;
NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE

843

VÍC NEŽ 15 LET ZKUŠENOSTÍ

ITÁLIE – SICÍLIE - MALTA

PADOVA-JANOV-MALTA- SYRACUSE-TARANTO-JANOV-CIVITAVECHIA

VÝLETY V DESTINACÍCH V HODNOTĚ 5200 Kč
LODNÍ KREDIT VE VÝŠI 200€

Akční cena za osobu
Katalogová cena
za osobu od
Cena dítě 3-11 let
Cena junior 12-17 let

19.990,-Kč 768,-€
37.990,-Kč

1461,-€

11.990,-Kč
11.990,-Kč

461,-€
461,-€
10

Počet dnů
Loď MSC

MSC SEASIDE*****

Termín odjezdu

7.5.2021
16.5.2021
A 806

Termín příjezdu
Číslo plavby

U NÁS CENA VČETNĚ BALÍČKU VÝLETŮ
V HODNOTĚ 5.200 Kč
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 dle bezpeč. protokolu
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi
*vybrané bezpečné výlety dle programu zájezdu
*vstupní a výstupní test COVID19 na lodi
*výlety: Janov, Syracuse, Taranto, Malta, Padova, Civitavecchia
Cena zájezdu nezahrnuje:
*fakultativní výlety plavební společnosti nad rámec programu
*servisní poplatek MSC Cruises 10 Eur/os/noc
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….)
*povinné pojištění na rizika Covid 19
*procedury a testy Covid 19 v rámci dodatečných změn
Za příplatek Vám nabízíme:
*cestovní a zdravotní pojištění COVID
*možnost úhrady servisní taxy
*kategorii kajut Fantastica, Aurea …
*kajuty s oknem, balkonové
*nápojové balíčky a pakety
Dovolujeme si vás upozornit, že tato nabídka je platná k aktuálnímu
datu a v současné pandemické situaci může dojít ke změně zájezdu,
programu zájezdu anebo jiným okolnostem, dle vládních nařízení
jednotlivých zemí anebo dodržení bezpečnostního protokolu. Tyto
situace není cestovní kancelář schopna ovlivnit a nepovažují se za vadu
zájezdu. V takovém případě se cestovní kancelář vždy bude snažit najít
co nejvhodnější řešení dané situace. Děkujeme za pochopení.

SUPER LAST MINUTE

18.990,-Kč

Program zájezdu na luxusní lodi MSC SEASIDE*****

EVROPSKÉ PLAVBY

Nádherná plavba a ty destinace… Kromě toho, že můžete poznat kouzlo Itálie, navštívit destinace za doprovodu našeho
delegáta, tak si můžete užít plavbu, divadla, večery i v této nelehké době na luxusní lodi MSC SEASIDE. Nechte se odnést z reality
a užijte si skleničku na baru, popovídání s přáteli, servírovanou večeři v restauraci, každovečerní divadla a to vše bezpečně a s
kompletním servisem. U RIVIERA TOUR jsou všechny výlety v ceně zájezdu a na VÍC ZAVÍTÁTE do Janova a Padovy.
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: Vsetín, Rožnov p. Rad, Frýdek-Místek, Ostrava, Hranice, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Velké
Meziříčí, Jihlava, Humpolec, Praha
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění - Genoa 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. Je to nezapomenutelný zážitek. 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, 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
4.den: 08:00-18.00 Malta-Valletta
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 ve 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. Opět CK RIVIERA TOUR organizuje pro své klienty speciální
výlet splňující podmínky bezpečnostního protokolu. Během půl dne objevte tři důležitá místa, která musí vidět každý, kdo Maltu navštíví.
Exkurze začne krátkou jízdou autobusem k prvnímu cíli, kterým je středověké opevněné město Mdina, kdysi hlavní město Malty. Mdina,
přezdívaná také jako „Tiché město“ kvůli přísným omezením používání motorových vozidel v centru města, je místo jako stvořené k pěší
chůzi. Průvodce vás provede krásným starým městem a budete mít šanci žasnout nad jeho starou baštou. Druhý na řadě je Rabat, kde bude
krátká procházka před cestou do vesnice Ta ́Qali, kde se nachází manufaktura pro výrobu foukaného skla. Posledním místem této exkurze je
prohlídka nedalekého města Mosta, kde se nachází známá bazilika Nanebevzetí Panny Marie, která byla vysvěcena roku 1871 a jejíž rotunda
se pyšní jednou z největších nepodepřených kopulí v Evropě. Poté bude následovat krátká jízda autobusem zpět na loď. Odpoledne budeme
sledovat nádherné vyplutí z přístavu, relaxovat a opalovat se na sluníčku. Už se nemůžeme dočkat.
5.den: 07:00-17.00 Itálie – Sicílie- Syracuse
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. Z přístavu půjdeme pěší procházkou až k ruinám Apollonova chrámu. Poté budeme
pokračovat podél Corso Matteotti, což je hlavní a nejelegantnější nákupní oblast města. Procházka bude pokračovat až na Piazza Archimede s
nádhernou fontánou Diana nebo Artemis. Když projdeme dalšími krásnými ulicemi, dojdeme k neobvyklé katedrále, která má spoustu vrstev,
které byly na sebe navzájem nastavěny v průběhu věků. Nejstarší vrstva sahá až do 5. století před naším letopočtem. Vedle katedrály je
opatství Santa Lucia se světově proslulým obrazem Caravaggia. Poslední část procházky vás zavede ke sladkovodnímu prameni Fontana
Aretusa, kde rostou papyry. Během exkurze budete mít možnost ochutnat tradiční granitu s brioškou, nebo sicilskými cannoli v jednom z
mnoha místních barů. Je nutný vhodný oděv při návštěvě náboženských míst. Klienti s intolerancí potravin jsou povinni tuto informaci sdělit
předem.
6.den: 09:00-23:59 Itálie – Taranto
Taranto je italské město v kraji Apulie a hlavní město provincie Taranto. Leží v jihovýchodní části země, v Tarentském zálivu, na pobřeží
Jónského moře. Celostátní význam má přístav v novější části města, v němž kotví největší italská námořní flotila. Město je také sídlem
arcibiskupa. Z přístavu Taranto se vydáme na projížďku autobusem po italském venkově až do města Alberobella, které se nachází v oblasti
Apulie, která tvoří vrchol „paty italské boty“. Díky svým výrazným kamenným domům s kónickými střechami, známých jako „trulli“, bylo
město v roce 1996 přidáno na seznam světového dědictví UNESCO. Součástí vaší prohlídky je procházka nádhernými uličkami této
nejneobvyklejší vesnice.

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
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VÍC NEŽ 15 LET ZKUŠENOSTÍ

NA LUXUSNÍ MSC SEASIDE*****
SPECIÁLNÍ PLAVBA VČETNĚ BEZPEČNÝCH VÝLETŮ V DESTINACÍCH

U RIVIERA TOUR V CENĚ BALÍČEK VÝLETŮ V HODNOTĚ 5.200 Kč
Mnoho z těchto „trullo“ domů je zakončeno tzv. „pinnacolo“ – něco jako bílá čepice, nebo koule – a všechny mají na střechách
malované kuriózní symboly, které jsou známé jako „kouzlo pro štěstí“. Součástí města je také jediný kostel „trullo“ na světě – St.
Antonio, který lze snadno poznat díky monumentálnímu vchodu, dvěma postranními kaplemi a zvonicí. Po prozkoumání tohoto
krásného města vás autobus odveze zpět na loď, kde nás čeká relax, pohoda, drinky a zábava.
7.den: Plavba na moři
Opět odpočíváme a relaxujeme, sedíme na lehátku a pouze doslova hledíme do nekonečna na hladinu moře. A ten vzduch…
8.den: 08:.00-19.00 Itálie – Civitavecchia
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. CK RIVIERA TOUR organizuje pro své klienty speciální výlet splňující
podmínky bezpečnostního protokolu. Po setkání s průvodcem na mole vás k východu z přístavu odveze bezplatný kyvadlový
autobus. To bude výchozím bodem příjemné pěší procházky po starém městě a starověkém ghettu na cestě do Kostela smrti Chiesa dell’orazione e della Morte. Poté si užijte atmosféru typického trhu s potravinami po cestě na krásnou terasu s výhledem
na přístav a pevnost Michelangelo. Udělejte si přestávku na focení a ochutnejte místní aperitiv. Po načerpání sil pokračujte v
procházce kolem katedrály a nakonec do Largo della Pace, kde vás bezplatná kyvadlová doprava odveze zpět do přístavu. ( 3-4
hodiny). Po návratu na loď osobní volno, drink a relax na baru a večer určitě nezapomeneme navštívit lodí divadlo.
9.den: Vylodění - Itálie- Genoa- 08:00-13:00
Ráno po snídani vylodění, vyzvednutí zavazadel a naložení do busu. Následně 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. Carugi, po kterém můžete jít pouze pěšky nebo na kole, poskytuje jedinečné výhledy a nikdy
nevíte, co se skrývá za další zatáčkou: zvonice, malé náměstí nebo schodiště. Při prohlídce historického centra Janova si nemůže
nechat ujít dědictví UNESCO, Strada Nuova a systém Palazzi dei Rolli v historickém centru Janova z konce 16. a počátku 17. století,
kdy byla Janovská republika v rozkvětu. Součástí areálu je soubor renesančních a barokních paláců podél tzv. Nové ulice (Strada
Nuova). Poté návrat do busu a odjezd.
9.den: Vylodění - Itálie- Padova- 17:00-18:30
Nechceme přece jen sedět v autobuse. Proto se během zpáteční cesty zastavíme v Padově, městě Sv. Antonína. Jako mnoho
italských měst je i Padova bohatá na stavební a umělecké památky. Patrně nejznámější je poutní bazilika svatého Antonína
(místními zvaná Il Santo), jeden z největších chrámů v Itálii, jehož stavba začala 1238, sedm let po světcově smrti. Padovu navštívil
při svém návratu do vlasti také první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk, setkal se tam s italským králem Viktorem
Emanuelem III. a 16. prosince 1918 tam provedl přehlídku Československé legie v Itálii. V podvečerních hodinách si uděláme
pohodovou procházku centrem města až k Basilice Sv. Antonína. Po krátkém osobním volnu svačinka v buse a odjezd do ČR.
Během cesty máme pro vás připraveny dvě teplé svačinky v buse a občerstvení.
10.den: Příjezd do ČR
Upozornění – podmínky zájezdu bezpečnostní protokol Covid 19:
o Cestující je povinen zabezpečit si antigenní test* nebo test dle aktuálních platných předpisů, který nesmí být starší 48 hodin před naloděním a musí být
negativní a to platí i pro děti od 2 let věku.
o Cestující musí mít uzavřené cestovní pojištění, které plně pokrývá rizika a náklady v rámci nemoci Covid.
o Cestující je povinen absolvovat PCR test při nalodění a antigenní test při vylodění z lodi + každodenní měření teploty (nehradí se)
o V jednotlivých destinacích není možné svévolně opustit loď z důvodu zachování bezpečnostního protokolu. K návštěvě destinací je možné využít
bezpečné výlety MSC CRUISES a nebo výlety, které organizuje pro své klienty CK RIVIERA TOUR splňující podmínky bezpečnostního protokolu.
o Kvůli předpisům o sociálním distancování bude každému průvodci přidělena malá skupina účastníků. Hosté musí nosit roušku ve vnitřních prostorách
(restaurace, autobus, památky) a pokaždé, když nebude možné dodržet sociální odstup alespoň 1 metr. Účastí zájezdu přijímají a zavazují se dodržovat
pokyny a předpisy, které obdrží od průvodce. V případě ohrožení zdraví a bezpečnosti našich hostů bude moci CK přijmout nutná opatření. Berte
prosím na vědomí, že klientům, kteří během zájezdu a výletů svévolně opustí skupinu, nebude umožněn přístup zpět na palubu.
o V případě pozitivity kteréhokoliv klienta ze skupiny při nalodění, nebude umožněno nalodění celé skupině a plavba bude přesunuta na jiný vhodný
termín. V případě zjištění pozitivity klienta během plavby bude pozitivní klient a osoby s ním v těsném kontaktu umístěny do karantény. ( Povinné
pojištění, které plně pokrývá rizika a náklady v rámci nemoci Covid).
o Restrikce a nařízení Covid 19: Nařízení a pravidla v rámci nemoci Covid 19 se neustále mění a proto CK nemůže nijak předpovídat nařízení a restrikce,
které budou v době konání zájezdu platit a není za tyto změny nijak právně ani finančně odpovědná. Každopádně se budeme maximálně snažit,
abychom vám co nejlépe zájezd připravili a případné změny co nejvíce zmírnili a vy měli příjemný zážitek z dovolené.

Bezpečnostní protokol Covid 19 během plavby
Před odjezdem na plavbu – den před odjezdem odpoledne musíte jít
na antigenní test. Doporučujeme se předem objednat na daný termín.
Antigenní testy jsou u nás zdarma. Potvrzení o testu si nechejte vystavit
v angličtině. Test musí být negativní. Potvrzení o testu si 3x zkopírujte.
Následně po provedení testu doporučujeme vyhnout se kontaktům.
Odjezd na plavbu - budeme se snažit nástupní místa připravit tak,
abyste nemuseli téměř nikam cestovat. Před nástupem do busu musíte
předložit antigenní test a bude vám změřena teplota, která nesmí
přesáhnout 37 stupňů celsia. V buse budete mít přiřazena místa, která
se nesmí měnit a dodržovat rozestupy. V buse nás bude cestovat pouze
25 osob z důvodů dodržení zabezpečeného protokolu přepravy.
Přestávky během cesty do přístavu budou minimální a cesta tím pádem
bude ubíhat velmi rychle. Pochopitelně během cesty budete mít
zdarma veškerý servis, včetně večeře a snídaně, nápojů v buse apod.
Při příjezdu do přístavu nám bude změřena teplota, bude nám
proveden PCR (test neplatíte). Zde Vás musíme upozornit na důležitou
skutečnost. Pokud by byla prokázána nákaza covid u kteréhokoliv
cestujícího skupiny, bude vstup na loď odmítnut celé skupině. V praxi se
tato záležitost od 1.9.2020 stala pouze jednou. Je to vinou špatně
provedeného nebo chybného testu před odjezdem. Pevně věříme, že
taková situace nenastane. Pokud by se tak stalo, budeme se muset
vrátit zpět do ČR a plavební společnost Vám nabídne náhradní termín
plavby. Následuje nalodění.
Během plavby - roušky na lodi se musí nosit ve společných prostorách.
V baru, v restauraci anebo na lehátku roušku mít nemusíte. Každý den
budete mít připravenu novou roušku na vaší kajutě. Každý den při
vstupu na snídani a večeři vám změří teplotu. Je to spíš legrace, než že
by vás to obtěžovalo. Pochopitelně na lodi jsou aktivity divadel a i
animátorů plně v provozu. Pro vaši lepší informovanost klikněte na
www.rivieratour.cz, kde máme reportáž z plavby MSC GRANDIOSA
Výlety v destinacích – asi největší zásah do programu plavby. V
jednotlivých destinacích není možné svévolně opustit loď z důvodu
zachování bezpečnostního protokolu. Snažili jsme se Vám maximálně
vyjít vstříc, a proto jsme, ve spolupráci s MSC CRUISES, připravili
speciální výlety MSC CRUISES pro naši skupinu RIVIERA TOUR. Všechny
tyto výlety jsme již zahrnuli do ceny Vašeho zájezdu a výlety budou v
českém jazyce.
Vylodění – před vyloděním vám bude proveden antigenní test na covid
a obdržíte písemné potvrzení výsledku testu. Je to velmi dobré zejména
pro příjezd do ČR. Tento test je zdarma. Po vylodění následuje cesta
busem dle programu. Během cesty bude pro Vás opět připraveno
občerstvení a svačinky.
Restrikce a nařízení – jsou věci, které opravdu ovlivnit nemůžeme a
sami se s tím potkáváme na každém kroku. Co platí ráno, odpoledne už
neplatí. Proto opravdu nemůžeme nijak předpovídat, jaká situace
aktuálně bude a jaké nařízení a restrikce budou v danou dobu
existovat. Každopádně se budeme maximálně snažit, abychom vám co
nejlépe zájezd připravili a vy měli příjemný zážitek z dovolené.

