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                        816   JANOV–CANNES–PALMA

Nabitý program na lodi MSC Orchestra**** můžete strávit právě, když si vyberete tuto plavbu. Spousta nádherných destinací 
v měsíci květnu, kde již ve Středomoří panuje začátek léta. Pojeďte načerpat sluneční paprsky s
Cannes a projdeme se po chodníku hvězd, prohlédneme si noční Mallorcu, zastavíme na Korsice a také si projdeme historické 
město Řím. Nenechte si ujít tuto skvělou plavbu na MSC Orchestra****.
A tak se mužete těšit,že již v autobuse po cestě do přístavu to rozhodně nebude žádná nuda a na plavbě už vůbec ne.

 

1. den:  Odjezd z ČR 
Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR  do přístavu. V ceně dopravy studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, čokoláda, cappuccino.
- Val.Meziříčí - Nový Jičín - Frýdek Místek - Ostrava - Hranice n. M. – Olomouc –
890,-Kč na vyžádání- trasa Praha-Hradec Králové-Pardubice-Holice-Vysoké Mýto
2. den:  Janov – Itálie 18.00 
V ranních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje odbavení, nástup na loď a ubytování do Vašich kajut. V
s delegátem, bezpečnostní cvičení a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z
servírovaná večeře o několika chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do d
program, a pokud zbude ještě dosti síly, půjdeme se bavit s animátory, navštívíme bary, diskoték
3. den: Cannes – Francie 8.00-16.00  
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 až 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
navštívit místní citadellu.Cannes a Elvis-to rozhodně patří k sobě a jedině a pouze vy se budete moci vyfotit na červeném koberci s
megahvězdou.Večer nás čeká recitál s Elvisem na palubě lodi. 
4. den: Palma de Mallorca – Španělsko 14.00-00.30 
Baleárské ostrovy - ráj na zemi. Procházka centrem Palmy zejména ve večerních hodinách je nezapomenutelným zážitkem. Procházka kolem katedrály 
světla, staré radnice, královského paláce, nebo olivovníku starého přes 2000 let je opravdu kouzelná. Závěr pochopitelně koru
kavárny na Plaza D Mayo, kde si vychutnáte skvělou pravou sangrii. Ale pozor, hlavně se včas vrátit na lod. (nutný transfer M
procházku s Elvisem a při drinku na Plazza d Mayor si můžete zaspívat jeden z jeho hitů.
5. den:  Barcelona – Španělsko 9.30-18.00 
Od sochy Kryštofa Kolumba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k
procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a za
tohoto krásného města. Před návštěvou Barcelony doporučujeme nastudovat život a dílo Antonia Gaudího anebo se zájmem poslouch
delegáta. Transfer MSC přístav-centrum-přístav Vám rozhodně doporučíme. 
6. den:  Ajaccio – Korsica - Francie 12.00-19.00 
Ajaccio je největším městem ostrova, nacházející se na západním pobřeží. Patří do regionu Corse
se zde přístav i letiště. Ve městě se narodil a dětství strávil slavný císař a vojevůdce Napoleon. Mnohé památky ve městě jsou věnovány právě 
Napoleonovi. Připomínají ho četné sochy a ani jeho rodný dům (Casa Bonaparte), kde je dnes muzeum, si na nedostatek zájmu stě
katedrále Nanebevzetí Panny Marie (Cathédrale Notre-Dame de la Miséricorde) byl Napoleon 21.6.1771 pokřtěn.
mužete zažít pouze a jenom vy. Tak do ruky drink,foťáky a dobrou náladu.  
7. den: Civitavecchia – Itálie 8.00-18.00 
V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. CK RIVIERA TOUR organizuje pro své klienty fakultativní výlet** busem MSC do ŘÍ
našeho delegáta uvidíte Vatikán, Andělský hrad, PiazzaleNavona, Pantheon, Fontánu Di Trevi, Kapitol, Forum Romanum a 
autobus. Tento výlet je za příplatek 1090,-Kč/dosp.osoba a 750,-Kč/dítě do 12let.
lodi. Klienti, kteří nepojedou do Říma mají volný program. V Civitavecchii je nutno využít přístavní transfer
8. den: La Spezia – Itálie 9.00-01.00 
Po vylodění máte možnost se účastnit fakultativního výletu do italské Pisy. Šikmou věž v
úplné blízkosti anebo dokonce vystoupat po schodech až na vrchol věže (vstup na věž není v
nakoupit si spousty suvenýrů. Výlet je za přípatek a můžete si jej koupit na lodi
společnosti MSC CRUISES do italské Florencie, perly italských měst. Během prohlídky známého mostu na řece Arno směrem ke kate
obdivovat díla Leonarda Da Vinci a jiných umělců. S našim delegátem prozkoumáte krásné a pohodové 
9. den: Janov 9.00 
Během dopoledne vylodění z lodi a odjezd z přístavu do ČR. V ceně dopravy teplá svačinka během cesty, káva, čaj, čokoláda, cappuccino.
10. den: Příjezd do ČR 
Příjezd do ČR dle nástupních míst. V Brně navazuje přestup na svozový transfer směr Praha
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PALMA–BARCELONA–KORSIKA–CIV. (ŘÍM)

Nabitý program na lodi MSC Orchestra**** můžete strávit právě, když si vyberete tuto plavbu. Spousta nádherných destinací 
ětnu, kde již ve Středomoří panuje začátek léta. Pojeďte načerpat sluneční paprsky s námi. Navštívíme francouzské 

Cannes a projdeme se po chodníku hvězd, prohlédneme si noční Mallorcu, zastavíme na Korsice a také si projdeme historické 
si ujít tuto skvělou plavbu na MSC Orchestra****.Našim hostem na plavbě bude dokonce samotný „Elvis“ 

autobuse po cestě do přístavu to rozhodně nebude žádná nuda a na plavbě už vůbec ne. 

Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR  do přístavu. V ceně dopravy studená večeře, teplá snídaně, káva, čaj, čokoláda, cappuccino. Nástupní místa: Vsetín 
– Vyškov – Brno – Břeclav - Bratislava. Svozový transfer k busu za příplatek 

Vysoké Mýto-Litomyšl-Svitavy-Boskovice-Blansko-Brno. 

nách přijedeme do přístavu. Následuje odbavení, nástup na loď a ubytování do Vašich kajut. V odpoledních hodinách prohlídka lodi 
delegátem, bezpečnostní cvičení 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 divadla na estrádní 
animátory, navštívíme bary, diskotéky… 

místo kam míří tisíce turistů. Zejména milovníci filmů dobře znají světový festival filmů 
enému 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 
sobě a jedině a pouze vy se budete moci vyfotit na červeném koberci s touto světovou 

rocházka centrem Palmy zejména ve večerních hodinách je nezapomenutelným zážitkem. Procházka kolem katedrály 
světla, staré radnice, královského paláce, nebo olivovníku starého přes 2000 let je opravdu kouzelná. Závěr pochopitelně korunuje návštěva venkovní 
kavárny na Plaza D Mayo, kde si vychutnáte skvělou pravou sangrii. Ale pozor, hlavně se včas vrátit na lod. (nutný transfer MSC). Vydejte se na nevšení 

jeho hitů. 

Od sochy Kryštofa Kolumba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. Nádherná 
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 anebo se zájmem poslouchat výklad našeho 

Ajaccio je největším městem ostrova, nacházející se na západním pobřeží. Patří do regionu Corse-du-Sud. Ve městě žije přes 65 000 obyvatel a nachází 
arodil a dětství strávil slavný císař a vojevůdce Napoleon. Mnohé památky ve městě jsou věnovány právě 

Napoleonovi. Připomínají ho četné sochy a ani jeho rodný dům (Casa Bonaparte), kde je dnes muzeum, si na nedostatek zájmu stěžovat nemůže. V 
Dame de la Miséricorde) byl Napoleon 21.6.1771 pokřtěn.Dopoledne s Evisem na palubě lodi,to 

h ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. CK RIVIERA TOUR organizuje pro své klienty fakultativní výlet** busem MSC do ŘÍMA. Za pomocí 
našeho delegáta uvidíte Vatikán, Andělský hrad, PiazzaleNavona, Pantheon, Fontánu Di Trevi, Kapitol, Forum Romanum a u Kolosea na nás bude čekat 

Kč/dítě do 12let. Počet míst je omezen kapacitou busu. Výlet není možno zakoupit na 
tno využít přístavní transfer-zdarma.   

Po vylodění máte možnost se účastnit fakultativního výletu do italské Pisy. Šikmou věž v Pise zná snad každý a vy se budete mít možnost dostat do její 
ce vystoupat po schodech až na vrchol věže (vstup na věž není v ceně výletu). Obdivovat můžete i zdejší chrámy, hřbitov a 

nakoupit si spousty suvenýrů. Výlet je za přípatek a můžete si jej koupit na lodi. Zájemci o historii a umění mohou využít fakultativních výletů plavební 
společnosti MSC CRUISES do italské Florencie, perly italských měst. Během prohlídky známého mostu na řece Arno směrem ke katedrále budete 
obdivovat díla Leonarda Da Vinci a jiných umělců. S našim delegátem prozkoumáte krásné a pohodové město La Spezia. 

přístavu do ČR. V ceně dopravy teplá svačinka během cesty, káva, čaj, čokoláda, cappuccino. 

svozový transfer směr Praha-Hradec Králové 

 

                  
                  
 
 
 
 
Číslo zájezdu
Termín zájezdu
Počet dn
Katalogová cena
Cena za dít
Cena za juniora 12
 
 
 
 
 
Cena zájezdu zahrnuje:
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC
*ubytování ve vnitřní kajutě kategorie BELLA
*plnou penzi po celou dobu pobytu na l
*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, baz
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět (str.11)
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi
 
Cena zájezdu nezahrnuje:
*fakultativní výlety plavební společnosti
*servisní poplatek MSC Cruises 9
*nápoje, alk
  příplatek (sauny, masáže, 4D kino….)
*transfery plavební společnosti v přístavech
 
Za př
*cestovní a zdravotní pojištění od 390,
*nápojové balíčky a pakety (str. 20)
*kajuty ve
**fakultativní výlet BUS  MSC Řím 1090,
KOD PLAVBY: OR20170514GOAGOA

 
 

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY

Program zájezdu na luxusní lodi MSC ORCHESTRA**** 

Upozorn
40, Geneva, Switzerland. Cestovni kancelař RIVIERA TOUR a plavební společnost 
je opravněna provadět opera
zajezdem a i v průběhu zajezdu, pokud neni možne zabezpečit původně 
dohodnutý program a služby dodržet. Při zájezdech do regionů, ve kterych si 
aktuální bezpečnostni situace může vyžádat úpravu trasy nebo pl
k porušeni smlouvy o zájezdu, dojde
% původně planované trasy plavby. Zákaznik bere na vědomi, že každá taková 
odchylka od původně planované trasy plavby je prováděna z důvodu zachováni 
jeho bez
na tuto situaci navazujicí služby. 

HOST  PLAVBY  -  „ELVIS PRESLEY“ 

ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ   

ŘÍM 

 

. (ŘÍM)–LA SPEZIA 

                  FIRST MINUTE 
                  od   19.990,-Kč 

Číslo zájezdu 816  
Termín zájezdu 13.5.-22.5.2017 
Počet dnů/nocí 9/7 

alogová cena 30.990,-Kč 
Cena za dítě do 12 let** 3.290,-Kč 
Cena za juniora 12-18 let** 7.390,-Kč 

Cena zájezdu zahrnuje:  
*poznávací plavbu v daném termínu a lodi MSC 
*ubytování 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 (str.11) 
*technického delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi 

Cena zájezdu nezahrnuje:  
*fakultativní výlety plavební společnosti 
*servisní poplatek MSC Cruises 9-10 Eur/os/noc 
*nápoje, alkoholické nápoje a nadstandardní služby za 
příplatek (sauny, masáže, 4D kino….) 

*transfery plavební společnosti v přístavech 

Za příplatek Vám nabízíme:  
*cestovní a zdravotní pojištění od 390,-Kč/os (str.29) 
*nápojové balíčky a pakety (str. 20) 
*kajuty venkovní, balkonové…za příplatek (str.26-28) 
**fakultativní výlet BUS  MSC Řím 1090,-Kč 
KOD PLAVBY: OR20170514GOAGOA U4FV 

U NÁS CENA VČETNĚ DOPRAVY 

Upozorn ění: Pořadatelem plavby je: MSC CRUISES S.A. ,Avenue Eugene Pittard 
40, Geneva, Switzerland. Cestovni kancelař RIVIERA TOUR a plavební společnost 
je opravněna provadět operativně změny programu a poskytovanych služeb před 
zajezdem a i v průběhu zajezdu, pokud neni možne zabezpečit původně 
dohodnutý program a služby dodržet. Při zájezdech do regionů, ve kterych si 
aktuální bezpečnostni situace může vyžádat úpravu trasy nebo plavby, nedochazi 
k porušeni smlouvy o zájezdu, dojde-li k odchylce v trase platby nepřesahujici 50 
% původně planované trasy plavby. Zákaznik bere na vědomi, že každá taková 
odchylka od původně planované trasy plavby je prováděna z důvodu zachováni 
jeho bezpečnosti a že je zahrnuta v ceně zájezdu. Tato ustanoveni plati i na dalši 
na tuto situaci navazujicí služby.  
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