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NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE

VÍC NEŽ 15 LET ZKUŠENOSTÍ

844 PLAVBA DO RUSKA
KIEL – TALLIN – ST. PETERSBURG – STOCKHOLM – KODAŇ

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

29.990 Kč

1132€

36.990 Kč

1395€

8.990 Kč 340€
11.990 Kč 452€

Počet dnů
Loď MSC
Termín odjezdu
Termín příjezdu
Číslo plavby

10
MSC SEAVIEW*****

20.8.2021
29.8.2021
844

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
* vstupní a výstupní testy covid19 na lodi – pokud je potřeba
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
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 St. Petersburg 3990 Kč/os
Upozornění:
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. Věnujte
pozornost podmínkám bezpečnostního protokolu plavby.

29.990,-Kč

Program zájezdu na luxusní lodi MSC SEAVIEW*****

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-Nový Jičín-Frýdek Místek-Ostrava-Hranice-Olomouc-Prostějov-Vyškov-Brno-Velké Meziříčí-Jihlava-Humpolec-Praha-Petrovice
2.den: Německo-Kiel 09:00-19:00
V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s
delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika
chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud
zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory
3. den : Kodaň –Dánsko 08:00-18:00
Návštěva tohoto města je vskutku impozantní. Zavítáme k malé mořské víle, uděláme několik fotek s hradní stráží, jejichž klobouky zná snad celý svět.
Víte, že mají váhu až 8 kg. Více od našeho delegáta. Samotná procházka centrem města je velmi půvabná a pohodová. A vyzkoušet můžete třeba i
horskou dráhu. Nutný transfer MSC Cruises
4.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 je možné zakoupit na lodních barech. Je možné, že Vás kapitán lodi pozve na
skleničku sektu a užijete si tak společně první kapitánský gala večer i se speciální večeří.
5.den: Finsko-Helsinky 12:00-18:00
Helsinky se hlavním městem staly až v roce 1812. Jsou průmyslovým centrem Finska a největším přístavem země. Helsinky vás zaujmou už na první
pohled, ale kvůli místním památkám stojí rozhodně i za bližší prozkoumání. Helsinky jsou centrem nejzalidněnější, nejvíce průmyslové a nejbohatší části
Finska. V roce 2000 byly (stejně jako Praha) označeny Městem kultury, což je významné ocenění. Zveme Vás na prohlídku tohoto krásného města.
6.den: Rusko-St.Petersburg 07:00-21:00
Petrohrad je, s téměř 5 miliony obyvatel, druhé největší město Ruska a z měst nad milión obyvatel je nejsevernější na světě. Leží v severozápadní části
Ruska při ústí řeky Něvy do Finského zálivu, který je součástí Baltského moře. Vzhledem k imigračnímu řízení (nutné vízum) a náročnosti destinace se
delegát bude účastnit fakultativního výletu MSC, kde bude Vaší pomocnou rukou na tomto výletu-ne průvodcem, ani překladatelem! Pozor, lze zakoupit
jen při sepsání cestovní smlouvy, ne dodatečně. Zakoupením výletu nemusíte vyřizovat vízum. SPT01 - CITY TOUR, ST. ISAAC KATHEDRÁLA& PETROVY
DVORY – celodenní výlet. Po opuštění přístavu se zúčastníme fascinující vyhlídkové jízdy po tomto důležitém ruském městě. Podíváme se na klíčové
atrakce, pak zastavíme, abychom si udělali foto před kostelem Našeho Spasitele na prolité krvi, katedrála nazývaná “Prolitou krví”. Naše exkurze dále
pokračuje kolem známé Nevsky Prospective do katedrály Sv. Isaaca, kde se podíváme dovnitř. Po návštěvě katedrály nás čeká oběd v podání typické
ruské kuchyně. Pak po hodinové jízdě dorazíme do známých Petrových dvorů – jedno z oblíbených letních sídel cara se svým divokým parkem, fontánami
a stříhanými zahradami. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. Volný čas k nákupu suvenýrů. Tento výlet je za příplatek 3990 Kč
7.den: Estonsko-Tallinn 09:00-18:00
Tallinn patří k turisticky nejnavštěvovanějším evropským městům. Hlavním turistickým cílem je Staré Město s hradním vrchem Toompea. Právě toto
historické jádro města bylo v roce 1997 zapsáno na listinu světového dědictví UNESCO. Současné jméno Tallinnu je poprvé doloženo až v roce 1536 .
V této destinaci Vás náš delegát provede historickým centrem, kde můžete obdivovat úžasné památky tohoto krásného města.
8.den: Plavba na moři
Užijte si tento den. Dýchejte svěží mořský vzduch, oddávejte se lenošení, odpočinku a relaxování při skleničce skvělého drinku. Můžete sportovat,
opalovat se, zaplavat si v bazénech nebo si zatančit a pobavit se s animátory na palubě lodi MSC Cruises. Večer po divadelním představení si připravíme
zavazadla k vylodění, zaplatíme účty a necháme se unášet na vlnách k poslednímu přístavu naší plavby.
9.den: Německo - Kiel 07:00 - vylodění
Ráno snídaně a po vylodění vyzvednutí zavazadel a odjezd do ČR. V ceně zpáteční přepravy jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a
čokoláda.
10.den: Příjezd do ČR
Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace Praha 01:00 Brno cca 03.30 hod, Olomouc 04.30, Ostrava 05.45

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

