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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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