyráběný z kozího mléka a kdo má rád 
ryby tak uzený losos podávaný na tmavém chlebu s máslem, Brun saus - 
omáčku s masovými kroketami, rybími knedlíčky a klobásou nebo 
Gravetlaks což je losos marinovaný v soli, cukru, pažitce a koňaku. Tak 
vítejte v Kristiansand. 
7.den: Oslo - Norsko 08:00-16:00 
Historie hlavního města Norska sahá do roku 1048, kdy došlo k jeho 
založení. A to konkrétně králem Haraldem III. Patronem města je svatý 
Hallvard, který byl synem náčelníka z osady Lier. V novodobých dějinách 
se Oslo stalo jedním z nejrychleji rostoucích měst světa. Pokud vyrazíte 
po stopách těch nejvýznamnějších památek Osla, potom se vaším 
primárním cílem stane Královský palác, který je zároveň oficiálním 
místem žití královské rodiny. Daleko starší stavbou se však stane hrad a 
pevnost Akerhus. Jde o poměrně velký komplex ukrývající až 65 objektů, 
včetně Muzea domácího odboje za II. světové války. K zajímavostem Osla 
dále patří radnice pocházející z roku 1936, kde se mimochodem 
pravidelně udílejí Nobelovy ceny míru. Okouzlující je budova norského 
parlamentu označovaná jako Stortinget pocházející z roku 1866.  
8.den: Dánsko - Kodaň  09:00-18.00  
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) 
9.den:  Wardemunde - 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: 
*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 
*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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                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 15 LET ZKUŠENOSTÍ   

 

 

                VÝLETY V DESTINACÍCH S DELEGÁTEM – EVROPA    

 

 

 

 

DESTINACE 
PLAVBA 

PROGRAM FAKULTATIVNÍHO VÝLETU S DOPRAVOU A DELEGÁTEM RIVIERA TOUR- VÝCHODNÍ STŘEDOMOŘÍ 
Výlet je nutno objednat při podpisu cestovní smlouvy. Výlet není možno zakoupit na palubě lodi. 

Cena za 
osobu v Kč 

BENÁTKY 
123-208-211-
213-221-223 

Po vylodění se přesuneme k přístavu odkud vaporettem (privátní lodí) poplujeme Benátkami až na náměstí Sv.Marka. Během plavby se dozvíte zajímavé informace o životě města na vodě, způsobu 
dopravy a i pár historických momentek. Po vylodění se přesuneme na náměstí Sv. Marka, kde dle vlastního uvážení můžete mít volný program anebo navštívit basiliku St. Marco. Podle aktuální situace 
– dle množství návštěvníků Benátek bude následovat pěší procházka k nejznámějšímu mostu v Benátkách Rialto nebo možný výlet na gondolách. Výlet na gondolách je fakultativní cca 30€/osoba. 
Následuje nástup na vaporetto a odjezd zpět do přístavu. Výlet není náročný na chůzi. Délka výletu cca 4 hodiny       

890 
ČESKY 

OLYMPIA 
120-147-215 

Po vylodění odjezd autobusem do cca 45 km vzdálené historické Olympie. Během cesty budete seznámeni s historií starověké Olympie a historií olympijských her. Po příjezdu do Olympie volný čas (cca 
2 hod) na návštěvu starověké Olympie, kde uvidíte stadion, pozůstatky historických staveb i místo, kde se zapaluje oheň, který po tisíce let zahajuje olympijské hry. Následuje odjezd do Katakolonu s 
možností nákupů suvenýrů a posezení v kavárnách. V ceně není vstupné do areálu a muzeí (cca 10-15 eur dle sezony). Výlet je v českém jazyce. Délka výletu cca 3,5 hodiny, pěší cca 2-3 km. 

790 
ČESKY 

ATHENS 
120-136-208 
206-215-221 

Po vylodění odjezd autobusem do centra Athén. Během cesty budete seznámeni s místy, která máte možnost navštívit a jejich historii. Naše prohlídka začne od autobusového parkoviště pod Akropolí, 
pod kterou budeme procházet okolo chrámu Dia Olympského, Dionýsova divadla, přes Plaku, Hadriánův oblouk, park Zappeion, náměstí Syntagma, Parlament až k prezidentskému paláci, kde budeme 
obdivovat střídání stráží. Na zpáteční cestě ještě zavítáme k Olympijskému stadionu a přes Zappionské zahrady se vrátíme do Plaky, kde budeme mít volný čas na nákupy anebo občerstvení. Během 
volného času můžete navštívit Akropoli (vstup cca 25€ není v ceně výletu). Následuje cesta do přístavu autobusem.  

990 
ČESKY 

HAIFA II 
135 

 

HAF10 – JERUSALEM A BETHLEHEM  Cesta do Svaté země by byla stěží úplná, kdyby nezahrnovala návštěvu dvou nejznámějších míst na světě, izraelského Jeruzaléma a malého palestinského města 
Betléma. Tento zájezd vám nabízí možnost navštívit obojí a začíná dvouhodinovou jízdou autobusem fascinující krajinou z Haify do Jeruzaléma, jednoho z nejinspirativnějších míst na zemi, které je 
proslulé svým historickým významem, duchovní symbolikou a vizuální nádherou. Prohlídka města Jeruzaléma začíná zastávkou na Haasově promenádě, jednom ze tří propojených veřejných parků, 
odkud se vám naskytne úchvatný výhled na město. Poté následuje procházka starým jeruzalémským městem, která vás provede Jaffskou bránou a částí "Via Dolorosa". Tato cesta je křesťany na celém 
světě považována za nejsvětější cestu, po které šel Ježíš na své cestě ke kříži. Součástí prohlídky je také možnost prohlédnout si Chrám Božího hrobu, ale bez vstupu do hrobky. Poté následuje cesta k 
Západní zdi, významnému místu židovského kultu, které je zároveň součástí vnější opěrné zdi přilehlé Chrámové hory. Po chvíli odpočinku a chutném obědě budete pokračovat do Betléma a navštívíte 
kostel Narození Páně v místě, kde se narodil Kristus. Kostel byl dokončen v roce 339 n. l. a je považován za nejstarší nepřetržitě fungující křesťanský kostel na světě. Prohlídku dvou svatých měst 
zakončíte návratem do přístavu Haifa a na svou loď.  

3990 
ANGLICKY 

ČESKY 

DESTINACE 
PLAVBA 

PROGRAM FAKULTATIVNÍHO VÝLETU S DOPRAVOU A DELEGÁTEM RIVIERA TOUR-ZÁPADNÍ STŘEDOMOŘÍ 
Výlet je nutno objednat při podpisu cestovní smlouvy. Výlet není možno zakoupit na palubě lodi. 

Cena za 
osobu v Kč 

PISA 
200-207-220 

Po vylodění odjezd busem do Pisy. Během cesty Vás budeme informovat o navštívených místech a historii města Pisa. Po příjezdu přesun výletním vláčkem z parkoviště busů do turistického centra 
Pisy, doprovod k šikmé věži a Váš volný program k prohlídce těchto zajímavých míst s možností nákupu suvenýrů anebo občerstvení. Volný čas dle časových dispozic cca 2,5 -3 hodiny. Následuje 
odjezd vláčkem zpět k autobusu a odjezd do přístavu s možností návštěvy tohoto města. Výlet je v českém jazyce. Cena nezahrnuje vstupy do památek. Pěší cca 3 km. Délka výletu cca 6 hodin. 

1290 
ČESKY 

MADEIRA 
137 

Madeira, neboli „ostrov věčného jara“ Vás nadchne nejen svou přírodou. V přístavu, odkud je krásný výhled na celý ostrov, nás vyzvedne autobus, který Vás vezme společně s českou průvodkyní a 
delegátem na nezapomenutelnou projížďku Madeirou. Autobusem se dostanete do vesnice Camara de Lobos, kde Vás čeká ochutnávka tradičního nápoje Poncha. Z malebné vesničky budete 
pokračovat na útes Cabo Giao, který se tyčí 580 metrů nad hladinou moře. Pro odvážlivce se zde nachází i skleněná plošina, kdy pod sebou celý útes krásně vidíte. Z útesu je krásný výhled na oceán a 
celý ostrov. Po přesunu na kopec Monte, Vás čeká velmi netradiční jízda na sáních. Sáňkování na Madeiře nepotřebuje sníh, stačí jim silnice a určitě na tuto jízdu nezapomenete. Pro zájemce je poté 
možné při návratu zastavit u nákupní zóny, kde si můžete zakoupit suvenýry, mezi které patří madeirské víno, poncha a další. Poté návrat do přístavu. Celodenní výlet. 

1590 
ČESKY 

HAIFA II 
135 

 

HAF10 – JERUSALEM A BETHLEHEM  Cesta do Svaté země by byla stěží úplná, kdyby nezahrnovala návštěvu dvou nejznámějších míst na světě, izraelského Jeruzaléma a malého palestinského města 
Betléma. Tento zájezd vám nabízí možnost navštívit obojí a začíná dvouhodinovou jízdou autobusem fascinující krajinou z Haify do Jeruzaléma, jednoho z nejinspirativnějších míst na zemi, které je 
proslulé svým historickým významem, duchovní symbolikou a vizuální nádherou. Prohlídka města Jeruzaléma začíná zastávkou na Haasově promenádě, jednom ze tří propojených veřejných parků, 
odkud se vám naskytne úchvatný výhled na město. Poté následuje procházka starým jeruzalémským městem, která vás provede Jaffskou bránou a částí "Via Dolorosa". Tato cesta je křesťany na celém 
světě považována za nejsvětější cestu, po které šel Ježíš na své cestě ke kříži. Součástí prohlídky je také možnost prohlédnout si Chrám Božího hrobu, ale bez vstupu do hrobky. Poté následuje cesta k 
Západní zdi, významnému místu židovského kultu, které je zároveň součástí vnější opěrné zdi přilehlé Chrámové hory. Po chvíli odpočinku a chutném obědě budete pokračovat do Betléma a navštívíte 
kostel Narození Páně v místě, kde se narodil Kristus. Kostel byl dokončen v roce 339 n. l. a je považován za nejstarší nepřetržitě fungující křesťanský kostel na světě. Prohlídku dvou svatých měst 
zakončíte návratem do přístavu Haifa a na svou loď.  

3990 
ANGLICKY 

ČESKY 

CASABLANCA 
137-201-204 

V přístavu nás bude čekat autobus, který budeme mít k dispozici po celou dobu exkurze. Tudíž si v něm můžete nechat nepotřebné věci.  Po celou dobu nás bude doprovázet místní průvodce, delegát 
Riviera tour bude překládat z angličtiny do češtiny. Společně navštívíme mešitu Hassana II jako první zastávku, při vstupu obdržíte pytlík na obuv, po mešitě se budeme pohybovat na boso, lze mít 
ponožky. Navštívíme berberskou lékárnu s produkty z arganového oleje, prodej je stylem promotion, delegát překládá prezentaci produktů, doporučujeme nákup kosmetiky a koření. Další zastávka 
bude náměstí Anfa a část města Corniche Ain-Diab, anglický kostel notre Dame de Lourdes, vyhlídková jízda po městě. Návštěva městské radnice a soudu. Tržnice se zastávkou na marockou kávu (není 
v ceně výletu), příjemné posezení. Poté odjezd k lodi, je možné vystoupit u grand Bazar, tržiště u přístavu. Upozornění: Doporučujeme si dávat pozor na své osobní věci. Výlet je bez občerstvení, 
doporučujeme vzít pití, nebo svačinku. Není náročný na chůzi. Autobus je k dispozici po celou dobu výletu s místním průvodcem, delegát CK Riviera tour po celou dobu výlet překládá. Buďte prosím 
opatrní na kabelky. Do mešity je zapotřebí mít zahalené vlasy, ruce po zápěstí, nohy po kotníky, nic průhledného u dam, pánové – povolené trička s krátkým rukávem a kraťasy pod kolena. V mešitě 
budeme chodit v jedné části bez obuvi. 

1590 
ČESKY 

TANGIER 
201-204 

V přístavu na nás bude čekat autobus, který nás bude doprovázet po celou dobu našeho 4,5 hodinového výletu. Nejdříve pojedeme podél pobřeží přes město Tangier. Projedeme místní čtvrtí, kde 
pobývá marocký král a „marocká smetánka“. První zastávkou bude CAP SPARTEL, který je na nejvyšším místě města, cca 300 m.n.m., ze kterého za dobrého počasí uvidíme na pobřeží Gibraltaru. Z 
vyhlídky jde krásně vidět čára, kde se potkává oceán a Středozemní moře. Dále budeme autobusem pokračovat k Herkulově jeskyni, dle legendy na tomto místě Herkules rozsekl Afriku od Gibraltaru. 
Přírodní otvor v jeskyni vypadá jak Africký kontinent. Je zde možné pořídit fotografii cca za 2 eura s tímto otvorem.  Jsou zde wc, u mítních prodejců si můžete zakoupit tradiční oděv. Další zastávka 
bude Kasbah, kde se projdeme na místní Medinu ve „starém městě“ Nakoupit budete mít možnost v místní Berberské lékárně, kde se vyrábějí výrobky s arganového oleje. (kosmetika, doplňky pro 
zdraví) bude to stylem promotion, je to styl prodeje místní kultury. Ostatní suvenýry můžete nakoupit v okolních uličkách. Na tržišti se smlouvá cena. Doporučujeme si dávat pozor na své osobní věci. 
Výlet je bez občerstvení, doporučujeme vzít pití, nebo svačinku. Není náročný na chůzi. Autobus je k dispozici po celou dobu výletu s místním průvodcem, delegát CK Riviera tour po celou dobu výlet 
překládá.   

1590 
ČESKY 

LISABON 
131 

Tuk Tuk autíčka budou čekat přímo v přístavu. Autíčka mají kapacitu pro 6 klientů. Společně vyjedeme z části Alfama, (oblast, kde kotví i naše loď a také místo spojené s tradiční hudbou Fado) do 12 
km vzdálené, nejdochovalejší části Lisabonu – BELEM. Během jízdy budeme míjet Praça do Comércio (v českém překladu Obchodní náměstí), známé také jako Terreiro do Paço (česky Palácové 
náměstí) a také vidět pouliční umění a moderní street art města. Projíždět budeme kolem královského paláce, při troše štěstí zahlédnete i „hradní stáž“. Naše první zastávka ve čtvrti Belem, bude 
návštěva impozantní katedrály a kláštera řádu Svatého Jerolýma. Na tomto místě jsou v místní kavárně i bezplatné wc. Po návratu k Tuk Tuk autíčkům si můžete zakoupit místní specialitu  - koláčky z 
listového těsta plněnými žloutkovým krémem a sypanými cukrem a skořicí - Pasteis de Belem, kterou Vám přivezeme z nejvyhlášenější cukrárny v celém Portugalsku. Dále budeme pokračovat k 
Belémské Věži - Torre de Belem. Nezapomenutelná atmosféra při pohledu na řeku Tejo, most „25.4“ a v povzdálí sochou Ježíše, jako v Brazílii. Poblíž je vojenské muzeum, kopie 1. letadla, které 
přeletělo Oceán a neodmyslitelně k této atmosféře patří sklenička vína v pojízdné prodejně (Cena cca 4-8 Euro/dle druhu, bílé, červené, růžové, Portské). Plastová sklenička, ve které je podáváno víno, 
Vám zůstává jako suvenýr. Dále se autíčkama budeme přesouvat k památníku Objevitelů. Po krátké zastávce budeme dále pokračovat na nejvyšší bod Lisabonu s krásnou vyhlídkou na celé město 
Miradouro Senthora de monte, kde budeme mít foto – zastávku (na tomto místě je wc). Poté nás autíčka dovezou zpátky k přístavu, kde jsme začínali naši exkurzi.  Budeme projíždět kolem 
Pantheonu. Na vyhlídce nebo u Pantheonu můžete zůstat a individuálně dojít zpět k lodi. Po příjezdu Vám ukáže delegát zkratku do města, která vede ke  katedrále SE. Individuální rozchod a čas k 
nákupu suvenýrů. Výlet je určen pro všechny věkové kategorie, výlet mohou absolvovat i klienti s různým hendikepem i na vozíčku, je ale nutné nahlásit předem delegátovi Vaše omezení. 
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Máte jedinečnou možnost k návštěvě Santiago de Compostela, poutního cíle od středověku a jednoho z nejdůležitějších míst na světě spolu s Římem a Jeruzalémem. Stovky tisíc turistů navštěvují 
město každý rok v kteroukoli roční dobu. Jak jeho katedrála, jedna z největších a nejkrásnějších v Evropě, tak její historické centrum, také s velkým kouzlem, byly od roku 1985 jmenovány světovým 
kulturním dědictvím pro svou městskou krásu a monumentální integritu. Po 1,5 hodině jízdy autokarem od přístavu se nachází krásné město Santiago de Compostela, hlavní město autonomní oblasti 
Galicie a jedno z klíčových katolických poutních míst Španělska. Vyhlídková jízda vám poskytne dostatek času na naplánování vlastního itineráře prohlídky tohoto vzrušujícího města vlastním tempem. 
Určitým vrcholem je podmanivá historická čtvrť Santiaga de Compostela - v roce 1985 prohlášená za světové dědictví UNESCO - s úzkými uličkami a uličkami, pohádkovými starými budovami, 
nádhernou architekturou a bohatou atmosférou dávných dob. Jako obzvláště zajímavý bod si určitě nenechte ujít návštěvu úchvatné katedrály, která byla postavena v letech 1075 až 1211 a v níž se 
mísí původní románská architektura s pozdějšími gotickými a barokními přístavbami. Katedrála je také místem odpočinku svatého Jakuba Většího, apoštola Ježíše Krista, a cílem tzv. svatojakubské 
cesty, katolické poutní trasy, která vznikla ve středověku a dodnes se po ní putuje. Mezi další zajímavosti města patří atraktivní náměstí Praza do Obradoiro v centru města, palác Rajoy z 18. století a 
klášter San Martín Pinario z 11. století. Ať už se však rozhodnete v Santiagu de Compostela podniknout cokoli, tato prohlídka slibuje několik zábavných hodin mimo loď a bude zakončena zpáteční 
cestou do Viga. Upozornění: Tento zájezd zahrnuje pouze dopravu do Santiaga de Compostela a zpět. Ulice ve městě jsou nerovné a dlážděné. 
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  V některých destinacích, které během plavby můžete navštívit, jsou velmi zajímavá místa, která rozhodně stojí za Vaši návštěvu. Občas jsou tyto místa i vzdálena od přístavu. Abyste si mohli 
opravdu vychutnant zážitek z plavby a pohodlně a bez stresů navštívit zajímavá místa, připravila pro Vás naše cestovní kancelář fakultativní výlety ve vybraných destinacích. Níže v tabulce 
uvádíme číslo plavby u které je daný fakultativní výlet pořádán a jeho program. Program výletu se může měnit v závislosti na aktuálních místních podmínkách. Cena je uvedena v Kč za osobu. 
Výlety jsou buď přímo v českém jazyce s naším delegátem RIVIERA TOUR, nebo pokud je uvedeno „ANGLICKY-ČESKY“ - jsou výlety v angličtině pořádány plavební společností MSC CRUISES a 
delegát CK RIVIERA TOUR Vám poskytně asistenci v českém jazyce (ne simultální překlad).   
   Dovolujeme si Vás upozornit, že výlety je možné objednat pouze při objednání zájezdu nebo nejpozději do 55 dnů před odjezdem. Na lodi s naší skupinou není možné výlet dokoupit. 
Kapacita výletu je omezena velikostí skupiny a proto doporučujeme včasnou rezervaci výletů. Pokud se výletů s delegátem neúčastníte, můžete využít i jiných výletů plavební společnosti MSC 
Cruises, které vám v nabídce zašleme cca měsíc před odjezdem na plavbu, anebo využít volného času k poznávání destinace „na vlastní pěst“. 

                                                                Zažij opravdu úplně jinou dovolenou…   
                                                                                       www.rivieratour.cz                                        
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       VÝLETY V DESTINACÍCH S DELEGÁTEM – SEVERNÍ MOŘE 

DESTINACE 
PLAVBA 

PROGRAM FAKULTATIVNÍHO VÝLETU S DOPRAVOU A DELEGÁTEM RIVIERA TOUR- SEVERNÍ MOŘE 
Výlet je nutno objednat při podpisu cestovní smlouvy. Výlet není možno zakoupit na palubě lodi. 

Cena za 
osobu v Kč 

KIRKWALL 
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KWL 05- Vydejme se na krásné západní pobřeží Orknejské pevniny a hlavní pravěké místo: Skara Brae. Vyhlídková jízda autobusem do tohoto místa, zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO - jedné z nejlépe 
dochovaných neolitických vesnic v severní Evropě, která dokonce předchází Stonehenge - vás provede bohatou zemědělskou půdou, zvlněnými kopci a ostrými rašelinami. Obsazeno c. 3,180 B.C. do 2.500 B.C., Skara 
Brae zůstala skryta pod velkým pahorkem, dokud těžká bouře v roce 1850 neobjevila obrys několika střechových budov. Sbírka artefaktů Skara Brae vystavených v návštěvnickém centru zahrnuje nástroje, korálky, 
hrnčířskou hlínu a předměty z kostic, které odrážejí těžkou námořní ekonomiku v regionu. Další zastávka je pak navštěva v nedalekém Skaill House, krásné rezidenci postavené v roce 1620. Také projdete velkou 
neolitickou stavbou Prsten Brodgar – obrovský kamenný obřadní kruh, tato památka je třetí největší na Britských ostrovech a stará 4500 let, je tvořen 60 kameny a starověké Stones of Stenness, další neolitickou 
památku, která byla postavena více než 5 000 před lety. Vaše prehistorická prohlídka končí návratem na loď a máte možnost navštívit město individuálně. 
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IVG 04 Tento půldenní výlet vás zavede k nejznámějšímu skotskému jezeru Loch Ness a k malebnému hradu Urquhart. Směrem na jihozápad od Invergordonu pojedete podél břehů krásného Cromarty Firth přes Muir 
of Ord a minete ruiny opatství v Beauly (francouzsky krásné místo), než se dostanete k nádhernému jezeru Loch Ness. Jako největší vnitrozemská sladkovodní plocha jezera, temné hlubiny jezera zplodily mnoho 
děsivých příběhů a pozorování podivných tvorů, včetně jeho nejslavnější legendární obyvatelky – Nessie, lochneské příšery. Prohlídka pak pokračuje k hradu Urquhart ze 14. století, jehož ruiny se nádherně tyčí přímo 
na okraji jezera a jsou jednou z nejfotografovanějších scén ve Skotsku. Po prohlídce s průvodcem v nejmodernějším návštěvnickém centru hradu následuje Inverness, „hlavní město vysočiny“, na krátkou prohlídku 
města autobusem. Návrat do přístavu. 
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GRK 07, doba trvání 9.hodin -Edinburgh není jen hlavním městem Skotska, ale také vaším cílem na tomto celodenním výletě, který začne nejdříve dvou hodinovou relaxační jízdou autobusem. Poté se můžete těšit na 
okružní jízdu kolem středověké staré části Edinburghu a nové části města z 18. století. Uvidíte krásný výhled na palác Holyrood, edinburskou rezidenci královny Alžběty II., královský park, památník Scott na ulici Princes 
Street a zahrady Princes Street Gardens. Poté opustíte centrum města a zamíříte na středověký hrad Edinburgh, který byl domovem mnoha skotských monarchů. Po návštěvě hradu budete mít volný čas na procházku 
po slavné edinburské Roayl Mile nebo na prohlídku krásných zahrad Princes Street Gardens, než znovu nastoupíte do autobusu na zpáteční cestu na loď do Greenocku. Upozornění: omezený počet průvodců v jiných 
jazycích než v angličtině. Pokud nebude k dispozici průvodce ve vašem jazyce, bude k dispozici pouze v angličtině. Některé oblasti hradu nejsou vhodné pro turisty, kteří mají potíže s chůzí nebo používají invalidní vozík. 
Všechna místa kromě hradu budou navštěvována zvenčí. 
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AKU 01 Hlavní město severního Islandu", Akureyri je krásné město obklopené majestátními horami a jedinečnou směsí městského, venkovského a mořského života. Uvidme nejlepší přírodní zajímavosti v této oblasti, 
spojíme cestování po krásné krajině s výletem k velkolepému vodopádu Godafoss, návštěvou botanických zahrad a skanzenem. V přístavu Vás bude čekat autobus, kterým pojedete k Godafossu, „vodopády bohů“, má 
výšku 12 metrů a jeden z nejúžasnějších vodopádů na Islandu. Počátky tohoto legendárního místa jsou opředeny legendou a sahají až do roku 1 000 nl, kdy byl vrchní náčelník Thorgeir, který přešel na křesťanskou víru 
nucen vrhnout se do vodopádu jako oběť ze svého pohanského boha. Je to ideální místo pro fotografování vodopádů a okolní krajiny. Další zastávkou je Lidové muzeum Laufas, původně jako statek a fara, které 
pochází z roku 1866. Muzeum obsahuje dobové domácí a zemědělské nářadí. Vraťte se do Akureyri na krátkou návštěvu do botanických zahrad, které najdete rostliny z celého světa. Poté návrat do přístavu, nebo 
můžete zůstat v zahradě a projít si zároveň městečko po cestě do přístavu.  
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KEF 02 Pojďte strávit den užíváním přírodních krás, které Island proslavily. Z přístavu odjedeme autobusem do krásného národního parku Thingvellir, který je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO a nachází 
se 30km od Reykajviku. Tento park nesmíte vynechat při návštěvě Islandu; okouzlí vás zde jedna z nejvýznamnějších scenérií v zemi, kterou tvoří obrovská lávová pláň, zelený mech a divoké květy. Islanďané považují 
toto místo za posvátné, jelikož zde byl založen nejstarší legislativní parlament na světě. Další zastávkou této exkurze bude obrovská Gullfoss neboli „Zlatý vodopád“. Dvojitá kaskáda je jednou z nejmohutnějších v 
Evropě a jsou odtud krásné výhledy. Třetí zastávkou exkurze jsou Islandské gejzíry, které společně s parkem Thingvellir a Gulfoss tvoří turistickou trasu tzv „Zlatý okruh“. Příroda se nám zde ukáže v plné kráse, kdy 
uslyšíme syčící horké prameny a geotermální jevy. Právě v tomto prostředí budeme mít dvouchodový oběd. Poté bude následovat návrat do přístavu. Upozornění: Itinerář a pořadí zastávek si může průvodce měnit dle 
svého uvážení.  Tato prohlídka zahrnuje chůzi po nerovném terénu. Prohlídka se nedoporučuje pro invalidní vozík. Na oběd je zahrnuta pouze voda – další nápoje se dají zakoupit na místě. Vzhledem k místním 
pravidlům na Islandu se musí všichni hosté držet skupiny exkurze. Exkurze je i pro děti od 0-3 let, pokud s dítětem cestujete, obraťte se na delegáta, nebo recepci Excursion, pro vyžádání autosedačky. 
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KEF 03 Pokud jste někdy viděli v dokumentech o Islandu, koupající se v lagunách, popaplaní bahnem, vodu, ze které vstoupá pára, tak určitě chcete zažít tuto atmosféru, kdy si se skleničkou vína, nebo prosecca lehnete 
do vody. Modrá laguna se nachází uprostřed krásného lávového pole a naše exkurze Vám nabízí zajímavý úvod do islandské krajiny. 45 minut jízdy autobusem vás zavede do laguny, která vděčí za svou existenci 
nedaleké geotermální elektrárně. Budeme mít dvě hodiny na to, abychom si mohli dopřát oživující lagunové vody, která si drží teplotu 37-39 stupňů Celsia. Voda je rovněž bohatá na minerály a je známá svými léčivými 
vlastnostmi. Máte možnost relaxovat v jedinečné laguně, kterou doprovází úžasná atmosféra modré vody a zároveň je celá obklopena párou a čtyřmetrovou lávovou stěnou. V lázních dostanete na ruku náramek, který 
slouží jako klíč do šaten. Před vstupem do laguny je nutné se osprchovat bez plavek, náramek slouží zároveň jako peněženka, pokud budete cokoliv konzumovat, bude se Vám nahrávat na náramek a při východu je 
nutné útratu zaplatit na recepci. V laguně je bar, kde si můžete zakoupit alko i nealko nápoje. V místním suvenýr shopu už platíte kartou. Cestou zpět do přístavu budeme mít zastávku v Perlan – vyhlídková observatoř, 
wc, suvenýr shop, a také v patrech expozice výstav. Poté návrat do přístavu. Upozornění: Hosté s nízkým tlakem a srdečními problémy jsou vyzváni, aby před účastí vyhodnotili svůj zdravotní stav a čas strávený v 
laguně.  
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IFJ 08-Tato zábavná prohlídka začíná malebnou jízdou pobřežním autokarem, která vede k malé, přesto pozoruhodné vesnici Súðavík, kdysi v centru velrybářského průmyslu, na místě několika katastrofických lavin v 
polovině 90. let a domovu nádherného střediska Arctic Fox Center, které navštívíte. Norská část Súðavíka z 19. století byla z velké části zničena přírodní katastrofou a takzvané „nové město“ bylo znovu postaveno na 
bezpečnějším místě na úpatí hory Kofri. Po návštěvě dřevěného venkovského kostela, který byl původně postaven v Hesteyri v roce 1899 a později přemístěn na Súðavík, se přesunete na poloostrov Langeyri, kde kdysi 
stály dvě velrybářské stanice. Zatímco budovy už dávno zmizely, existuje několik velrybích kostí, které byly nedávno zachráněny ze dna fjordu. Trasa vás pak povede pěkným vnitřním fjordem k Arctic Fox Centre 
(centrum Artických lišek). Zjistěte více o islandském jediném suchozemském savci ve výzkumném středisku a muzeu a poté si dopřejte přestávku v útulné kavárně, poté cesta do přístavu. 
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ORK 05 JAMESON - Návštěva lihovaru Old Jameson/Old Midleton začíná audiovizuální prezentací o historii a výrobě irské whisky. Poté následuje prohlídka samotného lihovaru, během které uvidíte budovy, které jsou 
centrem tohoto historického dědictví. Mnoho artefaktů Old Midleton – fotografie, restaurované stroje a restaurace, dodávají místu kouzelnou atmosféru. Během návštěvy v Old Midleton budete mít čas na nákup 
suvenýrů, kde si můžete zakoupit i láhev irské whisky, kterou si odnesete domů. Na konci prohlídky Vás čeká i ochutnávka. Prohlídka končí návratem do přístavu. Po exkurzi návštěva městečka Cork, které je malebné a 
krásné, hned u přístavu je malé muzeum Titaniku, protože z tohoto města Titanik odplouval úplně jako poslední místo, kde přistupovali pasažéři. Je zde vidět i původní molo, kde Titanik kotvil a naleznete poblíž i 
památníček obětem katastrofy na Titaniku. Městečko je malé, je zde pěkná promenáda, obchůdky restaurace.* 
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DLG 04- Nápoj Guinness se stal symbolem celého Irska a je spojován hlavně s městem Dublin. Pivovar St. James Gate Brewery, se nachází v samém srdci Dublinu a před více než 250 lety poprvé vařil nejtvrdší, nejhladší 
a zároveň nejslavnější nápoj. Včetně audiovizuální prezentace bude vaše návštěva pokračovat prohlídkou areálu s průvodcem, který vám podá velké množství informací o historii Guinness. Po prohlídce si můžete 
odpočinout a vychutnat si panoramatický výhled na Dublin v kruhovém baru a přitom ochutnat některý ze slavných nápojů. Opět bude čas navštívit místní obchod a zakoupit si místní speciality. Po prohlídce odjezd do 
centra Dublinu, prohlídka města kde můžete obdivovat Katedrálu sv. Patrika, Parlament, Radnici, Dublinský hrad a Kristovu katedrálu.  
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Bel 05 - Nejprve zamíříte severně od Belfastu podél krásného pobřeží Antrimu v Severním Irsku. Vydáte se do lesoparku Glenariff nacházející se v nádherné „Queen of the Glens“, klikaté silnice klesají a vám se nabízí 
nádherný výhled na irské moře a na malé vesničky. Další trasa vás zavede do vnitrozemí k samotnému lesoparku. Tento park je tvořen hlavně lesem, ale tvoří jej také několik malých jezer, rekreačních oblastí a 
otevřených prostor.  Díky nádherným řekám Inver a Glenariff, které protékají parkem, uvidíte nádherné padající vodopády, klidné bazény a peřeje bílé vody. Poté budete mít šanci užít si nádherný výhled na Glen s 
čajem nebo kávou a koláčky v Glenariff čajovém domě. Upozornění: omezený počet průvodců v jiných jazycích než v angličtině. Pokud nebude k dispozici průvodce ve vašem jazyce, bude k dispozici pouze v angličtině. 
Tento výlet není vhodný pro klienty s invalidním vozíkem. 

1690 
ANGLICKY 

ČESKY 
FLAAM 

NORSKO 
217 

Vesnice Flaam leží v údolí, kam se nejlépe dostanete železnicí z Myrdalu nebo autem, či lodí. Flaam je světovým unikátem, ležícím na břehu Aurlandsfjordu, s horským nádražím v Myrdal. Od mořské hladiny až do výšky 
865 metrů nad mořem tvoří dvacetikilometrová železnice s nejprudším stoupáním na světě. Když norští stavitelé naplánovali spojení Bergenské železnice s malebnou vesničkou na břehu ramene největšího norského 
fjordu, netušili, že železnice se stane vyhledávanou turistickou atrakcí. Proto doporučujeme při návštěvě tohoto města právě tuto projížďku absolvovat. Železnice Flaam je jedním z nejzajímavějších úkazů železniční 
techniky na světě. Má délku 20km a vede ze stanice Flaam do stanice Myrdal v nadmořské výšce 867m.n.m. Železniční stanice Flaam se nachází v čele Aurlandsfjordu. Vláčkem pojedeme kolem řeky Flaam, která je 
známá pro chov lososů. Projedeme kolem vodopádu Rjoande s délkou 140m. Jeho nejvyšší část sahá až do výšky 1269m.n.m.  Po průjezdu nejdelším tunelem v Naali se nám ukáže nejúžasnější pohled. Odtud můžeme 
vidět celou linku vlaku. Uvidíme také starou silnici, která byla postavena v letech 1895 až 1896 v souvislosti s budováním železnice, která spojuje Bergen-Oslo, která byla otevřena v roce 1909. Železniční cesta stoupá po 
strmých kopcích ve 21 úzkých zatáčkách. U vodopádu Kjosfossen bude krátká zastávka. Vodopád je dlouhý 93 metrů. Poté se dostaneme do cílové stanice Vatnahalsen, což je známé lyžařské středisko, které je oblíbené 
také během léta a podzimu, kdy lidé chodí pěšky do hor. Po přestávce s občerstvením se vracíme stejnou trasou do železniční stanice Flaam. 

3990 
ČESKY 

NORDFJORDEID 
NORSKO 

217 

NFD 02 Prozkoumejte překrásnou krajinu okresu Sogn og Fjordane po silnici i na jezeře ne této nezapomenutelné celodenní exkurzi. Autobusem pojedete podél pobřeží ke klidné vesnici Loen. Odsud budete pokračovat 
k údolí Kjenndal, odkud vyjedete na vyhlídku směrem k ledovci Kjenndalen, rameni obrovského ledovce Josedalsbreen. Poté, co si užijete tento úchvatný výhled, je čas se vrátit do autobusu a pokračovat na horskou 
chatu Kjenndalen na čaj, kávu a dezert. Po této zastávce se nalodíte na loďku, která Vás přes jezero Lovatnet doveze k Sande. Během necelé hodiny máte čas relaxovat a vychutnávat si nádhernou krajinu. Mimo jiné 
uvidíte nešťastnou horu Ravnefjellet, kde již dvakrát během tohoto století způsobily sesuvy půdy přílivové vlny, které zničily mnohé z farem umístěných na pobřeží jezera. V Sande nastoupíte na autobus, který Vás 
zaveze zpátky dolů do vesnice Loen a do přístavu, kde prohlídka končí. Upozornění: Tato exkurze není vhodná pro osoby na invalidním vozíku a osoby s omezenou pohyblivostí, jelikož zahrnuje výšlap po částečně 
kluzkém terénu k vyhlídce na ledovec. Pořadí zastávek se může lišit – některé skupiny mohou začít itinerář vyjížďkou na jezero, jiné zastávkou s občerstvením a jiné zase procházkou s ledovci. Délka výletu cca 7 hodin 

4490 
ANGLICKY 

ČESKY 

EIDFJORD 
NORSKO 
148-224 

 EDF 08-Tento půldenní výlet slibuje zábavu, kulturu a okouzlující krajinu pro každého. Váš výlet začíná v přírodním centru Hardangervidda. Je koncipováno jako nejmodernější zážitkové centrum v Norsku, které 
představuje norskou přírodu, jeho prostředí a klima, nabízí živé expozice, praktické aktivity a průkopnické technologické a vizuální efekty. Jednou z hlavních atrakcí centra je panoramatické kino s pěti obrazovkami, na 
kterém se můžete vydat na cestu kolem fjordů, hor a vodopádů. Zážitek, který si nesmíte nechat ujít: vysoké hory a hluboké fjordy se sjezdy nad strmými soutěskami, při kterých se tají dech, s jemnými sekvencemi nad 
horskými jezery a ledovci. Po prohlídce centra, nasedněte do autobusu a jeďte do Údolí Måbødal s vysokými horskými stěnami. Přestože silnice vede převážně dlouhými tunely, můžete někdy spatřit krásnou krajinu, 
kamenné mosty postavené v dávných dobách. Na poslední část výletu si připravte fotoaparát, když odbočíte z hlavní silnice směrem k hotelu Fossli, který je vysoko nad roklí Måbø, kde se nachází vyhlídka před 
hotelem, abyste mohli obdivovat vodopád Vøring padající téměř 600 metrů na dno údolí. Pak, se posaďte do autobusu a užijte si cestu zpět na loď. 

2300 
ANGLICKY 

ČESKY 

BRUGGY 
140 

Přestože jsou Bruggy v každém ohledu moderním a prosperujícím evropským městem, jejich historická krása je taková, že by si každý návštěvník mohl na chvíli myslet, že se ocitl v živoucím středověkém muzeu! 
Přesvědčte se o tom na vlastní oči po rychlé 30minutové jízdě autobusem, a pak si to opravdu prohlédněte, protože od této chvíle si to můžete prozkoumat sami, nebo s našim delegátem - jak se vám zachce. Mějte 
svůj fotoaparát na dosah a vydejte se rovnou k ikonické středověké zvonici, nebo jen tak lenošte a ochutnejte další tradiční belgické pochoutky, jako jsou vafle a čokoláda, světoznámé pivo a hranolky - pravý belgický 
výtvor - nebo nakupujte místní krásné krajky a gobelíny. Nakonec se po nádherně stráveném dni vraťte zpět a možná se při cestě zpět do Zeebrugge a na loď podělte o pár svých zážitků se spolucestujícími. 

1490  
ČESKY 

MONT SAINT 
MICHEL   

140 

Z přístavu Le Havre se vydejte na 2,5/3hodinovou cestu atraktivní normandskou krajinou k nádhernému Mont Saint Michel, který je díky své jedinečné ostrovní poloze, bohaté historii a překrásné 
architektuře známý jako "div západu". Počátky opatství sahají až do počátku VIII. století, kdy se biskupovi z Avranches zjevil archanděl Michael a tato vize vedla k výstavbě řady nádherných budov 
zasvěcených archandělovi. Budete mít čas na prohlídku malé vesničky nebo na samostatnou návštěvu opatství. Procházka po hradbách nabízí krásný výhled na záliv a opatské zahrady. Následuje 
návrat do přístavu.  
Upozornění: tato prohlídka není vhodná pro osoby s potížemi s chůzí, protože zahrnuje chůzi do kopce a po nerovném terénu. Možná budete muset na parkovišti vystát frontu na kyvadlovou 
dopravu, abyste se dostali na místo. 

2590  
ANGLICKY 

ČESKY 
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             VÝLETY V DESTINACÍCH S DELEGÁTEM – KARIBIK 

DESTINACE PROGRAM FAKULTATIVNÍHO VÝLETU S DOPRAVOU A DELEGÁTEM RIVIERA TOUR- KARIBIK 
Výlet je nutno objednat při podpisu cestovní smlouvy. Výlet není možno zakoupit na palubě lodi. 

Cena za 
osobu v Kč 

PANAMA 
CANAL 
CRUISE 

Cesta začíná nástupem do autobusů, které vas odvezou buď k molu Gamboa Dredging Division Pier, nebo k molu Cucaracha uvnitř Panamského průplavu, kde nastoupíte na trajekt, 
která vás přepraví Panamským průplavem. Na trajektu bude dostatek místa pro všechny. Plavba začína v oblasti Gaillard Cut, která byla nejdůležitější a nejobtížnější části stavby 
Panamského průplavu, zde se nachazí kontinentální rozvodí. Po překonání Gaillard Cut vjedeme do zdymadel Pedro Miguel Locks na cestě do jezera Miraflores. Po překročení jezera 
Miraflores vjedeme do zdymadel Miraflores na cestě k Tichému oceánu. Během dobrodružství uvidíme mosty Centennial a AmericaOs. Nakonec dorazíme do Pacifického přístavu, 
který je vstupem do Panamského průplavu u Tichého oceánu. Zde se autobusy vrátíte zpět na loď. Každý cestující obdrží pamětní certifikát o absolvování průjezdu Panamským 
průplavem a přispění na jeho rozšíření! Upozornění: Průjezd lodí podléhá místním úřadům. Doba průjezdu závisí na dopravním řádu každého dne. V případě potřeby může být prohlídka 

uskutečněna jiným způsobem, a to tranzitem na atlantické straně namísto tranzitu na pacifické straně. Prohlídka zahrnuje přibližně 1,5 hodiny jízdy autobusem v každém směru. 

3990 
ANGLICKY 

ČESKY 

KOSTARICA 
MONSTER 

BUS 

Nastupte do Monsterbusu - terénního, klimatizovaného vozidla 6 x 6 s panoramatickými okny - a vydejte se poznávat přírodní krásy Kostariky. Budete směřovat na západ, projíždět 
malými městečky a cestovat po klikaté silnici poblíž řeky Banano, kde si budete moci vychutnat nádherné výhledy z různých vyhlídkových bodů. Pokud to počasí dovolí, zastavíte se na 
břehu řeky na piknikový oběd v kostarickém stylu se sezonním ovocem, nápoji a občerstvením a poté se opět vydáte na mírnou procházku místním deštným pralesem. Znalý průvodce 
vás upozorní na zajímavou floru a faunu, například na jedovaté žaby, opice a ptáky. Následuje další malebná projížďka, která vás zavede kolem malých potůčků až k bananové plantáži 
ukryté v malém udolí. Poté, co se dozvíte, jak se banány pěstují, se vydáte zpět na loď a cestou se budete kochat výhledy na pobřeží. 
Upozornění: Doporučujeme, aby si hosté vzali lehké oblečení, pohodlnou obuv na procházku, klobouk nebo kšiltovku, repelent proti hmyzu a opalovací krém s vysokým faktorem a 
také oblečení do deště pro případ nepříznivého počasí. Hosté musí být schopni překonat 8 schodů, aby mohli nastoupit a vystoupit z autobusu. 

2690 
ANGLICKY 

ČESKY 

CARTAGENA 
KOLUMBIE 

104 

Po vylodění odjezd autobusem ikonické pevnosti Sv. Filipa De Barajas, kde budete mít krátkou fotografickou zastávku a můžete se vyfotit s místními ženami s typických krojích. Dále se 
zastavíme na starém tržisti, kde si můžete nakoupit různé suvenýry a kávu. Dále se přesuneme do historického centra Cartageny plné historických domů místní architektury, navštívíme 
kostel Sv. Dominika,katedrála de Santa Catalina de Alejandria, na Plaza de Bolívar budeme obdivovat místní umělce, zavítáme do kostel San Pedro Claver a od Torre Del Reloj se 
budeme vracet do přístavu, kde nás budou čekat nádherní barevní papoušci a malá mini zoo. Návrat na loď již individuální. Výlet není náročný na chůzi, cca 5 hodin 

1890 
ČESKY 

USA - MIAMI 
EVERGLADES 

105 

MIA 10 Národní park EVERGLADES SAFARI PARK-Naše cesta začíná transferem z Miami Beach do největšího safari bažinového parku na světě. Během cesty můžete pozorovat okolní 
přírodu a venkov v okolí Miami. Po příjezdu zažijete vzrušující pocit jízdou na vznášedlech po hladině bažin. Budeme pozorovat faunu a floru této panenské přírody. Zcela jistě 
zahlédnete místní ptactvo a živočichy žijící v bažinách a to včetně aligátorů. Po ukončení prohlídky program v parku s výkladem o aligátorech. Následuje návrat na hotel v Miami Beach. 
Výlet je v angličtině. 

1790 
ČESKY 

ROATAN 
HONDURAS 

104 

První zastávka bude na panoramatické vyhlídce, odkud si můžete udělat několik snímků z úchvatného výhledu na pobřeží, hory a oceán. Dále pokračujete k The Iguana Hideaway, kde 
uvidíte nespočet volně žijícíh obrovských leguánů a budete mít možnost je nakrmit, nebo navštívit malé akvarium. Další zastávka bude v Dixon Cove v oblasti Las Palmas. Zde poplujete 
20 minut výletní lodí podél pobřeží a uvidíte tropické mangrové stromy a také druhý největší ponořený vrak ponorky na ostrově. Během výletu je i hudební show, kterou provádí 
Garifunas – přímí potomci karibských a afrických otroků. Ukážou Vám nejdůležitější tance, z nichž jeden se nazývá Punta. V ceně je bezplatné občerstvení. Poté budete mít přibližně 1 
hodinu volného času na krásné pláži, kde můžete využít lehátka, která jsou v ceně.  

2690 
ANGLICKY 

ČESKY 
OCHOS RIOS 

JAMAJKA 
104-105 

v přístavu bude zajištěn mikrobus, který bude po celou dobu s námi, který nás doveze na Dunn´s River Fall neboli vodopády na řece Dunn jsou jedna z nejznámějších turistických atrakcí na Jamajce. Jde 
o přírodní park s bohatou faunou, flórou a kaskádovitými vodopády. Dunn's River Falls tvoří pomyslné schodiště vápencových útvarů, které se svažují na pláž, přičemž po něm stéká osvěžující voda. 
Rozkládá se na více než 183 metrech. Je tu několik oddělených kaskád, Výchozy skály mezi kaskádami jsou pokryty hustými porosty stromů a listí, palmy, bambusy, a kapradiny reprezentují okolní 
prales. Pod stromy září z podrostu divoké květy - begonie, bromélie, a orchideje. Tyto barevné orgie doplňují ptáci a jiné pestře barevné druhy poletují v korunách stromů. Vodopády vypadají nejlépe v 
období dešťů od listopadu do března, ale krásné jsou v každém čase. Zde budeme cca 1,5 hodiny, pro zájemce o lezení po vodopádech doporučujeme vzít boty do vody, nebo je možné je také zakoupit 
za 10 USD na místě. Jsou v barvách jamajské vlajky, zůstanou Vám jako suvenýr. Na místě je možné si pronajmout skříňku na oblečení a osobní věci. Plavky a ručníky nezapomeňte s sebou. Delegát Vás 
bude následovat s plošin, ze kterých Váš zážitek bude fotografovat. Zážitek je pro všechny věkové kategorie, doporučujeme konzultaci s delegátem, pokud máte obavy, ale také samotný zážitek být na 
místě je jedinečný. Poté nás autobus poveze na vyhlídku nad město, zde máme foto zastávku s nádherným panorama na přístav. V rámci výletu je i nákupní zóna, kde je zajištěna ochutnávka rumu, 
kávy a likérů, delegát Vám bude celou dobu překládat ceny a budeme pokračovat na pláž, kde vyzkoušíte místní specialitu RumPunch, kterou Vám po domácku připraví průvodkyně. Dostanete pásky na 
ruku pro vstup, na pláži je bar, wc, převlékárny, suvenýry. Poté nás autobus přiveze zpátky na loď. Upozornění: delegát a průvodce mohou pozměnit pořadí trasy dle jejich zvážení. V ceně nejsou 
zahrnuty boty do vody-cca 10 USD 

2490 
ČESKY 

VÍZUM ESTA Na základě Vašich dokladů zpracujeme kompletně žádost o vydání víza a uhradíme příslušné poplatky. Vízum nebo Esta je podmínkou pro všechny plaby přes USA, Všichni hosté musí 
mít očkování na COVID 19. Hosté, kteří po 1.1.2021 navštívili Kubu nemohou o Estu zažádat - musí mít platné vízum do USA. K žádosti se dodává naskenovaná fotografie a  
naskenovaný pas ve formátu jpg.. 

1290 
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             VÝLETY V DESTINACÍCH S DELEGÁTEM – NOVINKA 

DESTINACE 
PLAVBA 

PROGRAM FAKULTATIVNÍHO VÝLETU S DOPRAVOU A DELEGÁTEM RIVIERA TOUR 
Výlet je nutno objednat při podpisu cestovní smlouvy. Výlet není možno zakoupit na palubě lodi. 

Cena za 
osobu v Kč 

DOHA 
KATAR 

Po vylodění se autobusovým transferem společně převezeme k trhu Waqif, který při návštěvě města Doha nesmíte vynechat. Na trhu můžete nakoupit typické produkty jako je koření, čaje, zlaté 
ozdoby a další. Zde budete mít volný čas nakoupit suvenýry a načerpat místní atmosféru.  Poté dle časových možností vyrazíme na projížďku typickou katarskou lodí, odkud bude krásný výhled na 
celé moderní město. Po skončení společného programu individuální návrat na loď pomocí Shuttle busu. 

890 
ČESKY 

ABU DHABI 
SAE 

101-102-103 

Společně se vydáme na poznávací zájezd po Abu Dhabí, město je nejen hlavním městem Spojených Arabskách Emirátu, ale také místem s nejvíce inspirující architekturou, 
futuristickými mrakodrapy a nádhernými mešity. Prohlídka začíná v krásné mešitě ZayedShejkh, mistrovské dílo neo-islámské architektury a jedno z největších mešit na světě. Vnější 
plochy mešity zdobí asi 1000 sloupců s pláty zlata, je zde použito více než 20.000 mramorových panelů, které jsou vykládané polodrahokamy, včetně červeného achátu, ametyst 
apod.  Dále pojedeme do oblasti Corniche, s panorama města, také označováno jako „ Manhattan z Arabie“ díky svým ultramoderním skleněným mrakodrapům, kde bude i foto 
zastávka. Uvidíte i nejluxusnější hotel Emirates Palace, kde podávají cappuccino posypané zlatem. Navštívíme i místní trh, kde budete moct ochutnat a zakoupit datle. Poté návrat na 
loď. 
UPOZORNĚNÍ pro vstup do mešity - ženy musí být kompletně zahaleny a šátky na hlavě, aby nešly vidět vlasy. Dlouhé kalhoty, nebo sukni. Rukávy po zápěstí, nic průhledného. 
Pánové kalhoty a trička, ne tílka. Zákaz polibků na veřejnosti a držení párů za ruce. Pozor také při fotografování. Bude možné si v autobuse oblečení po prohlídce ponechat. 

2790 
ČESKY 

DUBAJ 
SAE 

101-102-103 

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. 

3790 
ČESKY 

MUSCAT 
SAE 

101-103 

MCT 05- Po vylodění nasedneme do klimatizovaného autobusu. Náš výlet začne prohlídkou velké mešity (jsou zde i wc, obchod se suvenýry), která se začala stavět v roce 1995 a 
dokončena v roce 2001. Mešita je obklopena 5 minarety, z nichž každý symbolizuje pět svatých slibů islámu. Poté budeme pokračovat do staré části Muscatu na Mutrah Souk – 
tržnice. Dlaší zastávka bude muzeum Bait Al Zubair, jde o malý městský dům, který byl přestavěn jako muzeum, nalezneme zde archeologické památky, šaty, šperky, zbraně, je zde 
zákaz fotografování, je tam i zahrada, kde je vidět tradiční obydlí. Na tomto místě je wc, kavárna, suvenýr obchod. Součástí výletu bude i zastávka u sultánského paláce Al Alam 
Palac, který je lemován pevností Mirani a Jalali, které postavili Portugalci v 16. Století. Poté se budeme vracet do přístavu.  

2990 
ANGLICKY 

ČESKY 
DAMMAM 

SAUD.ARÁBIE 
103-102 

DMM09 – CITY DRIVE A TRH LÁSKY DAMMAM   Doba trvání: cca 3 hodiny. Během této přibližně tříhodinové exkurze vás čeká prohlídka Dammámu s krátkými zastávkami na pořízení 
několika fotografií a návštěva jednoho z nejživějších trhů ve městě. Nenechte se zmást názvem, který místní dávají Souq Share Al-Hob, známějšímu jako trh lásky. Vzhledem k 
přítomnosti mnoha klenotnictví je tento trh rozhodně oblíbeným místem zamilovaných - odtud název - ale Souq Share Al-Hob je mnohem víc. Z přístavu vás na toto místo, kde se při 
nakupování smlouvá o ceně, zaveze autobus. Budete mít čas prozkoumat toto bludiště obchůdků, stánků a krámků a zjistíte, že je to nejen jedno z míst, kde se dozvíte mnoho o 
místní kultuře, ale že se nebudete moci vrátit na loď, aniž byste si koupili nějaký suvenýr. A nenechte si ujít příležitost ochutnat šálek karaku, typického místního nápoje z čaje, mléka 
a aromatického koření. Před návratem do přístavu je součástí prohlídky vyhlídková projížďka autobusem po nábřeží Dammámu s několika zastávkami na fotografování historicky či 
kulturně zajímavých míst.  Cena neobsahuje nuté vízum do Saudské Arábie 

2390 
ANGLICKY 

ČESKY 

KHASAB 
101-103 

KHS 02-PLAVBA NA FJORDY -  Objevte krásy fjordů Musandamu známé taky jako „Norská Arábie“, spolu s krásnými rybářskými vesničkami a ostrov Telegraph na tradičním arabském 
plavidle vyrobeného z dřeva – dhow. Poplujete přes krásné, klidné, tyrkysové moře obklopené čistými bílými útesy. Je možnost zahlédnout delfíny, pokud se tak nestane, tak 
vždycky je nádherný výhled na okolní hory. 

2790 
ČESKY 

DAMMAM 
SAUD. ARÁBIE 

Doba trvání: cca 3 hodiny,Během této přibližně tříhodinové exkurze vás čeká prohlídka Dammámu s krátkými zastávkami na pořízení několika fotografií a návštěva jednoho z nejživějších trhů ve 
městě. Nenechte se zmást názvem, který místní dávají Souq Share Al-Hob, známějšímu jako trh lásky. Vzhledem k přítomnosti mnoha klenotnictví je tento trh rozhodně oblíbeným místem 
zamilovaných - odtud název - ale Souq Share Al-Hob je mnohem víc. Z přístavu vás na toto místo, kde se při nakupování smlouvá o ceně, zaveze autobus. Budete mít čas prozkoumat toto bludiště 
obchůdků, stánků a krámků a zjistíte, že je to nejen jedno z míst, kde se dozvíte mnoho o místní kultuře, ale že se nebudete moci vrátit na loď, aniž byste si koupili nějaký suvenýr. A nenechte si ujít 
příležitost ochutnat šálek karaku, typického místního nápoje z čaje, mléka a aromatického koření. Před návratem do přístavu je součástí prohlídky vyhlídková projížďka autobusem po nábřeží 
Dammámu s několika zastávkami na fotografování historicky či kulturně zajímavých míst. Upozornění: Doporučujeme skromné oblečení se zakrytými rameny a koleny. Tato prohlídka se koná v 
odpoledních hodinách. 
 V případě, že se nebudete chtít tohoto výletu účastnit, tak můžete navštívit Dammam samostatně, ale je potřeba si vyřídit zmíněné vízum .Za poplatek 990 Kč v případě Vašeho pomůžeme 
individuální vízum zajistit. (cena včetně poplatku za víza) 

2390 
ANGLICKY 

ČESKY 

JEDDAH 
SAUDSKÁ 

ARÁBIE 
100 

Jeddah je ideálním místem pro poznávání bohaté a živé kultury Saúdské Arábie. Tříhodinový výlet do druhého největšího města země je jedinečným smyslovým zážitkem a cestou napříč staletími 
kultury a tradic. Nejprve si vychutnáte projížďku po Novém korzu Džiddy. Corniche se nachází podél Rudého moře, zahrnuje pobřežní silnici, rekreační oblasti, pavilony a velkorozměrné občanské 
sochy, které dostojí své popularitě. Díky krásným fontánám a zahradám, soukromým plážím a několika restauracím, hotelům a kavárnám se Corniche stala ideálním místem pro každého. Poté, co si 
užijete vyhlídkovou jízdu s možností fotografování, dorazíte do starého města Jeddahu zvaného Al Balad, které je díky své autentické atmosféře a starým věcem zapsáno na seznamu světového 
dědictví UNESCO. Jsou zde budovy s jedinečnými vzory oken a dveří, které se zachovaly po celá léta. Užijte si trochu volného času a nasávejte kulturu a tradice procházkou úzkými uličkami starého 
města se suky, což je dobrá příležitost k nákupu suvenýrů, které si můžete přivézt domů. Na závěr prohlídky se autobusem vraťte do přístavu. Připomínáme všem hostům, že k vylodění z lodi v 
Saúdské Arábii je nutné vízum, které vyžadují následující předpisy vládní úřady. Doporučujeme si toto vízum obstarat v dostatečném předstihu. 

1690 
ANGLICKY 

ČESKY 

SAFAGA 
EGYPT 

100-105 

 SA 09-Po opuštění lodi začíná vaše prohlídka starověkého Egypta s průvodcem 3,5hodinovou jízdou do Luxoru přes úchvatné pohoří Safaga, přes pouštní krajinu a malé zemědělské vesnice a přes 
rozsáhlá území vyprahlé země, která vám vyrazí dech. První zastávkou je obdivuhodný Luxorský chrám založený 1400 let př. n. l. a jeho alej sfing, unikátní obelisk z červené žuly, mešita a obrovská 
socha Ramsese II. Pokud vám to čas dovolí, budete mít také možnost prohlédnout si chrámový obchod se suvenýry. Další část prohlídky vás zavede na krátkou, ale malebnou cestu do okouzlujícího 
pětihvězdičkového hotelu na břehu Nilu, odkud se poté nalodíte na feluku, tradiční dřevěnou plachetnici, a čeká vás příjemný oběd při plavbě po řece. Dalším cílem je Údolí králů, impozantní vádí, 
které bylo vytesáno v bezútěšné, suché krajině a je místem, kde se velcí faraoni rozhodli pohřbít své mrtvé. Vaši průvodci vás provedou touto úžasnou nekropolí a poví vám více o historii Nové 
egyptské říše. Navštívíte interiéry 3 hrobek v údolí a budete obdivovat jejich propracované nástěnné malby a řezby, poté se vydáte k Memnonovým kolosům. Tyto impozantní dvojice soch 
Amenhotepa III. jsou  jediné, co z kdysi velkého chrámu zbylo. Budete mít také možnost vyjednat si suvenýr na rušném egyptském bazaru nebo v Papyrusovém institutu. Zatímco vás autobus vrátí 
do přístavu a na vaši loď, budete mít spoustu času na odpočinek a vychutnání si nádherné pouště výhledy. 

4.390 
ANGLICKY 

ČESKY 

AQABA 
100-105 

Aqa 03 Cílem této celodenní exkurze je úžasné a starobylé město Petra. Po staletí schovaný klenot uprostřed pouště objevil roku 1812 švýcarský průzkumník Johann Ludwig Burckhardt. Poté ho 
představil zbytku světa. Město se nachází asi 2 hodiny jízdy autobusem na sever od Aqaby. Město bylo vytesáno do skály Nabateanskými Araby před více než 2000 let a sloužilo jako jejich hlavní 
město. Těmto chytrým Arabům se dokonce podařilo přivést vodu do jejich města pomocí vodovodního systému, který proměnil město v umělou oázu. Vaše objevování tohoto magického místa 
začíná procházkou úzkým „siqem“, úžasným přírodním kaňonem, který se vine mezi tyčícími se skalami. Ihned jak se dostanete z kaňonu, denní světlo vám představí Petru v celé její růžové kráse. 
Součástí komentované prohlídky celého areálu Petry bude i velký amfiteátr a královské hrobky. Během tohoto výletu obdržíte i lahodný oběd. Po ukončení prohlídky Petry se vrátíte zpět 
autobusem. 
Upozornění: Prohlídka zahrnuje chůzi ve vzdálenosti cca 7-8 km po nerovném terénu. Výlet není vhodný pro osoby s pohybovými problémy. Doporučujeme pohodlnou, uzavřenou obuv, opalovací 
krém, pokrývku hlavy. 

5.990 
ANGLICKY 

ČESKY 

SOKHNA PORT 
EGYPT 

100 

SOK 03-Opusťte loď kotvící v přístavu Sokhna, nastupte do připraveného autobusu a vydejte se objevovat některé z nejznámějších egyptských památek, na této na míru šitě prohlídce s průvodcem. 
Na výletě vás čekají tyto památky: Saladinova citadela, Alabastrova mešita a starověké pyramidy. Celý výlet završí polední plavba po řece Nil. Výlet začíná 2-hodinovou jízdou autobusem, nejdříve 
zamíříte do Káhiry, která není jen největším egyptským městem, ale jedním z největších na světě s téměř 16 miliony obyvateli. Jako první na výletě uvidíte Středověké islámské opevnění Saladinovu 
Citadelu a alabastrovou mešitu Muhammada Ali, která naskýtá nádherné výhledy na celé město pod sebou, jelikož je umístěná na vyvýšeném místě. Potom následuje příjemná plavba po řece Nil, 
kde se také uskuteční váš klidný oběd. Po lahodném obědě vás autobus odveze na slavnou náhorní plošinu, odkud budete moci vidět velkou pyramidu v Gíze. V itineráři je také naplánována externí 
prohlídka pyramidy Khafra a Sfingy, čas na focení a na nákup suvenýrů v nedalekém ústavu Papyrus nebo v egyptském bazaru. Váš výlet končí zpáteční cestou do přístavu k vaší lodi. 

4.390 
ANGLICKY 

ČESKY 
VÍZUM EGYPT Na základě Vašich dokladů zpracujeme kompletně žádost o vydání víza a uhradíme příslušné poplatky.  Víza se platí v hotovosti na letišti 2x25€ na osobu a na lodi 29€ na osobu. 

Ceny jsou orientační Cca 79€ 
VÍZUM SA Na základě Vašich dokladů zpracujeme kompletně žádost o vydání víza a uhradíme příslušné poplatky. Nutné cestovní pojištění u naší Ck. K žádosti se dodává naskenovaná 

fotografie a  naskenovaný pas ve formátu jpg.. 1290 
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RIVIERA TOUR 


	PROČ PRÁVĚ S RIVIERA TOUR?
	Naše cestovní kancelář začínala od absolutní nuly. Na první plavby se jezdilo osobními auty, první autobusy jsme měli obsazené jen z části. Začátky byli velmi těžké. Ale věřili jsme tomuto způsobu trávení dovolené a především měli jsme jasno v naší o...
	cestovní kanceláře tak, aby si klient opravdu připadal jako na dovolené. Byla to správná obchodní politika. Proto u nás nenajdete plavby s velmi nízkou cenou – protože každá sleva, nízká cena, něco stojí. Myslíme si, že nemá smysl jet na plavbu kratší...
	Naskytne se tedy otázka. V čem je vlastně RIVIERA TOUR jiná?Proč právě cestovat s RIVIERA TOUR?
	- CK RIVIERA TOUR je největším prodejcem plaveb MSC CRUISES v České republice a největší cestovní kanceláří pořádající skupinové lodní zájezdy v České republice
	- jsme jedinou cestovní kanceláří v ČR, která se specializuje výhradně na služby a servis jedné plavební společnosti MSC Cruises. Tato velmi úzká specializace poskytuje našim klientům perfektní servis služeb plavební společnosti MSC Cruises. Vše potře...
	profit je vyplácen přímo plavební společností MSC Cruises.
	- dopravu do přístavu a zpět zajištujeme z celé ČR vlastními autobusy. Řidiči našich autobusů jsou našimi zaměstnanci.
	- jsme rodinná cestovní kancelář. Náš zájem o každého klienta je opravdu upřímný. Snažíme se pro každého klienta vytvořit ty nejlepší podmínky v rámci možností pro jeho dovolenou. Delegáti na plavbách jsou kmenoví zaměstnanci RIVIERA TOUR a to včetně ...
	- jsme cestovní kancelář, která má vlastní internetové stránky www.rivieratour.cz propojeny přímo s databází plavební společnosti MSC Cruises. Na našich stránkách naleznete nejen přímé ceny plavební společnosti převedené na české koruny, ale můžete si...
	Naše autobusy jsou prostorné, všechny sedadla včetně poslední řady se dají sklápět a na noční přejezd je možné sedadla vysunout do uličky pro větší pohodlí. Autobus je vybaven lehkou přikrývkou pro každého klienta k zabezpečení lepšího komfortu při jí...
	CO JE TO VLASTNĚ PLAVBA NA MOŘI
	S touto otázkou se setkáváme od samého začátku našeho působení v oblasti výletních plaveb. Snažíme se vysvětlit klientům, že plavba není tak drahá, aby si to nemohli dovolit a také, že neplujete jen na moři, ale především poznáváte nová místa, země, k...
	poznávací zájezd. Jedete na plavbu lodí. S tím jsou spojena některá úskalí,
	která je nutné brát v úvahu a my považujeme za důležité a seriózní Vás informovat o některých důležitých skutečnostech.
	Loď je stroj - jste ubytováni na lodi a loď je stroj. Proto je možné, že během
	plavby ucítíte ve vaší kajutě vibrace nebo hluk strojů a motorů. Tuto skutečnost, i když se vyskytuje v minimální míře, je třeba akceptovat a nelze požadovat výměnu kajuty, nebo tuto skutečnost reklamovat, nebo se dožadovat změn, slev a podobně.
	Počasí je počasí - počasí opravdu poručit neumí nikdo a proto se může stát, že pro nepřízeň počasí nemůže loď zakotvit v některém z plánovaných přístavů. Vliv na zakotvení má hlavně vítr a někdy se opravdu stane, že loď z důvodu špatného počasí zakotv...
	Itinerář plavebních okruhů - itineráře plavebních okruhů se připravují až 3
	roky předem a naše CK vytváří jednotlivé zájezdy cca dva roky před plánovaným vyplutím. Během této doby se může změnit politická a především bezpečnostní situace v regionu. Dovolujeme si Vás upozornit, že plavební společnost a cestovní kancelář RIVIER...
	Každý klient si kupuje plavbu jako celek a ne zájezd do dílčí destinace
	během plavby.
	Na loď vždy včas - základní rozdíl mezi dovolenou na hotelu a lodi je, že loď
	na vás nikdy nepočká. Tuto skutečnost je nutné brát v úvahu. Je opravdu velmi nutné, abyste se na loď vrátili včas dle pokynů lodní společnosti. Upozorňujeme Vás, že itinerář zaslaný v odbavovacích pokynech a na palubním lístku je jen orientační. Věnu...
	Jazyk-domluvíte se? – Na lodích je hlavní komunikační jazyk angličtina, dále
	se domluvíte německy, italsky francouzsky a španělsky. Česky se na lodi nedomluvíte. Právě pro tyto situace doporučujeme plavby s dopravou a delegátem, kde Vám delegát pomůže překonat jazykovou bariéru. Pokud jste vše pochopili a akceptujete tyto podm...
	NEUMÍTE ŽÁDNÝ JAZYK - NENÍ PROBLÉM
	Než začnete s výběrem plavby, je nutné se rozhodnout, kam se chcete vydat a jaké jsou Vaše jazykové znalosti. Pokud jsou Vaše jazykové znalosti omezené, rozhodně doporučujeme plavby s dopravou a delegátem RIVIERA TOUR. V případě dobrých jazykových zna...
	POHODLNĚ AUTOBUSEM Z ČR
	U plaveb s dopravou a delegátem
	zajištujeme dopravu do přístavu
	vlastními autobusy NEOPLAN a VDL.
	Doprava do přístavu je pohodlná
	zejména díky dostatečnému prostoru v autobuse, pohodlnými polohovacími sedadly a to včetně poslední řady, která je nejprostornější. Bus je vybaven WC, klimatizací, DVD, CD a MP3 přehrávačem se třemi LCD televizory. Součástí vybavení busu
	jsou přikrývky na noční přejezdy. Během cesty do přístavu klientům RIVIERA BENEFIT CLUBU zdarma nabídneme kávu, čaj, capuccino anebo čokoládu se šlehačkou. Při odjezdu obdržíte studenou večeři a různé pochutiny včetně láhve vody na noční
	přejezd. V ranních hodinách před příjezdem do přístavu je pro vás připravena teplá snídaně. Během cesty do přístavu si můžou členové RIVIERA BENEFIT CLUBU vyžádat chlazené nápoje: pivo, cola, fanta, sprite, minerálky anebo i teplé polévky dle své boni...
	které zasíláme cca 30 dnů před odjezdem.
	Hlavní trasa svozu:
	Hlavní trasa svozu na odjezd na plavbu je zdarma a je na trase: Lidečko, Vsetín, Valašské Meziříčí, Rožnov p. Radhoštěm, Čeladná, Frýdek Místek, Ostrava, Hranice na Moravě, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Břeclav, Bratislava
	Svozový transfer k plavbě:
	Naše cestovní kancelář nabízí pro klienty možnost svozového transferu na trase: Praha, Chocerady, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí do Brna, kde je přestup na hlavní bus do přístavu. Svozový transfer je výhradně na vyžádání a jeho kapacita je omezena....
	Upozornění: Na plavby s přístavem nalodění Hamburk, Kiel, Wardemunde je trasa autobusu uvedena v programu plavby.
	Cesta do přístavu je asi nejnáročnějším bodem z celého zájezdu. Musíme mít, vzhledem k dopravní situaci, dostatečnou časovou rezervu. Do Benátek je vzdálenost cca 760 km, do Janova cca 1400 km, Kiel cca 930 km. Na začátku cesty vás delegát seznámí s p...
	předá delegát v autobuse. Vaše zavazadla budou označena štítky při nástupu do autobusu. Dovolujeme si vás upozornit, že není možné do zavazadel umístit zbraně, především nože, velké nůžky a podobně. Všechny zavazadla procházejí přísnou bezpečnostní ko...
	Místa v buse:
	Místa v autobuse lze rezervovat za poplatek 150 Kč/osoba. Pokud ze zdravotních důvodů potřebujete zajistit místo v autobuse v přední části busu, informujte nás již při podpisu smlouvy. Budeme se vám snažit vyhovět, pokud to bude možné. Přednost mají r...
	STRAVOVÁNÍ NA LODI - PLNÁ PENZE
	Strava během plavby je formou plné penze, která se skládá ze snídaně, oběda, odpolední svačinky, večeře, popřípadě občerstvení během dne a večerního bufetu. Voda a některé nealkoholické nápoje z automatů jsou během jídel k dispozici zdarma. Přes den s...
	U večeří není možné konzumovat nápoje z nápojových automatů. CK RIVIERA TOUR má pro vás v pokynech k odjezdu připraven jídelní lístek, přeložený do českého jazyka. Večeře se konají v italském stylu pohody a vychutnání skvělého jídla a vína a je nutné ...
	KOMPLETNÍ INFORMACE
	Tento katalog je připraven především k prezentaci plaveb, plavebních okruhů a destinací navštívených během plavby na plavbách s dopravou a delegátem CK RIVIERA TOUR. Veškré podrobné onformace o službách, lodích, podmínkách plavby, pojištění a dalších ...
	CESTUJETE NA PLAVBU POPRVÉ?
	V takovém případě vám doporujeme vyžádat si náš katalog výletní plavby - viz níže. V přehledném katalogu naleznete veškeré nutné informace ohledně plaveb. Tento katalog je i ke stažení na www.rivieratour.cz
	KATALOG VÝLETNÍ PLAVBY
	Kompletní informace o plavbách MSC Cruises, lodích, službách na lodích, nápojových balíčcích a především podmínkám účasti na plavbě a Všeobecných obchodních podmínkách CK RIVIERA TOUR  naleznete na webu www.rivieratour.cz nebo Vám je můžeme na vyžádán...
	KATALOG PLAVBY S DOPRAVOU A DLEGÁTEM 2024
	Kompletní informace o programech a plavbách s dopravou a delegátem CK RIVIERA TOUR  naleznete na webu www.rivieratour.cz nebo Vám je můžeme na vyžádání zaslat v tiskové podobě. Upozorňujeme, že veškerá uvedená nabídka se řídí kompletními informacemi o...
	Kontaktujte nás:
	Objednávky, informace                               571  424 588
	Pokyny, pasy                                                  577 012 757
	Storna, výlety                                                 577 330 031
	Benefit club                                                    577 330 200
	Individuální plavby                                       571 424 588
	Email: info@rivieratour.cz
	Web: www.rivieratour.cz
	DĚTI NA PLAVBU ROZHODNĚ PATŘÍ
	CK RIVIERA TOUR ve spolupráci se svými partnery vytvořila zajímavý program pro rodiny s dětmi. Pokud si zakoupíte plavbu na moři u CK RIVIERA TOUR, máte možnost u vybraných plaveb uplatnit tzv. rodinný balíček, kde s vámi mohou cestovat i děti. Děti d...
	Vícelůžkové kajuty - spaní pro děti je řešeno formou přistýlky anebo možností instalací sklopného lůžka. Výhodou je nízká cena, nevýhodou je opravdu málo prostoru. Maximum obsazení jsou 4 osoby na kajutě nebo na vyžádání.
	Propojené kajuty - dvě kajuty vedle sebe, které jsou propojeny dveřmi. Většinou se jedná o balkonové kajuty ve třídě Fantastica. Obrovskou výhodou je vlastní soukromí, dostatečný prostor a dohled nad činností dětí.
	Spřízněné kajuty – dvě kajuty vedle sebe anebo dvě kajuty naproti sobě. Tato varianta vám zabezpečí dostatek prostoru a vzájemnou blízkost kajut. Kajuty musí být ve třídě Fantastica a nevýhodou je, že na každé kajutě musí být jeden dospělý nad 18 let ...
	nahlášen, má právo řidič odmítnout jeho přepravu. Dále si dovolujeme upozornit, že při vystoupení z lodi musí u dětí až do 18 let
	vždy asistovat rodiče nebo zákonný zástupce. Pokud rodiče při výstupu z lodi nebudou přítomni, bezpečnostní služba dítě ven z lodi nepustí.
	VÝLETY V DESTINACÍCH
	Opět je nutné si uvědomit, že jsme na plavbě. Nejsme na hotelu, kam může přijet taxi až před vchod recepce. Jsme na lodi a na obrovské lodi. Její zakotvení v přístavu není jednoduchou záležitostí a tak je nutné počítat se skutečností, že v některých d...
	TRANSFERY MSC CRUISES - V některých přístavech je nutné využít lodních transferů. Jsou to zejména přístavy, které jsou situovány dál od historického centra. Tyto transfery se dají zakoupit až na lodi a není možné je zakoupit u cestovní kanceláře. Cen...
	TENDER- Během plavby jsou přístavy, kde naše loď zakotvit nemůže. Loď, proto zůstane zakotvena na moři a na pevninu Vás plavební společnost přepraví zdarma tzv. tendrem. Tender je přeprava z lodi na pevninu buď záchrannými čluny, nebo najatými čluny z...
	VÝLETY S MSC CRUISES - Užijte si úchvatné výlety za poznáním toho nejlepšího z každé pozoruhodné destinace. V každé destinaci nabízí plavební společnost MSC Cruises pestrou paletu zájezdů a výletů. Využijte možnosti navštívit ta nejkrásnější místa na ...
	jazyce. V některých destinacích může být počet jazyků omezen. Ceny výletů se pohybují od 20 do cca 150 eur dle náročnosti výletu a doplňkových služeb. (oběd, vstupy…). Seznam výletů obdržíte v odbavovacích pokynech, vše přeloženo do českého jazyka. Vý...
	VÝLETY S MSC CRUISES A DELEGÁTEM RIVIERA TOUR - V některých zajímavých destinacích organizuje RIVIERA TOUR v rámci plaveb s dopravou a delegátem fakultativní výlety MSC CRUISES s delegátem RIVIERA TOUR.(Panana, Kostarica, Izrael, Dubaj…) Tyto výlety j...
	VÝLETY S RIVIERA TOUR - v některých destinacích pořádá RIVIERA TOUR ve spolupráci s našimi partnery v zahraničí fakultativní výlety do zajímavých míst a destinací. Tyto výlety je nutné zakoupit při rezervaci zájezdu, není možné je zakoupit na lodi. De...
	NÁVŠTĚVA DESTINACÍ S DELEGÁTEM RIVIERA TOUR - v každé destinaci Vám delegát RIVIERA TOUR poradí jaká místa navštívit a bude Vašim pomocníkem při návštěvě destinací během plavby. V těchto destinacích poskytne klientům cenné informace, jaká místa navští...
	UBYTOVÁNÍ NA LODI
	Ačkoli se jednotlivé kategorie kajut liší, ve všech kajutách vás čeká jednotný standard: postel, WC a sprcha, šatník, TV/Satelit, telefon. Na některých lodích je za poplatek možné připojení k internetu přímo z kajuty (počítače v kajutách nejsou). O va...
	vnitřní kajuty - kajuty s výše uvedeným vybavením, bez okna
	vnější kajuty s oknem - kajuty s výše uvedeným vybavením, s pevným oknem
	vnější kajuty s balkonem - kajuty s výše uvedeným vybavením a balkonem
	suity - kajuty s výše uvedeným vybavením, některé mohou být velkoryseji zařízeny (např. vana v koupelně), jedná se o rozlehlejší apartmány většinou s balkonem či rozlehlou terasou.
	V nabídce jsou i kajuty pro tělesné postižené klienty s veškerým potřebným standardem. Všechny ceny vždy uvádíme za vnitřní kajutu v kategorii Bella.
	Cenu venkovních a balkonových kajut vám zpracujeme na vyžádání. Doporučujeme Vám návštěvu našich internetových stránek www.rivieratour.cz, kde jsou podrobně jednotlivé kajuty na jednotlivých lodích popsány a znázorněny.
	10.den: Skotsko-Invergordon  07:00-17:00
	Záliv Cromarty Firth je jeden z nejdůležitějších přístavů skotské Vysočiny. Vydat se můžete na fakultativní výlet k jezeru Loch Ness, jehož temně černá voda a obrovská hloubka přispěly k vytvoření legendy o existenci tajemné příšery.  Už od 19. stol. ...
	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 snída...
	2.den: Příjezd do přístavu a nalodění-Hamburg-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 nes...
	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 můž...
	4.den: Ringaskiddy-Cork-Irsko    15:00-22:00
	je druhé největší město Irské republiky. Název města je odvozen od irského slova corcach, což v překladu znamená bažinaté místo. Historické jádro města se rozkládá na ostrově mezi dvěma rameny řeky Lee, nedaleko jejího ústí do moře. Cork i jeho okolí ...
	5.den: Dun Laoghaire/Dublin-Irsko   09:00-18:00
	Hlavní město Irské republiky je největším a nejvíce kosmopolitním městem ostrova. V Dublinu žije čtvrtina obyvatel země. Stále rostoucí počet barů, kaváren, restaurací a klubů město oživuje a proslulý je i dublinský noční život. Dublin má pěknou poloh...
	6.den: Greenock-Glasgow-Anglie   09:00-19:00
	město, které se nachází na západě Skotska. Sídlí zde fotbalový klub Greenock Morton FC, který hraje v současnosti v druhé nejvyšší skotské soutěži.  Grenock byl založen skotským Baronem v roce 1296 jako sídlo feudálního baronství Greenock.  Skotské re...
	7.den: Belfast-Anglie   08:00-18:00
	Je od roku 1921, kdy byl ostrov rozdělen, hlavním a největším městem Severního Irska provincie Ulster. Žije v něm asi 310 tisíc obyvatel. Je to město parků, ležící v zátoce u ústí řeky Lagan do Irského moře. První angličtí a skotští osadníci se zde us...
	Program zájezdu na luxusní lodi MSC
	8. den: Bari - Itálie 07:00-13:00
	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 ...
	Program zájezdu na luxusní lodi MSC
	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 snída...
	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 nes...
	3.den: Kotor - Černá Hora 14:00-20:00
	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...
	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. Nebo můž...
	5.den: Mykonos - Řecko 09:00-02:00
	V řecké mytologii byl Mykonos dějištěm bojů mezi Diem a Giganty, ostrov sám byl pojmenován po Apollónově vnukovi Mykonovi. Mykonos dnes patří k nejoblíbenějším řeckým ostrovům. Ostrov proslul množstvím zachovalých větrných mlýnů, které se nacházejí po...
	Program zájezdu na luxusní lodi MSC
	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 snída...
	2.den: Příjezd do přístavu a nalodění-Hamburg-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 nes...
	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 můž...
	4.den: Skotsko - Invergordon  07:00-17:00
	Záliv Cromarty Firth je jeden z nejdůležitějších přístavů skotské Vysočiny. Vydat se můžete na fakultativní výlet k jezeru Loch Ness, jehož temně černá voda a obrovská hloubka přispěly k vytvoření legendy o existenci tajemné příšery.  Už od 19. stol. ...
	5.den:  Plavba na moři
	Odpočíváme, relaxujeme, bavíme se s animátory a nebo si užíváme masáže, sauny a vířivky v AUREA SPA.
	Program zájezdu na luxusní lodi MSC
	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 snída...
	2.den: Tuscania – Itálie 08:00-10:00
	Tuscania je město v provincii Viterbo v regionu Lazio v Itálii.  Až do konce 19. století bylo město známé jako Toscanella. Podle legendy založil Tuscania Aeneasův syn Ascanius, kde našel dvanáct štěňat psů (odkud pochází etruské jméno Tus - Cana, přič...
	2.den: Příjezd do přístavu a nalodění – Civitavecchia - Itálie  10:00-17:00
	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. Také u první servírované večeře nes...
	3.den: Itálie – Sicílie - Syracuse 14:00-21:00
	Antické město bylo založeno v době řecké archaické kultury kolem roku 730 př. n. l. kolonisty z Korintu. Od té doby mezi obyvatelstvo začali pronikat etničtí Řekové. Díky artézským studním poskytovalo toto území dostatek vody, dodnes přítomný ve veřej...
	4.den: Valletta - Malta 07:00-18:00
	hlavní město Malty, Valletta, se rozkládá na území o velikosti 1 kilometr x 600 metrů což z ní činí jedno z nejmenších hlavních měst na světě. Trvale zde žije jen něco málo přes 6.000 obyvatel, kteří podle vyjádření organizace UNESCO bydlí v městě s n...
	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. Můžeme se koupat, opalovat, využít vířivek…
	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 snída...
	2.den: Příjezd do přístavu a nalodění – Janov - 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 nes...
	3.den: Marseille - Francie   09:00-17:00
	V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. Ostrov, kde byl vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně, výšlap ke katedrále Panny Mar...
	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. Nebo můž...
	5. den: Malaga - Španělsko  08.00-19.00
	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 opravdov...
	6.den: Cadiz - Španělsko 07:00-19:00
	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 anebo něco dobrého na zub? Co třeba španěls...
	9.den: Alicante – Španělsko 07:00-17:00
	Dominantou města je hrad svaté Barbory tyčící se na kopci nad městem, odkud je překrásný výhled na město a okolí. Pod hradem se rozprostírá historické centrum, v němž se nachází také budova místní radnice. Pobřeží Alicante je lemováno krásnými plážemi...
	10.den: Mahon - Baleárské ostrovy - Španělsko 09:00-16:00
	Menorca je okouzlující ostrov plný krás a historie, ostrov s panenskou přírodou, malebnými vesničkami, romantickými zálivy s azurovým mořem a nádhernými plážemi s jemným světlým až bílým pískem. Ostrov nabízí klidnější dovolenou než ostatní Baleárské ...
	11.den: Olbia - Sardinie – Itálie 10.00 – 17.30
	Navštívíte největší ostrov z Toskánských ostrovů. Ostrov má bohatou historii a překrásnou přírodu. I když samotné město moc historických památek nemá, je právě toto místo vhodné k nákupu suvenýrů či relaxu u kávičky a vinného střiku
	Program zájezdu na luxusní lodi MSC
	Program zájezdu na luxusní lodi MSC
	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 snída...
	2.den: Tuscania – Itálie 08:00-10:00
	Tuscania je město v provincii Viterbo v regionu Lazio v Itálii. Až do konce 19. století bylo město známé jako Toscanella. Podle legendy založil Tuscania Aeneasův syn Ascanius, kde našel dvanáct štěňat psů (odkud pochází etruské jméno Tus - Cana, přiče...
	2.den: Příjezd do přístavu a nalodění – Civitavecchia - Itálie  10:00-17:00
	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. Také u první servírované večeře nes...
	3.den: Itálie – Sicílie - Syracuse 14:00-21:00
	Antické město bylo založeno v době řecké archaické kultury kolem roku 730 př. n. l. kolonisty z Korintu. Od té doby mezi obyvatelstvo začali pronikat etničtí Řekové. Díky artézským studním poskytovalo toto území dostatek vody, dodnes přítomný ve veřej...
	4.den: Valletta - Malta 07:00-18:00
	hlavní město Malty, Valletta, se rozkládá na území o velikosti 1 kilometr x 600 metrů což z ní činí jedno z nejmenších hlavních měst na světě. Trvale zde žije jen něco málo přes 6.000 obyvatel, kteří podle vyjádření organizace UNESCO bydlí v městě s n...
	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. Můžeme se koupat, opalovat, využít vířivek…
	5.den: Piraeus – Athens - Řecko   07.00-16.00
	Řecko nás v ranních hodinách uvítá v přístavu Piraeus.  Opustíme loď a vydáme se na fakultativní výlet autobusem do centra města, kde si během cesty budeme povídat o historii Athén. Po příjezdu budeme obdivovat Athénskou Akropoli, muzea, Konstantinův ...
	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 snída...
	2.den: Příjezd do přístavu a nalodění – Terst - Itálie  9:00-21:00
	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. Také u první servírované večeře nes...
	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 můž...
	Program zájezdu na luxusní lodi MSC
	10.den: Itálie - Bari 08:00-18:00
	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 ...
	11.den: Itálie - Terst  10:00-13:00   odjezd do ČR
	Vstáváme brzy, protože si nemůžete nechat ujít připlutí lodi do přístavu. Ráno snídaně a po vylodění v dopoledních hodinách prohlídka centra tohoto krásného města. V odpoledních hodinách odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé...
	12.den: Příjezd do ČR
	dle dopravní situace příjezd do Brna cca 01:00
	9.den: Řecko - Korfu     08:00-18:00
	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 ...
	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 snída...
	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 nes...
	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 můž...
	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, ...
	rytmem života, množství kostelů, klášterů a historických památek, to vše nás čeká na Zante, jak by řekli Italové. To je jen malý výčet toho, co Vás při návštěvě krásného zeleného ostrova v Jónském moři zvaného Zakynthos čeká. Také se můžete těšit třeb...
	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 ...
	Program zájezdu na luxusní lodi MSC
	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 snída...
	2.den: Příjezd do přístavu – Wardemunde - Německo  10:00-17:00
	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. Také u první servírované večeře nes...
	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.
	4.den: Bergen - Norsko 08:00-18:00
	Bergen, jehož neoficiální název je „brána fjordů“ byl od nepaměti svou polohou předurčen k místu, kde se bude střetávat obchod severu Evropy. Byl tak v 11. století přibrán do hanzovního spolku měst v oblasti Severního a Baltského moře, která si v době...
	5.den: Eidfjord - Norsko 08:00-17:00
	Historie hlavního města Norska sahá do roku 1048, kdy došlo k jeho založení. A to konkrétně králem Haraldem III. Patronem města je svatý Hallvard, který byl synem náčelníka z osady Lier. V novodobých dějinách se Oslo stalo jedním z nejrychleji rostouc...
	8.den: Dánsko - Kodaň  09:00-18.00
	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...
	Program zájezdu na luxusní lodi MSC
	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 snída...
	2.den: Příjezd do přístavu a nalodění - Kiel - Německo  10:00-18:00
	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 nes...
	3.den: Plavba na moři
	Odpočíváme, relaxujeme, testujeme drinky
	4. den: Zeebrugge - Belgie 13.00-21.00
	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 h...
	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.
	Program zájezdu na luxusní lodi MSC
	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 snída...
	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 nes...
	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 můž...
	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, ...
	rytmem života, množství kostelů, klášterů a historických památek, to vše nás čeká na Zante, jak by řekli Italové. To je jen malý výčet toho, co Vás při návštěvě krásného zeleného ostrova v Jónském moři zvaného Zakynthos čeká. Také se můžete těšit třeb...
	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 ...
	Program zájezdu na luxusní lodi MSC
	11.den: Alicante - Španělsko 12:00-20:00
	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 re...
	12.den: Plavba na moři
	Program zájezdu na luxusní lodi MSC
	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 snída...
	2.den: Příjezd a nalodění – Wardemunde - 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 nes...
	3.den: Goteborg - Švédsko 11:00-19:00
	je druhé největší švédské město, ležící v provincii Västergötland na západním pobřeží Švédska u zálivu Kattegat. Göteborg je rovněž považován za studentské město, na dvou zdejších univerzitách totiž studuje zhruba 60 000 studentů, což je vůbec nejvíce...
	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. Nebo můž...
	5.den: IJmuiden - Holandsko 07:00-17:00
	Včetně svých velkých zdymadel se rozprostírá nad ústím kanálu Severního moře do Amsterdamu. Na jihu sousedí s velkou rezervací dun pokrytých rostlinami, národním parkem Zuid-Kennemerland. Město bylo osídleno již za doby římanů u jezera Wijkermeer a d...
	6.den: Anglie - Southampton 09:00-21:00
	Southampton je samostatná správní jednotka na jižním pobřeží Anglie. Je nejbližším velkým městem poblíž oblasti New Forest a nachází se asi v polovině vzdálenosti mezi Portsmouthem a Bournemouthem. Southampton je centrem konurbace neoficiálně označova...
	7.den: Plavba na moři
	8.den: La Coruna - Španělsko 09:00-15:00
	Mezi nejvýznamnější památky ve městě La Coruña patří Herkulova věž (Torre de Hércules ), nejstarší dosud činný maják na světě nebo pevnost San Anton (Castillo San Anton). Hojně navštěvované jsou také kapitulní románský kostel P. Marie, kostel Santiago...
	Program zájezdu na luxusní lodi MSC
	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 snída...
	2.den: Tuscania - Itálie 08:00-10:00
	Tuscania je město v provincii Viterbo v regionu Lazio v Itálii. Až do konce 19. století bylo město známé jako Toscanella. Podle legendy založil Tuscania Aeneasův syn Ascanius, kde našel dvanáct štěňat psů (odkud pochází etruské jméno Tus - Cana, přiče...
	2.den: Příjezd do přístavu a nalodění - Civitavecchia - Itálie  10:00-17:00
	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. Také u první servírované večeře nes...
	3.den: Itálie – Sicílie - Syracuse 14:00-21:00
	Antické město bylo založeno v době řecké archaické kultury kolem roku 730 př. n. l. kolonisty z Korintu. Od té doby mezi obyvatelstvo začali pronikat etničtí Řekové. Díky artézským studním poskytovalo toto území dostatek vody, dodnes přítomný ve veřej...
	4.den: Valletta - Malta 07:00-18:00
	hlavní město Malty, Valletta, se rozkládá na území o velikosti 1 kilometr x 600 metrů což z ní činí jedno z nejmenších hlavních měst na světě. Trvale zde žije jen něco málo přes 6.000 obyvatel, kteří podle vyjádření organizace UNESCO bydlí v městě s n...
	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. Můžeme se koupat, opalovat, využít vířivek…
	Program zájezdu na luxusní lodi MSC
	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 snída...
	2.den: Příjezd do přístavu a nalodění – Janov - Itálie  10:00-18:00
	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 nes...
	3.den: Marseille - Francie   08:00-16:00
	V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. Ostrov, kde byl vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně, výšlap ke katedrále Panny Mar...
	4.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 bu...
	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. Můžeme se koupat, opalovat, využít vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můž...
	6.den: La Goulette - Tunisko  08.00-17.00
	Jiná země, jiné náboženství, ale i úplně jiný kontinent. Kotvíme totiž v Africe, a už při připlutí do přístavu si budete připadat jako v jiném světě. Můžete se vydat na výlety s plavební společností do nedalekého Kartága nebo obdivovat památky v muzeu...
	7.den: Palermo - Sicílie - Itálie 08.00 - 18.00
	Nádherná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při návštěvě tohoto krásného města. Nezapomeňte si koupit
	10.den: Kréta – Heraklion - Řecko     08.00-18.00
	Jsme na Krétě. Sever a jih ostrova je rozdílný. Na jednom konci úplný klid a pohoda. Na druhém čilý turistický ruch. Není vzácností potkat v tričku s krátkým rukávem lyžaře, kteří se chystají na místní sjezdovku lyžovat. Zdá se vám to nemožné? Uvidíte...
	11.den: Plavba na moři
	12.den: Plavba na moři
	Program zájezdu na luxusní lodi MSC
	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 snída...
	2.den: Příjezd do přístavu a nalodění - Janov - Itálie  10:00-18:00
	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 nes...
	3.den: Itálie - Civitavecchia  07:00-17:00
	V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. Civitavecchia [čivitavekkia] je italské přístavní město v provincii Roma v centrální italské oblasti Lazio. Nalézá se u Tyrhénského moře, 80 km západoseverozápadně od Říma. Oblast byla osídlena už ...
	4.den: Messina - Sicílie - Itálie  12.00-18.00
	Objevte krásy Sicílie. Procházku uličkami tohoto malebného sicilského města i samotného mesinského průlivu zakončíme v místní katedrále.  Odtud je možná fakultativní prohlídka města vláčkem po celém městě. Zažijete průplav Messinskou úžinou a uvidíte ...
	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. Můžeme se koupat, opalovat, využít vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můž...
	6.den:  Řecko -  Rhodos   09.00-16.00
	Opět jsme v Řecku. Tentokráte na ostrově Rhodos. Jižní část ostrova vhodná pro surfování, západní chladnější s ostrými větry a východní krásně proteplená nás pozve na pláže nebo se můžete vydat s naším delegátem na návštěvu starobylého města s jednou ...
	Na úplném jihu kyperského ostrova se nachází jeho nejvýznamnější přístav a oblíbené prázdninové středisko Limassol. Řecky zvaný Lemesos je druhým největším městem Kypru, disponující univerzitou, archeologickým nalezištěm, velkou obchodní zónou, rozsáh...
	11.den: Palermo - Sicílie - Itálie 8.00 - 16.00
	Nádherná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při návštěvě tohoto krásného města. Nezapomeňte si koupit místní skvělou pistáciovou zmrzlinu, zavítat na rybí trhy...
	12.den: Itálie - Civitavecchia  09:00-18:00
	V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. Civitavecchia [čivitavekkia] je italské přístavní město v provincii Roma v centrální italské oblasti Lazio. Nalézá se u Tyrhénského moře, 80 km západoseverozápadně od Říma. Oblast byla osídlena už ...
	Program zájezdu na luxusní lodi MSC
	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 snída...
	2.den: Příjezd do přístavu a nalodění – Janov - Itálie  10:00-17:00
	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. Také u první servírované večeře nes...
	3.-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. Nebo můž...
	5.den: Kusadasi - Turecko 09:00-19:00
	„ptačí ostrov”, láká svým kouzelným panoramatem typického pobřežního letoviska s přístavištěm jachet, tyrkysem obarvenou vodní hladinou a řeckým ostrovem Samos na horizontu. Je vyhlášeným tureckým letoviskem, kam ročně zavítá velké množství turistů, a...
	6.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...
	7.-8.den: Istanbul - Turecko 07:00-01:00
	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 t...
	Mezi nejznámější památky patří Konstantinův sloup, Sulejmanova mešita, Palác Topkapi, Palác Dolmabahce a pochopitelně Hagia Sofia.
	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 snída...
	2.den: Příjezd do přístavu a nalodění – Janov - Itálie  10:00-16:00
	3.den: Itálie - Civitavecchia  07:00-19:00
	V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. Civitavecchia [čivitavekkia] je italské přístavní město v provincii Roma v centrální italské oblasti Lazio. Nalézá se u Tyrhénského moře, 80 km západoseverozápadně od Říma. Oblast byla osídlena už ...
	4.den: Palermo - Sicílie - Itálie 09.00 - 17.00
	Nádherná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při návštěvě tohoto krásného města. Nezapomeňte si koupit
	místní skvělou pistáciovou zmrzlinu, zavítat na rybí trhy a do místní katedrály. Ochutnat můžete Arancini – plněné rýžové kuličky smažené ve strouhance nebo Cannoli – další na Sicílii zcela běžný zákusek, který se rozšířil do celé Itálie a holduje mu ...
	5.den: Valletta - Malta 10:00-18:00
	hlavní město Malty, Valletta, se rozkládá na území o velikosti 1 kilometr x 600 metrů což z ní činí jedno z nejmenších hlavních měst na světě. Trvale zde žije jen něco málo přes 6.000 obyvatel, kteří podle vyjádření organizace UNESCO bydlí v městě s n...
	6.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…
	Program zájezdu na luxusní lodi MSC
	10. den: Malaga - Španělsko  08.00-17.00
	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 opravdov...
	11.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 p...
	12.den: Marseille - Francie   08:00-17:00
	V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. Ostrov, kde byl vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně, výšlap ke katedrále Panny Mar...
	Program zájezdu na luxusní lodi MSC
	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 snída...
	2.den: Příjezd do přístavu a nalodění – Janov - Itálie  10:00-16:00
	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 nes...
	3.den:  Barcelona - Španělsko 13.00-18.00
	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 bu...
	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. Nebo můž...
	5.den: Casablanca - Maroco  09:00-22:00
	je největší město a přístav v Maroku. Nachází se na pobřeží Atlantského oceánu v západní části Maroka a je hlavním městem regionu Velká Casablanca. V Casablance sídlí Královský oceánografický institut. Zároveň je nejdůležitější základnou Královského n...
	6.den:  Plavba na moři
	Můžeme se koupat, opalovat, využít vířivek, kosmetického salonu …
	7.den: Santa Cruz de Tenerife - Kanárské ostrovy-Španělsko 08:00-16:00
	je největší město na ostrově Tenerife, jednom z Kanárských ostrovů, autonomním společenství Španělska. Tenerife má činnou sopku Pico de Teide, ostrov bohatý na krásnou faunu i flóru. Procházka městem je pohodová a příjemná, zejména pokud navštívíte mí...
	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 snída...
	2.den: Příjezd do přístavu a nalodění - Benátky - Itálie  10:00-20:00
	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.
	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 můž...
	4.den: Katakolon - Olympia - Řecko  10.00-18.00
	Olympia-místo, kde se zapalovaly olympijské ohně, byl zde první stadion. Samotná vesnička je velmi příjemná na nákupy suvenýrů a relaxace při kafíčku. CK má pro vás připraven fakultativní výlet do 40km vzdálené Olympie. Můžete tak s námi navštívit mís...
	Opět jsme v Řecku. Tentokráte na ostrově Rhodos. Jižní část ostrova vhodná pro surfování, západní chladnější s ostrými větry a východní krásně proteplená nás pozve na pláže nebo se můžete vydat s našim delegátem na návštěvu starobylého města s jednou ...
	7.den: Limassol - Kypr  10:00-18:00
	Na úplném jihu kyperského ostrova se nachází jeho nejvýznamnější přístav a oblíbené prázdninové středisko Limassol. Řecky zvaný Lemesos je druhým největším městem Kypru, disponující univerzitou, archeologickým nalezištěm, velkou obchodní zónou, rozsáh...
	8.den: Port Said - Egypt 07:00-21:00
	Město bylo založeno v roce 1859 jako součást stavby Suezského kanálu a bylo pojmenováno po místokráli Muhammadovi Saidovi. Pokud máte rádi typické egyptské lahůdky (dýňová semínka, cizrnu a jiné), potom nakoupíte nejlepší zboží v obchodě Bondok, který...
	10.den:  Plavba 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
	11.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...
	12.den: Split - Chorvatsko  07.00-18.00
	Program zájezdu na luxusní lodi MSC
	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. Můžeme se koupat, opalovat, využít vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můž...
	6.den: San Juan – Portoriko  10:00-17:00
	Díky své poloze a bělostným plážím s tyrkysově modrou vodou se stal rájem dovolenkářů. Celoroční svit slunečních paprsků, fantastické pláže, vápencové jeskyně, deštný prales a historická města. Jen zlomek z toho, co může Portoriko nabídnout. Stejně pe...
	10.den: Miami 8.00
	Ráno připlujeme do Miami. Po snídani následuje vylodění, imigrační kontrola. Dle časových dispozic zavítáme do nákupního střediska Dolphin Mall, kde můžete uskutečnit poslední nákupy anebo se občerstvit před odletem z USA. Následuje transfer na letišt...
	11.den: Přílet a odjezd do vašich domovů
	Program zájezdu na luxusní lodi MSC
	5.den: Plavba na moři
	Konečně se můžete jen tak slunit, užívat si skvělé drinky a služby lodi MSC
	6.den: San Juan – Portoriko  10:00-17:00
	Díky své poloze a bělostným plážím s tyrkysově modrou vodou se stal rájem dovolenkářů. Celoroční svit slunečních paprsků, fantastické pláže, vápencové jeskyně, deštný prales a historická města. Jen zlomek z toho, co může Portoriko nabídnout. Stejně pe...
	10.den: Miami - Evereglades 06:00-17:00
	Tento den věnujeme speciálnímu fakultativnímu výletu (za příplatek) cestovní kanceláře do parku Evereglades. Proletíte se na vznášedlech a uvidíte třeba i aligátory. Po návratu volný program.
	17.den: Miami 8.00
	Ráno připlujeme do Miami. Po snídani následuje vylodění, imigrační kontrola. Dle časových dispozic zavítáme do nákupního střediska Dolphin Mall, kde můžete uskutečnit poslední nákupy anebo se občerstvit před odletem z USA. Následuje transfer na letišt...
	18.den: Přílet a odjezd do vašich domovů
	Program zájezdu na luxusní lodi MSC
	1.den: Odlet do Safagy
	Odlet do Egypta
	2.den: Safaga-Egypt 11:00-22:00
	Přílet do Safagy, odbavení, transfer na loď a ubytování. 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 ch...
	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 můž...
	4.den: Jeddah - Saudská Arábie  07:00-22:00
	Na konci roku 2019 Saúdská Arábie poprvé v historii začala vydávat turistická víza. Do té doby nebylo možné tuto zemi navštívit. Pro cestovatele se tak otevřela rozlohou 13. největší země světa s mimořádnou historií a přírodními krásami nejvyšší kateg...
	5.den:  Plavba na moři
	Konečně se můžete jen tak slunit, užívat si skvělé drinky a služby lodi MSC
	nejvýznamnější město v jižním Jordánsku a krásné plážové letovisko se rozkládá na okraji Akabského zálivu, obklopené vysokými horami pouště, které se po většinu roku těší velice příjemnému podnebí. Nedaleké přímořské letovisko Tala Bay na jihu města j...
	7.den: Sharm el-Sheikh - Egypt  08:00-18:00
	Sharm El Sheikh, živé letovisko ležící na jižním cípu Sinajského poloostrova, patří na žebříčku dovolenkových destinací mezi ty z nejlepších a nejoblíbenějších. A není se čemu divit. Své návštěvníky láká zlatavým pobřežím, průzračnou vodou Rudého moře...
	8.den: Sokhna Port – Egypt 00:01-19:00
	Kdo tráví dovolenou v El Sokhna a nenavštíví památky jako pyramidy v Gíze, Egyptské muzeum, káhirskou citadelu, koptský kostel v Káhiře, islámská Káhiru nebo faraonskou Káhiru - jako by v Egyptě nebyl. Charakter krajiny a skutečnost, že Egypt je doslo...
	9.den: Safaga - Egypt 11:00-22:00
	Dopoledne vylodění transfer na letiště a odlet do ČR
	Program zájezdu na luxusní lodi MSC
	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 m...
	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 strom...
	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 ná...
	Program zájezdu na luxusní lodi MSC
	Program zájezdu na luxusní lodi MSC
	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...
	Více informací o destinacích a programu plavby naleznete u nabídky plavby  24101+24102
	2.den: Dubai-SAE 00.00- 21.00
	Program zájezdu na luxusní lodi MSC
	4.den:  Plavba na moři
	Konečně se můžete jen tak slunit, užívat si skvělé drinky a služby lodi MSC
	5.den: Ocho Rios – Jamajka 10.00-18.00
	JAMAJKA-NO PROBLEM. Tak tento slogan znají asi všichni, kdo navštívili Jamajku. Krásný ostrov plný zeleně, neskutečně pohodoví Jamajčané a neuvěřitelně krásné Jamajčanky. To vše můžete zažít na Jamajce. Přístav Ocho Rios je výborným výchozím bodem pro...
	6.den: Den 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.
	7.den: Oranjestad - Aruba 07:00-14:00
	Mini ostrůvek Aruba (měří jen 30 km na délku a 9 km na šířku) leží přibližně 24 kilometrů od Venezuely. Podle názoru psychologů zdejší prostředí působí léčivě na psychické poruchy. Má však blahodárný vliv na celý organismus, možná tu „úřaduje“ nějaké ...
	8.den: Cartagena – Columbia 10.00-18.00
	Cartagena leží na severním pobřeží Kolumbie u Karibského moře. Žije zde přibližně milion obyvatel. Město bylo založeno v roce 1533 Pedro de Herediou a bylo pojmenováno podle přístavu Cartagena. Bylo původní hlavní sídlo osidlování Ameriky Španělskem. ...
	9.den: Colon – Panama 10.00-18.00
	Panama je malý stát na pomezí Jižní a Střední Ameriky kontrolující strategický průplav. Kolumbus se objevil u jejích břehů již roku 1502, což byl začátek jejího začlenění do španělských kolonií, kde setrvala přes 300 let. Jako strategické nejužší míst...
	10.den: Plavba na moři
	11.den: Isla de Roatan – Honduras 08:00-17:00
	Roatan patří mezi poslední objevené karibské ostrovy, a proto je náležitě oslovován jako Nejdéle střežené tajemství Karibiku. Malý, smaragdově zelený ostrůvek leží u severního pobřeží Hondurasu. Spolu s Utilou a Guanajou tvoří souostroví The Bay Islan...
	Cozumel v překladu znamená Ostrov vlaštovek. Na první pohled vás zaujme specifický ráz jeho přírodních krás. Rozhodně stojí za to spatřit Mezo americký korálový útes, jenž je turisty vyhledáván zejména pro své možnosti koupání a potápění. Zájemci o ko...
	13.den: Plavba na moři
	Program zájezdu na luxusní lodi MSC
	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 snída...
	2.den: Příjezd do přístavu a nalodění – Janov - Itálie  10:00-19:00
	Po příjezdu do přístavu si prohlédneme toto úžasné starobylé město slavné zejména za doby Janovské republiky, které je i spjato s místem narození Kryštofa Kolumba. Po prohlídce následuje registrace a odbavení na loď. V odpoledních hodinách seznamovací...
	3.den: Itálie - La Spezia  07.00-17.30
	Po vylodění máte možnost se účastnit fakultativního výletu do italské Pisy. Šikmou věž v Pise zná snad každý a vy se budete mít možnost dostat do její úplné blízkosti anebo dokonce vystoupat po schodech až na vrchol věže (vstup ne věž není v ceně výle...
	4.den: Neapol - Itálie  13:00-19.30
	Dopoledne vyrazíme na prohlídku tohoto úžasného města. Neapolská metropole Vám nabídne prohlídku historického centra, možnost nákupů aktuální módy, nebo pro opravdové cestovatele návštěvu španělské čtvrti. Zavítat můžete i k sídlu plavební společnosti...
	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. Můžeme se koupat, opalovat, využít vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můž...
	6.den: Palma de Mallorca - Baleárské ostrovy - Španělsko  10.00-20.00
	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 poc...
	7.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.
	Program zájezdu na luxusní lodi MSC
	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 snída...
	2.den: Příjezd do přístavu a nalodění – Janov - Itálie  10:00-19:00
	Po příjezdu do přístavu si prohlédneme toto úžasné starobylé město slavné zejména za doby Janovské republiky, které je i spjato s místem narození Kryštofa Kolumba. Po prohlídce následuje registrace a odbavení na loď. V odpoledních hodinách seznamovací...
	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.
	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. Můžeme se koupat, opalovat, využít vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můž...
	6.den: Tangier - Maroko  08:00-18:00
	je po Casablance druhý nejvýznamnější přístav v Maroku. Tangier je významný přístav spojující Afriku s Evropou. Pro svou polohu v Gibraltarské úžině bylo území samozřejmě osídleno již v dávných dobách. Vystřídalo se zde mnoho národů, které zde zanecha...
	7.den: Casablanca - Maroco  07:00-19:00
	je největší město a přístav v Maroku. Nachází se na pobřeží Atlantského oceánu v západní části Maroka a je hlavním městem regionu Velká Casablanca. V Casablance sídlí Královský oceánografický institut. Zároveň je nejdůležitější základnou Královského n...
	Program zájezdu na luxusní lodi MSC
	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 snída...
	2.den:  Pisa - Itálie 9:00-11:30
	Pisa je známá po celém světě svou Šikmou věží (Torre Pendente) a dalšími románskými budovami v komplexu místní katedrály na náměstí Piazza dei Miracoli („Náměstí zázraků“). Pisa byla založena na ústí řeky Arno pravděpodobně Řeky. Podle latinských spis...
	2.den: Příjezd do přístavu a nalodění – La Spezia  13:00-17:30
	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 nes...
	3.den: Neapol - Itálie  13:00-19.30
	Dopoledne vyrazíme na prohlídku tohoto úžasného města. Neapolská metropole Vám nabídne procházku historického centra, možnost nákupů aktuální módy, nebo pro opravdové cestovatele návštěvu španělské čtvrti. Zavítat můžete i k sídlu plavební společnosti...
	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. Nebo můž...
	5.den: Palma de Malorca - Mallorca - Španělsko  10.00-20.00
	Baleárské ostrovy-ráj na zemi. Procházka centrem Palmy zejména ve večerních hodinách je nezapomenutelným zážitkem
	Uvidíme katedrálu světla, starou radnici, královský palác nebo olivovník starý přes 2000 let. Závěr pochopitelně korunuje návštěva venkovní kavárny na Plaza D Mayor, kde si vychutnáte skvělou pravou sangrii. Ale pozor, hlavně se včas vrátit na loď. (n...
	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.
	8.den: Itálie – Genoa  09:00-18:00
	V dopoledních hodinách po vydatné snídani 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...
	9.den: La Spezia – vylodění 09:00
	Ráno po snídani se vylodíme z lodi a můžeme se těšit na poznávání dalších krásných míst během dnešního dne. Zájezd ještě nekončí.
	9. den: Luca  11:00-14:00
	Lucca je hned vedle Pisy další perlou toskánského regionu. Město je poměrně maličké, rozkládá se zhruba na 185 km čtverečních a obývá jej cca 86 000 obyvatel. Město Lucca obepínají dokonale zachované 4 km dlouhé městské hradby. Do historického centra ...
	9. den: Florencie 15:30-18:00
	Florencie, jedno z nejromantičtějších měst světa, láká miliony turistů ročně hlavně na své středověké a renesanční architektonické památky a významné umělecké sbírky. Říká se, že dokonce jedna třetina všech uměleckých pokladů Itálie se nachází právě v...
	9 den: Florencie- večeře
	Vychutnejte si s námi pravou italskou večeři - opravdový zážitek. Po večeři odjezd do ČR
	10. den: příjezd do ČR.  Příjezd do ČR v dopoledních hodinách
	Program zájezdu na luxusní lodi MSC
	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 snída...
	2.den: Příjezd do přístavu a nalodění – Janov - Itálie  10:00-18:00
	Po příjezdu do přístavu si prohlédneme toto úžasné starobylé město slavné zejména za doby Janovské republiky, které je i spjato s místem narození Kryštofa Kolumba. Po prohlídce následuje registrace a odbavení na loď. V odpoledních hodinách seznamovací...
	3.den: Itálie - Civitavecchia 07:00-19:00
	V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. Civitavecchia je italské přístavní město v provincii Roma v centrální italské oblasti Lazio. Nalézá se u Tyrhénského moře, 80 km západoseverozápadně od Říma. Oblast byla osídlena už v etruském obdo...
	4.den: Palermo - Sicílie - Itálie 09.00 - 17.00
	Nádherná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při návštěvě tohoto krásného města. Nezapomeňte si koupit místní skvělou pistáciovou zmrzlinu, zavítat na rybí trhy...
	5.den: Malta - Valletta  10:00-18:00
	hlavní město Malty, Valletta, se rozkládá na území o velikosti 1 kilometr x 600 metrů což z ní činí jedno z nejmenších hlavních měst na světě. Trvale zde žije jen něco málo přes 6.000 obyvatel, kteří podle vyjádření organizace UNESCO bydlí v městě s n...
	6.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 můž...
	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 bu...
	Program zájezdu na luxusní lodi MSC
	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 snída...
	2.den: Příjezd do přístavu a nalodění - Janov - Itálie  10:00-19:00
	Po příjezdu do přístavu si prohlédneme toto úžasné starobylé město slavné zejména za doby Janovské republiky, které je i spjato s místem narození Kryštofa Kolumba. Po prohlídce následuje registrace a odbavení na loď. V odpoledních hodinách seznamovací...
	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.
	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. Můžeme se koupat, opalovat, využít vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můž...
	6.den: Tangier - Maroco  08:00-18:00
	je po Casablance druhý nejvýznamnější přístav v Maroku. Tangier je významný přístav spojující Afriku s Evropou. Pro svou polohu v Gibraltarské úžině bylo území samozřejmě osídleno již v dávných dobách. Vystřídalo se zde mnoho národů, které zde zanecha...
	7.den: Casablanca - Maroko  07:00-19:00
	je největší město a přístav v Maroku. Nachází se na pobřeží Atlantského oceánu v západní části Maroka a je hlavním městem regionu Velká Casablanca. V Casablance sídlí Královský oceánografický institut. Zároveň je nejdůležitější základnou Královského n...
	Program zájezdu na luxusní lodi MSC
	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 snída...
	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 nes...
	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. Nebo můž...
	5.den: Řecko - Mykonos 09:00-02:00
	V řecké mytologii byl Mykonos dějištěm bojů mezi Diem a Giganty, ostrov sám byl pojmenován po Apollónově vnukovi Mykonovi. Mykonos dnes patří k nejoblíbenějším řeckým ostrovům. Ostrov proslul množstvím zachovalých větrných mlýnů, které se nacházejí po...
	6.den: Řecko - Santorini  07:00-18:00
	Zcela jistě nejkrásnější destinace celé plavby. Krásné bílé domečky a kostelíky v kontrastu s modrou barvou Vás budou doslova nutit udělat spoustu krásných fotografií. Loď kotví na otevřeném moři v kráteru sopky. Na pevninu nás přepraví čluny a dále n...
	7.den: Plavba na moři
	8.den: Ancona - Itálie 13.00-20.00
	Ancona je rozhodně velmi zajimavé město. Budeme kotvit vedle loděnic v jednom z největších přístavů v Jaderském moři. Přes historické centrum vystoupáme až k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na celé město a i přístav samotný. Na zpáteční ces...
	Program zájezdu na luxusní lodi MSC
	1.den: Odlet do Safagy
	Odlet do Egypta
	2.den: Safaga - Egypt 11:00-23:59
	Přílet do Safagy, odbavení, transfer na loď a ubytování. 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 ch...
	3.den: Safaga - Egypt 00:01-18:00
	Objevíte tu kouzelné široké písečné pláže, průzračné moře s korálovými útesy a bohatý podmořský život. To vytváří skvělé podmínky pro vodní sporty, potápění a šnorchlování. Můžete však také navštívit krásné památky nejen v místě, ale i ve vnitrozemí E...
	4.den: Sharm el-Sheikh - Egypt  08:00-19:00
	Sharm El Sheikh, živé letovisko ležící na jižním cípu Sinajského poloostrova, patří na žebříčku dovolenkových destinací mezi ty z nejlepších a nejoblíbenějších. A není se čemu divit. Své návštěvníky láká zlatavým pobřežím, průzračnou vodou Rudého moře...
	nejvýznamnější město v jižním Jordánsku a krásné plážové letovisko se rozkládá na okraji Akabského zálivu, obklopené vysokými horami pouště, které se po většinu roku těší velice příjemnému podnebí. Nedaleké přímořské letovisko Tala Bay na jihu města j...
	6.den: Suez Canal - Egypt19:00-19:15
	jeden z historicky největších technických počinů se už půl druhého století táhne napříč egyptskou pouštní krajinou. Suezský průplav, který byl otevřen 17. listopadu 1869, představuje mimo jiné důležitou trasu pro dodávky ropy z Blízkého východu. Uměle...
	cestu o bezmála devět tisíc kilometrů.
	7. den: Suez Canal - Egypt15:00-15:15
	Obrovská loď se valí pouští – i takový pohled se vám může naskytnout cestou ve vlaku mezi egyptskými městy Ismailia a Port Said. Tankery a nákladní giganti však samozřejmě nekloužou po písku, nýbrž po vodách Suezského průplavu. Spojnice Rudého a Střed...
	8.den: Plavba na moři
	9.den: Plavba na moři
	10.den: Plavba na moři
	11.den: Civitavecchia - Itálie  08:00-18:00
	Program zájezdu na luxusní lodi MSC
	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 snída...
	2.den: Příjezd do přístavu a nalodění - Janov - Itálie  10:00-19:00
	Po příjezdu do přístavu si prohlédneme toto úžasné starobylé město slavné zejména za doby Janovské republiky, které je i spjato s místem narození Kryštofa Kolumba. Po prohlídce následuje registrace a odbavení na loď. V odpoledních hodinách seznamovací...
	3.den: Itálie - La Spezia  09.00-17.00
	Po vylodění máte možnost se účastnit fakultativního výletu do italské Pisy. Šikmou věž v Pise zná snad každý a vy se budete mít možnost dostat do její úplné blízkosti anebo dokonce vystoupat po schodech až na vrchol věže (vstup ne věž není v ceně výle...
	4.den: Itálie - Civitavecchia  07:00-19:00
	V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. Civitavecchia [čivitavekkia] je italské přístavní město v provincii Roma v centrální italské oblasti Lazio. Nalézá se u Tyrhénského moře, 80 km západoseverozápadně od Říma. Oblast byla osídlena už ...
	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. Můžeme se koupat, opalovat, využít vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můž...
	6.den: Palma de Malorca - Mallorca - Španělsko  08.00-23.00
	Baleárské ostrovy-ráj na zemi. Procházka centrem Palmy zejména ve večerních hodinách je nezapomenutelným zážitkem. Uvidíme katedrálu světla, starou radnici, královský palác nebo olivovník starý přes 2000 let. Závěr pochopitelně korunuje návštěva venko...
	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.
	8.den: Cannes - Cote d Azur - Francie 08.30-17.30
	Překrásné letovisko na francouzské riviéře. A kousek opodál - místo kam míří tisíce turistů. Zejména milovníci filmů dobře znají světový festival filmů v Cannes. S delegátem se projdete městem kolem tržnice a k červenému koberci, kudy přicházejí filmo...
	9.den: Genoa - Itálie - vylodění 09:00
	Ráno po snídani se vylodíme z lodi a můžeme se těšit na poznávání dalších krásných míst během dnešního dne. Zájezd ještě nekončí.
	10.den: příjezd do ČR  Příjezd do ČR v dopoledních hodinách
	Program zájezdu na luxusní lodi MSC
	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 snída...
	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 nes...
	3.den: Brindisi  - Lecce - Itálie  16:00-22:00
	Brindisi je pobřežní město na jihu Itálie u Jaderského moře v oblasti Apulie, je to hlavní město stejnojmenné provincie. Trvale zde žije přes 89 tisíc obyvatel. Díky své výhodné poloze na Apeninském poloostrově a zároveň velkému přírodnímu přístavu, h...
	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…
	5. den: Řecko - Mykonos  09:00-20:00
	V řecké mytologii byl Mykonos dějištěm bojů mezi Diem a Giganty, ostrov sám byl pojmenován po Apollónově vnukovi Mykonovi. Mykonos dnes patří k nejoblíbenějším řeckým ostrovům. Ostrov proslul množstvím zachovalých větrných mlýnů, které se nacházejí po...
	7. den Plavba na moři
	Chorvatské letovisko asi zná snad každý. My Vám však nabízíme vychutnat si krásy tohoto města během jednoho dne. S naším delegátem vyrazíte na prohlídku tohoto krásného města, kde na Vás historie středomořského města sálá doslova na každém kroku. Bude...
	Program zájezdu na luxusní lodi MSC
	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 snída...
	2.den: Příjezd do přístavu a nalodění – Janov - Itálie  10:00-19:00
	Po příjezdu do přístavu si prohlédneme toto úžasné starobylé město slavné zejména za doby Janovské republiky, které je i spjato s místem narození Kryštofa Kolumba. Po prohlídce následuje registrace a odbavení na loď. V odpoledních hodinách seznamovací...
	3.den: Civitavecchia – Itálie  08:30-19:00
	V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. Civitavecchia [čivitavekkia] je italské přístavní město v provincii Roma v centrální italské oblasti Lazio. Nalézá se u Tyrhénského moře, 80 km západoseverozápadně od Říma. Oblast byla osídlena už ...
	4.den: Palermo – Sicílie - Itálie  12:00-21:00
	Nádherná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při návštěvě tohoto krásného města. Nezapomeňte si koupit místní skvělou pistáciovou zmrzlinu, zavítat na rybí trhy...
	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. Můžeme se koupat, opalovat, využít vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můž...
	6.den: Ibiza – Španělsko - Baleárské ostrovy 11:30-23:00
	Taneční párty se světovými DJ - to je Ibiza. Vy se můžete opalovat nebo užívat si úžasně čistého moře nebo se vydat na výlet s delegátem na místní pevnost a návštěvu městečka. Výběr je jen na Vás. Dopoledne se můžete slunit na přilehlých plážích, v po...
	7.den: Valencia - Španělsko 08:00-15.00
	Ráno po snídani se můžete vydat s naším delegátem na poznávání tohoto velmi zajímavého města. Budete obdivovat zajímavou architekturu a urbanistické ztvárnění vyschlého koryta řeky, projdeme se ospalými uličkami Valencii až ke katedrále, kde je umístě...
	Program zájezdu na luxusní lodi MSC
	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 snída...
	2.den: Řím - Itálie   10:00-19:00
	Po příjezdu do Říma nás čeká prohlídka města. Během pěší prohlídky uvidíte slavné Koloseum, Forum Románum, Památník V.E.II, Fontánu di Trévi, Pantheon, Náměstí Piazza Navona, Andělský hrad a Vatikán. V podveřer odjezd na hotel, ubytování a večeře.
	3.den: Tuscania - Itálie  10:30-12:00
	Tuscania je město v provincii Viterbo v regionu Lazio v Itálii. Až do konce 19. století bylo město známé jako Toscanella. Podle legendy založil Tuscania Aeneasův syn Ascanius, kde našel dvanáct štěňat psů (odkud pochází etruské jméno Tus - Cana, přiče...
	3.den: Příjezd do přístavu a nalodění – Civitavecchia - Itálie  13:00-17:00
	Po příjezdu 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 ...
	4.den: Itálie – Sicílie - Syracuse 14:00-21:00
	Antické město bylo založeno v době řecké archaické kultury kolem roku 730 př. n. l. kolonisty z Korintu. Od té doby mezi obyvatelstvo začali pronikat etničtí Řekové. Díky artézským studním poskytovalo toto území dostatek vody, dodnes přítomný ve veřej...
	5.den: Valletta - Malta 07:00-18:00
	hlavní město Malty, Valletta, se rozkládá na území o velikosti 1 kilometr x 600 metrů což z ní činí jedno z nejmenších hlavních měst na světě. Trvale zde žije jen něco málo přes 6.000 obyvatel, kteří podle vyjádření organizace UNESCO bydlí v městě s n...
	6.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…
	V řecké mytologii byl Mykonos dějištěm bojů mezi Diem a Giganty, ostrov sám byl pojmenován po Apollónově vnukovi Mykonovi. Mykonos dnes patří k nejoblíbenějším řeckým ostrovům. Ostrov proslul množstvím zachovalých větrných mlýnů, které se nacházejí po...
	9.den: Plavba na moři
	10.den: Itálie - Civitavecchia 09:00-11:00
	Ráno po vylodění zavítáme na krátkou procházku do Civitavecchie. Projdeme se místními uličkami, navštívíme trh a následně se asi dvouhodinovou jízdou budeme kochat střední Itálií po cestě do Florencie.
	10.den: Itálie - Florencie  16:00-19:00
	Florencie-hlavní město Toskánska bývá označováno také jako „město renesance“, „kolébka renesance“ nebo „hlavní město umění v Evropě“. Leží na úpatí Apenin a jeho středem protéká řeka Arno. Nejznámějšími památkami, které během naší prohlídky uvidíte, j...
	Program zájezdu na luxusní lodi MSC
	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 snída...
	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 nes...
	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 můž...
	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, ...
	rytmem života, množství kostelů, klášterů a historických památek, to vše nás čeká na Zante, jak by řekli Italové. To je jen malý výčet toho, co Vás čeká při návštěvě krásného zeleného ostrova v Jónském moři zvaného Zakynthos. Tak se můžete těšit třeba...
	8.den: Bari - Itálie  07:00-13:00
	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 ...
	Program zájezdu na luxusní lodi MSC
	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 snída...
	2.den: Příjezd do přístavu - Monfalcone - 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 nes...
	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 můž...
	4.den: Cafalonia – Agrostoli - Řecko  07:00-16.00
	důležitý přístav, jako mnoho jiných oblastí Kefalonie bylo silně poničeno velkým zemětřesením v r. 1953, leží v kryté zátoce Argostolského zálivu, zhruba ve středu ostrova. Argostoli je živé město, kde naleznete spoustu taveren, barů, obchůdků se suve...
	5.den: Kréta – Heraklion - Řecko     11.00-21.00
	Jsme na Krétě. Sever a jih ostrova je rozdílný. Na jednom konci úplný klid a pohoda. Na druhé čilý turistický ruch. Není vzácností potkat v tričku s krátkým rukávem lyžaře, kteří se chystají na místní sjezdovku lyžovat. Zdá se vám to nemožné? Uvidíte ...
	6.den: Řecko - Santorini  07:00-19:00
	Zcela jistě nejkrásnější destinace celé plavby. Krásné bílé domečky a kostelíky v kontrastu s modrou barvou Vás budou doslova nutit udělat spoustu krásných fotografií. Loď kotví na otevřeném moři v kráteru sopky. Na pevninu nás přepraví čluny a dále n...
	7.den:  Plavba na moři
	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…
	8.den: Bari - Itálie  07:00-13:00
	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 ...
	9.den: Itálie - Moncalfone  09:30 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.
	10.den: Příjezd do ČR
	Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace.
	Program zájezdu na luxusní lodi MSC
	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 snída...
	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 nes...
	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. Nebo můž...
	5.den: Mykonos - Řecko 09:00-02:00
	V řecké mytologii byl Mykonos dějištěm bojů mezi Diem a Giganty, ostrov sám byl pojmenován po Apollónově vnukovi Mykonovi. Mykonos dnes patří k nejoblíbenějším řeckým ostrovům. Ostrov proslul množstvím zachovalých větrných mlýnů, které se nacházejí po...
	Program zájezdu na luxusní lodi MSC
	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 snída...
	2.den: Příjezd do přístavu a nalodění – Hamburg - 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 nes...
	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 můž...
	4.den: Skotsko - Invergordon  07:00-17:00
	Záliv Cromarty Firth je jeden z nejdůležitějších přístavů skotské Vysočiny. Vydat se můžete na fakultativní výlet k jezeru Loch Ness, jehož temně černá voda a obrovská hloubka přispěly k vytvoření legendy o existenci tajemné příšery.  Už od 19. stol. ...
	5.den:  Plavba na moři
	Odpočíváme, relaxujeme, bavíme se s animátory a nebo si užíváme masáže, sauny a vířivky v AUREA SPA.
	Program zájezdu na luxusní lodi MSC
	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 snída...
	2.den: Příjezd do přístavu a nalodění – Trest- Itálie  9:00-19:00
	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 nes...
	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 můž...
	5.den: Piraeus – Athens - Řecko   08.00-18.00
	Řecko nás v ranních hodinách uvítá v přístavu Piraeus.  Opustíme loď a vydáme se fakultativní výlet autobusem do centra města, kde si během cesty budeme povídat o historii Athén. Po příjezdu budeme obdivovat Athénskou Akropoli, muzea, Konstantinův obl...
	„ptačí ostrov”, láká svým kouzelným panoramatem typického pobřežního letoviska s přístavištěm jachet, tyrkysem obarvenou vodní hladinou a
	9.den: Řecko - Korfu     08:00-21:00
	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 ...
	10.den: Itálie - Bari 08:00-14:00
	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 ...
	11.den: Itálie - Terst – 10:00-13:00   odjezd do ČR
	Vstáváme brzy, protože si nemůžete nechat ujít připlutí lodi do přístavu. Ráno snídaně a po vylodění v dopoledních hodinách prohlídka centra tohoto krásného města. V odpoledních hodinách odjezd z přístavu do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé...
	12.den: Příjezd do ČR
	dle dopravní situace příjezd do Brna cca 01:00
	Program zájezdu na luxusní lodi MSC
	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 snída...
	2.den: Příjezd do přístavu a nalodění – Janov - Itálie  10:00-19:00
	Po příjezdu do přístavu si prohlédneme toto úžasné starobylé město slavné zejména za doby Janovské republiky, které je i spjato s místem narození Kryštofa Kolumba. Po prohlídce následuje registrace a odbavení na loď. V odpoledních hodinách seznamovací...
	3.den: Marseille - Francie 08:00-16.00
	V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. Ostrov, kde byl vězněn hrdina románu Alexandra Dumase, hrabě Monte Christo. Nicméně, výšlap ke katedrále Panny Ma...
	4.den: Barcelona - Španěšlsko 08:00-18:00
	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. Můžeme se koupat, opalovat, využít vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můž...
	6.den: La Goulette - Tunisko  08.00-17.00
	Jiná země, jiné náboženství, ale i úplně jiný kontinent. Kotvíme totiž v Africe, a už při připlutí do přístavu si budete připadat jako v jiném světě. Můžete se vydat na výlety s plavební společností do nedalekého Kartága nebo obdivovat památky v muzeu...
	7.den: Palermo – Sicílie - Itálie 08.00 - 18.00
	Nádherná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při návštěvě tohoto krásného města. Nezapomeňte si koupit
	Program zájezdu na luxusní lodi MSC
	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 snída...
	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 nes...
	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...
	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...
	Program zájezdu na luxusní lodi MSC
	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 snída...
	2.den: Příjezd do přístavu a nalodění – Janov - Itálie  10:00-19:00
	Po příjezdu do přístavu si prohlédneme toto úžasné starobylé město slavné zejména za doby Janovské republiky, které je i spjato s místem narození Kryštofa Kolumba. Po prohlídce následuje registrace a odbavení na loď. V odpoledních hodinách seznamovací...
	3.den: Itálie - Civitavecchia  08:30-19:00
	V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. Civitavecchia [čivitavekkia] je italské přístavní město v provincii Roma v centrální italské oblasti Lazio. Nalézá se u Tyrhénského moře, 80 km západoseverozápadně od Říma. Oblast byla osídlena už ...
	4.den: Palermo - Sicílie - Itálie 12.00 - 21.00
	Nádherná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při návštěvě tohoto krásného města. Nezapomeňte si koupit
	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. Můžeme se koupat, opalovat, využít vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můž...
	6.den: Ibiza - Španělsko 11:30-23:00
	Taneční párty se světovými DJ - to je Ibiza. Výběr je jen na Vás. Dopoledne se můžete slunit na přilehlých plážích, v podvečer navštívit s delegátem městečko a zažít úžasné večerní výhledy z Citadelly.
	7.den:  Valencia - Španělsko  08:00-15:00
	Ráno po snídani se můžete vydat s naším delegátem na poznávání tohoto velmi zajímavého města. Budete obdivovat zajímavou architekturu a urbanistické ztvárnění vyschlého koryta řeky, projdeme se ospalými uličkami Valencii až ke katedrále, kde je umístě...
	ochutnáte skvělou zmrzlinu anebo navštívíte místní tržnici. Máte také možnost navštívit místní oceánografické muzeum, jednoho z největších v Evropě. (Nutný transfer MSC)
	8.den: Marseille - Francie   14:00-20:00
	V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. Ostrov, kde byl vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně, výšlap ke katedrále Panny Mar...
	Program zájezdu na luxusní lodi MSC
	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 snída...
	2.den: Tuscania-Itálie  10:00-12:00
	Tuscania je město v provincii Viterbo v regionu Lazio v Itálii. Až do konce 19. století bylo město známé jako Toscanella. Podle legendy založil Tuscania Aeneasův syn Ascanius, kde našel dvanáct štěňat psů (odkud pochází etruské jméno Tus - Cana, přiče...
	2.den: Příjezd do přístavu a nalodění - Civitavecchia - Itálie  13:00-17:00
	Po příjezdu 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 ...
	3.den: Itálie - Sicílie - Syracuse 14:00-21:00
	Antické město bylo založeno v době řecké archaické kultury kolem roku 730 př. n. l. kolonisty z Korintu. Od té doby mezi obyvatelstvo začali pronikat etničtí Řekové. Díky artézským studním poskytovalo toto území dostatek vody, dodnes přítomný ve veřej...
	4.den: Valletta - Malta 07:00-18:00
	hlavní město Malty, Valletta, se rozkládá na území o velikosti 1 kilometr x 600 metrů což z ní činí jedno z nejmenších hlavních měst na světě. Trvale zde žije jen něco málo přes 6.000 obyvatel, kteří podle vyjádření organizace UNESCO bydlí v městě s n...
	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. Můžeme se koupat, opalovat, využít vířivek…
	Zcela jistě nejkrásnější destinace celé plavby. Krásné bílé domečky a kostelíky v kontrastu s modrou barvou Vás budou doslova nutit udělat spoustu krásných fotografií. Loď kotví na otevřeném moři v kráteru sopky.
	Program zájezdu na luxusní lodi MSC
	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 snída...
	2.den: Příjezd do přístavu a nalodění – Janov - Itálie  10:00-19:00
	Po příjezdu do přístavu si prohlédneme toto úžasné starobylé město slavné zejména za doby Janovské republiky, které je i spjato s místem narození Kryštofa Kolumba. Po prohlídce následuje registrace a odbavení na loď. V odpoledních hodinách seznamovací...
	3.den: Itálie - La Spezia  09.00-17.00
	Po vylodění máte možnost se účastnit fakultativního výletu do italské Pisy. Šikmou věž v Pise zná snad každý a vy se budete mít možnost dostat do její úplné blízkosti anebo dokonce vystoupat po schodech až na vrchol věže (vstup na věž není v ceně výle...
	4.den: Itálie – Civitavecchia  07:00-19:00
	V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. Civitavecchia [čivitavekkia] je italské přístavní město v provincii Roma v centrální italské oblasti Lazio. Nalézá se u Tyrhénského moře, 80 km západoseverozápadně od Říma. Oblast byla osídlena už ...
	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. Můžeme se koupat, opalovat, využít vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můž...
	6.den: Palma de Malorca - Mallorca - Španělsko  08.00-23.00
	Baleárské ostrovy-ráj na zemi. Procházka centrem Palmy zejména ve večerních hodinách je nezapomenutelným zážitkem. Uvidíme katedrálu světla, starou radnici, královský palác nebo olivovník starý přes 2000 let. Závěr pochopitelně korunuje návštěva venko...
	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.
	8.den: Cannes - Cote d Azur - Francie 08.30-17.30
	Překrásné letovisko na francouzské riviéře. A kousek opodál - místo kam míří tisíce turistů. Zejména milovníci filmů dobře znají světový festival filmů v Cannes. S delegátem se projdete městem kolem tržnice a k červenému koberci, kudy přicházejí filmo...
	Program zájezdu na luxusní lodi MSC
	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 snída...
	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 nes...
	3.den: Brindisi  - Lecce - Itálie  16:00-22:00
	Brindisi je pobřežní město na jihu Itálie u Jaderského moře v oblasti Apulie, je to hlavní město stejnojmenné provincie. Trvale zde žije přes 89 tisíc obyvatel. Díky své výhodné poloze na Apeninském poloostrově a zároveň velkému přírodnímu přístavu, h...
	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…
	5.den: Řecko - Mykonos  09:00-20:00
	V řecké mytologii byl Mykonos dějištěm bojů mezi Diem a Giganty, ostrov sám byl pojmenován po Apollónově vnukovi Mykonovi. Mykonos dnes patří k nejoblíbenějším řeckým ostrovům. Ostrov proslul množstvím zachovalých větrných mlýnů, které se nacházejí po...
	7.den: Plavba na moři
	Chorvatské letovisko asi zná snad každý. My Vám však nabízíme vychutnat si krásy tohoto města během jednoho dne. S naším delegátem vyrazíte na prohlídku tohoto krásného města, kde na Vás historie středomořského města sálá doslova na každém kroku. Bude...
	Program zájezdu na luxusní lodi MSC
	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 snída...
	2.den: Příjezd do přístavu - Monfalcone - 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 nes...
	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 můž...
	4.den: Cafalonia – Agrostoli - Řecko  07:00-16.00
	důležitý přístav, jako mnoho jiných oblastí Kefalonie bylo silně poničeno velkým zemětřesením v r. 1953, leží v kryté zátoce Argostolského zálivu, zhruba ve středu ostrova. Argostoli je živé město, kde naleznete spoustu taveren, barů, obchůdků se suve...
	5.den: Kréta – Heraklion - Řecko     11.00-21.00
	Jsme na Krétě. Sever a jih ostrova je rozdílný. Na jednom konci úplný klid a pohoda. Na druhé čilý turistický ruch. Není vzácností potkat v tričku s krátkým rukávem lyžaře, kteří se chystají na místní sjezdovku lyžovat. Zdá se vám to nemožné? Uvidíte ...
	6.den: Řecko - Santorini  07:00-19:00
	Zcela jistě nejkrásnější destinace celé plavby. Krásné bílé domečky a kostelíky v kontrastu s modrou barvou Vás budou doslova nutit udělat spoustu krásných fotografií. Loď kotví na otevřeném moři v kráteru sopky. Na pevninu nás přepraví čluny a dále n...
	7.den:  Plavba na moři
	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…
	8.den: Bari - Itálie  07:00-13:00
	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 ...
	9.den: Itálie - Moncalfone  09:30 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.
	10.den: Příjezd do ČR
	Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace.
	Program zájezdu na luxusní lodi MSC
	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 snída...
	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 nes...
	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. Nebo můž...
	5. den: Řecko – Mykonos  09:00-02:00
	V řecké mytologii byl Mykonos dějištěm bojů mezi Diem a Giganty, ostrov sám byl pojmenován po Apollónově vnukovi Mykonovi. Mykonos dnes patří k nejoblíbenějším řeckým ostrovům. Ostrov proslul množstvím zachovalých větrných mlýnů, které se nacházejí po...
	6.den: Řecko - Santorini  07:00-18:00
	Zcela jistě nejkrásnější destinace celé plavby. Krásné bílé domečky a kostelíky v kontrastu s modrou barvou Vás budou doslova nutit udělat spoustu krásných fotografií. Loď kotví na otevřeném moři v kráteru sopky. Na pevninu nás přepraví čluny a dále n...
	7.den:  Plavba na moři
	8.den:  Ancona - Itálie 13.00-20.00
	Ancona je rozhodně velmi zajimavé město. Budeme kotvit vedle loděnic v jednom z největších přístavů v Jaderském moři. Přes historické centrum vystoupáme až k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na celé město a i přístav samotný. Na zpáteční ces...
	Program zájezdu na luxusní lodi MSC
	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 snída...
	2.den: Příjezd do přístavu – Wardemunde - Německo  10:00-17:00
	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. Také u první servírované večeře nes...
	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.
	4.den: Bergen – Norsko 08:00-18:00
	Bergen, jehož neoficiální název je „brána fjordů“ byl od nepaměti svou polohou předurčen k místu, kde se bude střetávat obchod severu Evropy. Byl tak v 11. století přibrán do hanzovního spolku měst v oblasti Severního a Baltského moře, která si v době...
	5.den: Eidfjord - Norsko 08:00-17:00
	Historie hlavního města Norska sahá do roku 1048, kdy došlo k jeho založení. A to konkrétně králem Haraldem III. Patronem města je svatý Hallvard, který byl synem náčelníka z osady Lier. V novodobých dějinách se Oslo stalo jedním z nejrychleji rostouc...
	8.den: Dánsko - Kodaň  09:00-18.00
	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...
	Program zájezdu na luxusní lodi MSC
	V některých destinacích, které během plavby můžete navštívit, jsou velmi zajímavá místa, která rozhodně stojí za Vaši návštěvu. Občas jsou tyto místa i vzdálena od přístavu. Abyste si mohli opravdu vychutnant zážitek z plavby a pohodlně a bez stresů...
	Dovolujeme si Vás upozornit, že výlety je možné objednat pouze při objednání zájezdu nebo nejpozději do 55 dnů před odjezdem. Na lodi s naší skupinou není možné výlet dokoupit. Kapacita výletu je omezena velikostí skupiny a proto doporučujeme včasn...
	RIVIERA TOUR  Vám doporučuje

