;
NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE

VÍC NEŽ 15 LET ZKUŠENOSTÍ

383 PERLY ITÁLIE A PLAVBA NA MALLORCU
PISA-LA SPEZIA-SIENA-FLORENCIE-MALLORCA-CANNES-FIESOLE…

AKTUÁLNÍ AKČNÍ CENA
First minute cena za osobu od

23.990 Kč 923 €

Katalogová cena za osobu do

35.990 Kč 1385 €
14.990 Kč 577 €
14.990 Kč 577 €
11

Cena dítě 3-11 let
Cena junior 12-17 let
Počet dnů
Loď MSC
Termín odjezdu
Termín příjezdu

Číslo plavby

MSC MERAVIGLIA*****

22.5.2022
1.6.2022
383

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY
A SLUŽEB DELEGÁTA V DESTINACÍCH
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
*animační a zábavné programy na lodi, divadla, estrády
*pojištění proti úpadku CK
*divadla, bazény, vířivky, pool servis
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět
*delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi a v destinacích
*pravou italskou večeři s ochutnávkou vína
*pravou italskou večeři v Toskánsku
* 1x ubyování v *** hotelu se snídaní
Cena zájezdu nezahrnuje:
*fakultativní výlety plavební společnosti nad rámec programu
*servisní taxa MSC Cruises 10 Eur/os/noc (povin. poplatek)
*nápoje, alkoholické nápoje na barech a v restauracích
*nadstandardní služby za příplatek (sauny, masáže, kino….)
*povinné pojištění na rizika Covid 19 od 690 Kč/os
Za příplatek Vám nabízíme:
*cestovní a zdravotní pojištění na plavby SLAVIA
*možnost úhrady servisní taxy
*kategorii kajut Fantastica, Aurea …+kajuty s oknem, balkonové
*nápojové balíčky a pakety
*rezervace míst v busu
*svozový transfer z Prahy
Dovolujeme si vás upozornit, že tato nabídka je platná k aktuálnímu
datu. V 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. Upozorňujeme, že cena neobsahuje
procedury a testy Covid 19 v rámci dodatečných změn.Pořadatelem
plavby je plavební společnost MSC Crociere S.A. ,Avenue Eugene
Pittard 40,Geneva, Švýcarsko. Děkujeme za pochopení.

28.990 Kč

Program zájezdu na luxusní lodi MSC MERAVIGLIA*****

EVROPSKÉ PLAVBY

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. Transfer za příplatek 890 Kč: Velké Meziříčí, Jihlava, Humpolec, Praha
2.den: Příjezd do přístavu a nalodění – Janov 10:00-18:00
Po příjezdu do přístavu prohlídka centra města a pak 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: Itálie- La Spezia 07:00-18:00
Po vylodění máte možnost se účastnit výletu do centra tohoto krásného města. Ve stejnojmenném hlavním městě žije kolem 100 000 obyvatel. La Spezia nemá zase
tolik památek, jak bývá obvyklé. Hrad Castello San Giorgio na vrcholu kopce byl sice založený už v roce 1262, ale mnohokrát obnovovaný, dnes v něm sídlí
archeologické muzeum. Nejzachovalejší stavbou je kostel Santa Maria Assunta z 15. století, nejvýznačnější asi muzeum Amedeo Lia s vzácnou sbírkou umění, včetně děl
Tintoretta a Tiziana, či námořní zbrojnice. Najdeme tu i moderní architekturu, například obrovskou katedrálu Cristo Re od architekta Adalberta Libery (vejde se do ní až
2 500 věřících) a další zajímavé budovy v podobném duchu. Je na co se těšit.
4.den: Itálie – Civitavecchia 7.00-19.00
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.
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, 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
6.den: Palma de Mallorca - Mallorca -Španělsko 08.00-22.30
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. 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: Cannes - Cote d Azur –Francie 09.00-18.00
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 08:00 Pisa – 11:30-13:00 San Gimignano 16:00-20:00
Ráno po vylodění se asi dvouhodinovou jízdou budeme kochat pobřežím Tyrhénského moře až do samotné Pisy. 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“).Tento doslova turistický kult Itálie přivítá
každoročně miliony návštěvníků. Fotku šikmé věže prostě musíte mít. 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.
10. den: Siena-Florencie-Fiesole
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 pojedeme nádhernou Toskánskou krajinou do Florencie, města zamilovaných. 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. V podvečer ještě navštívíme Toskánský venkov v městečku Fiesole což je italské město v
Toskánsku v provincii Florencie. Je to oblíbený turistický cíl nejen pro své kulturní bohatství, ale i pro krásnou krajinu, která městečko obklopuje. Leží uprostřed
olivových hájů ve zvlněné toskánské krajině ve výšce asi 300 m n. m.. Právě zde se zrodilo město Fesulae romana, centrum kraje, které mělo kapitol, forum, divadlo,
chrámy a lázně. Opevněná citadela se nacházela na vrcholku kopce, kde dnes najdeme klášter Svatého Františka. Následuje pravá Italská večeře a ve večerních
hodinách odjezd od ČR.
11. den Příjezd do ČR.
Dle dopravní situace kolem poledne

Aktuální ceny plavby naleznete na www.rivieratour.cz
RIVIERA TOUR – AUTORIZOVANÝ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES PRO ČESKOU REPUBLIKU A SLOVENSKO
Tel: +420 577 330 030, 577 330 200, 571 424 588 Email: info@rivieratour.cz

