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

 

 

              104  KARIBIKEM DO PORTORIKA                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


