;
NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE

VÍC NEŽ 15 LET ZKUŠENOSTÍ

804 PERLY ITÁLIE + PISA-FLORENCIE
LIVORNO – JANOV – MARSEILLE – BARCELONA – PALMA - NEAPOL

AKČNÍ CENA
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

21.990,-Kč

830,-€

33.990,-Kč

1282,-€

7.990,-Kč
7.990,-Kč

302,-€
302,-€
10
MSC SEASIDE*****
22.4.2021
1.5.2021
804

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
*výlet do Pisy a do Florencie
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 Veronika 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
*svozový transfer na trase Ústí n.L -Praha-Brno
*svozový transfer na trase Dubnica-Trenčín-Piešťany

884€

22.990,-Kč

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

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, Břeclav, Bratislava. Svozový transfer (za
příplatek) můžete objednat na trase Ústí n. Labem, Praha, Humpolec, Jihlava, Vel. Meziříčí
2.den: 09.00-12.00 Itálie - Pisa
Ráno přijedeme do italské Pisy, kde si prohlédneme náměstí zázraků se známou a slavnou šikmou věží. Budeme mít volný čas na nákup suvenýrů a
vláčkem poté vyrazíme na parkoviště, odkud odjedeme busem do přístavu Livorno.
2.den: 13.00-19.30 Itálie - Livorno
V odpoledních 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: 08.00-17.00 Itálie - Janov
Město, kde se narodil Kryštof Kolumbus. Navštívíme centrum tohoto krásného města, podíváme se k rodnému domu Kryštofa Kolumba a zavítat můžeme
také do místního mořského světa. Krásný program na celý den.
4.den: 09.00-18.00 Francie – Marseille
V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. Ostrov, kde byl
vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně, výšlap ke katedrále Panny Marie s naším delegátem, je nezapomenutelný
zážitek. Marseille máte jako na dlani. Uvidíte ostrov Iff, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav s pevností a další zajímavosti.
Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je opravdu nutný.
5.den: 08.00-19.00 Španělsko-Barcelona
Od sochy Kryštofa Kolumba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. Příjemná
procházka na celý den 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, nebo se zájmem poslouchat výklad našeho
delegáta. Transfer MSC přístav-centrum-přístav Vám rozhodně doporučíme.
6.den: 07.00-17.00 Španělsko-Mallorca-Palma de Mallorca
Baleárské ostrovy - ráj na zemi. Procházka centrem Palmy je nezapomenutelným zážitkem. Procházka kolem katedrály světla, staré radnice, královského
paláce, nebo olivovníku starého přes 2000 let, je opravdu kouzelná. Závěru pochopitelně korunuje návštěva venkovní kavárny na Plaza D Mayo, kde si
vychutnáte skvělou pravou sangrii. Ale pozor, hlavně se včas vrátit na loď. (nutný transfer MSC).
7.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
8.den: 08:00-16:00 Itálie – Neapol
Fascinující Neapol, město mnoha tváří s bohatou historií a záviděníhodnou kulturní tradicí, město plné protikladů. Město, které toho má tolik co
nabídnout. V Neapoli ochutnáte tu nejlepší pizzu – vždyť právě tady se zrodila. Z přístavu je krásně vidět hrad Nuovo, od kterého je to kousek ke galerii
Umberto I., k opeře Theatro San Carlo. V blízkosti je impozantní náměstí Piazza del Plebiscito s královským palácem Palazzo Reale a s kopií římského
Pantheonu Chiesa di San Francesco di Paola. Pak už záleží jen na vás, jestli se vydáte na procházku po pobřežní promenádě k hradu Castel dell´Ovo, nebo
přes nákupní uličky objevovat krásy ostatních kostelů a náměstí jako je například historické náměstí Piazza del Gesu Nuovo. Samotnému náměstí
dominuje barokní sloup a jezuitský kostel Chiesa del Gesu Nuovo, v sousedství se nachází kostel Basilica di Santa Chiara ze 14. století.
9.den: 09.00 Itálie - Livorno- Vylodění
Ráno snídaně, v dopoledních hodinách vylodění a odjezd do Florencie.
9.den: 12.00 - 16:00 Itálie - Florencie
Hlavní město Toskánska bývá označováno také jako „město renesance“, „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 sochámi od Donatella a Bandinelliho. V podvečer odjezd do České republiky. V ceně zpáteční přepravy
jsou dvě teplé svačinky na cestu, káva, čaj, cappuccino a čokoláda.
10.den: Příjezd do ČR- dle dopravní situace příjezd do Brna cca 10:00, Prahy cca 13:00, Ostravy cca 14:00

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

