;
NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE

VÍC NEŽ 15 LET ZKUŠENOSTÍ

832 PLAVBA KOLEM EVROPY PŘES VIGO
HAMBURK – SOUTHAMPTON – LE HAVRE – LISABON – CARTAGENA - JANOV

AKČNÍ CENA 1153€
First minute cena
za osobu od
Katalogová cena
za osobu od
Cena dítě 3-11 let
Cena junior 12-17 let
Počet dnů
Loď MSC
Termín odjezdu
Termín příjezdu
Číslo plavby

26.990,-Kč 1018,-€
39.990,-Kč

1509,-€

10.990,-Kč
10.990,-Kč

415,-€
415,-€
14
MSC PREZIOSA*****
11.9.2021
24.9.2021
832

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY
A SLUŽEB DELEGÁTA
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
*kapitánský gala večer a gala cocktail
*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 na palubě lodi
Cena zájezdu nezahrnuje:
*fakultativní výlety plavební společnosti
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….)
*transfery plavební společnosti v přístavech

Naše delegátka Katka Vám doporučuje:
Za příplatek Vám nabízíme:
*cestovní a zdravotní pojištění
*možnost úhrady servisní taxy
*kategorii kajut Fantastica, Aurea …
*kajuty s oknem, balkonové
*nápojové balíčky a pakety
*internet. balíčky, photo balíčky…
*rezervace míst v buse za příplatek
*fakultativní výlet LISABON
Upozorňujeme Vás, že fakultativní výlety s doprovodem delegáta
je nutné objednat při sepsání cestovní smlouvy.
Tyto výlety není možné dokoupit na lodi

29.990,-Kč

Program zájezdu na luxusní lodi MSC PREZIOSA*****
1. den: Odjezd z ČR
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu dle nástupních míst. 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: VsetínNový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Velké Meziříčí-Jihlava-Humpolec-Praha-Petrovice, Výstupní místo: Rozvadov, Kladruby,
Rokyncany, Beroun, Praha, Humpolec, Jihlava, Brno, Vyškov, Olomouc, Hranice,m Ostrava Frýdek Místek, Vsetín
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění - Německo- Hamburg 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 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 si můžete zakoupit na lodních barech. Dnes je možné, že Vás kapitán lodi pozve na skleničku sektu a užijete si tak
společně první kapitánský gala večer i se speciální večeří.*
4.den: Southampton-Anglie 07:00-20:00
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 to hlavně univerzitním městem.
Můžete se s námi vydat krásnými uličkami do místního kostelíka, navštívit muzeum Titaniku, který právě z tohoto města vyplouval, nebo si vychutnat den v některém z
místních Pabů.
5.den: Francie-Le Havre 07:00-18:00
Le Havre je francouzské přístavní město v departementu Seine-Maritime v Normandii. Město leží na pravém břehu Seiny při jejím ústí do moře. Město Le Havre je
vstupní branou do Normandie a také do hlavního města Paříže z Atlantského oceánu. Město z 16. století bylo sice při 2. světové válce zničeno, ale díky přestavbě podle
Auguste Perret je dnes zapsané na seznamu dědictví UNESCO za výjimečnou rekonstrukci jednoty a celistvosti. V destinaci doporučujeme výlet do Paříže s MSC
CRUISES.
6.den Plavba na moři
A je to tu opět znovu, takže si uděláme 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 můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, které je možné
zakoupit na lodních barech
7.den: Portugalsko – Vigo 10:00-17:00
Vigo, přezdívané Olivové město, je největší město Galicie. V erbu města je žlutá obranná věž a zelený olivový strom, což dokazuje, že španělské město Vigo je opravdu
městem oliv. I když město nemá velké množství historicky cenných budov, tak má pro změnu řadu nádherných a zajímavých muzeí, které můžete navštívit. Vynechat
byste při své návštěvě neměli Mořské muzeum nebo Muzeum současného umění, které patří k nejvýznamnějším muzeím svého druhu ve Španělsku. Katedrála Santa
Maria de Vigo je největší sakrální budovou ve městě. Naopak nejstarší církevní budovou je románský kostel Santiago de Bembrive z 12. Století. Od města Vigo je asi
hodinu a půl jízdy autem vzdálené nejvýznamnější poutní místo Evropy – Santiago de Compostela. V 9. století zde byly údajně objeveny ostatky svatého Jakuba –
jednoho z apoštolů.
8.den:Portugalsko-Lisabon 09:00-18:00
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 Fatima 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 Fatimy ročně milióny
lidí prosit na kolenou o zázrak. S naším delegátem můžete absolvovat výlet na vozítkách TUT-TUC.
9.den Plavba na moři
Odpočíváme, opalujeme se, relaxujeme, bavíme se s animátory a nebo si užíváme masáže, sauny a vířivky v AUREA SPA.
10.den: Cartagena-Španělsko 9.00-18:00
Jak se říká novodobé španělské Kartágo, v němž je teplo i tehdy, když je všude kolem zima. Město s dlouhou historií na jihu Španělska v provincii Murcie. Jde o
jedinečné město plné památek, kousek od oblíbeného španělského letoviska Mar Menor s takřka 3000 let dlouhou historií se postupně stalo punským, římským,
vojenským a secesním městem. Město se vyznačuje malebným přístavem, starou částí města, úzkými středověkými uličkami, které jsou plné barů a restaurací. Za vlády
Hannibala byla Cartagena hlavním městem Iberijského poloostrova. Ostatně, byl to také právě on, který Cartagenu pojmenoval podle legendárního Kartága, města v
severní Africe.
11.den: Valencia-Španělsko 8.00-19:00
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, ochutnáte skvělou zmrzlinu a nebo navštívíte místní tržnici.
12.den: Barcelona – Španělsko 07.00-13.00
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. Večer po divadelním představení si připravíme zavazadla k vylodění, zaplatíme účty a necháme se unášet na vlnách k poslednímu přístavu naší
plavby
13.den:Vylodění-Itálie- Genoa- 09:00
Ráno po snídani vylodění, vyzvednutí zavazadel a odjezd autobusem do ČR. Během cesty máme pro vás připraveny dvě teplé svačinky v buse a občerstvení.

Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz * www.namori.cz * www.okruzne-plavby.sk
Pořadatelem plavby je plavební společnos MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva, Švýcarsko

