Plavba: Plavba z Benátek do Mykonu
(Středozemní moře)
Plavba s českým delegátem!
Akční plavba!
Atraktivní a krásná plavba nás povede z Benátek do vyhlášeného řeckého
Mykonu. Cestou navštívíme řecký Katakolon, poznáme památky Athén a
cestou zpět na nás čeká "perla" Jadranu Dubrovník. Uvedená cena je včetně
autobusové dopravy do přístavu a služeb českého delegáta.
společnost: MSC Cruises
loď: MSC Magnifica
oblast: Středozemní moře
trasa: Itálie, Řecko, Chorvatsko
termín: 3.6. - 11.6.2016
počet nocí: 8
strava: plná penze
doprava: autobusem

Program plavby:

den

program

připlutí vyplutí

1. V podvečerních hodinách odjezd z ČR směr Benátky / Itálie.

--:--

--:--

2. Benátky / Itálie - příjezd do Benátek v ranních hodinách, prohlídka
historického centra s průvodcem: Piazza S. Marco, Dóžecí palác, kanál
Grande, most Rialto. Odpoledne společné nalodění, seznámení s lodí a osobní
volno na lodi.

--:--

16:30

10:00

15:00

9:00

15:00

3. Bari / Itálie - prohlídka starého města s průvodcem, nebo program ve vlastní
režii.
4. Katakolon / Řecko - individuální volno, koupání na místních plážích,
fakultativní výlet s průvodcem do starověké Olympie.

den

program

připlutí vyplutí

5. Mykonos / Řecko - Tento hornatý, kamenitý ostrov v Egejském moři je rájem
všech cestovatelů i vyhledávaným letoviskem celebrit z celého světa. Jeho
členité pobřeží nabízí řadu malebných zátok s krásnými plážemi a azurovým
mořem, stejně jako kvalitní hotely a restaurace. Ostrov je vyhlášeným
centrem nočního života a jeho hlavní město Mykonos je se svou modro-bílou
architekturou, starými větrnými mlýny i úzkými uličkami perlou Kykladských
ostrovů. V jeho těsné blízkosti leží kdysi posvátný ostrov Délos, centrum
kultu boha Apollóna, jehož archeologický areál je zapsán na seznamu
světového dědictví UNESCO.

8:00

15:00

6. Největší řecký přístav Pireus je vstupní branou do Athén, řecké metropole a
města s velkým kulturním i historickým dědictvím. Athény jsou kolébkou
evropské civilizace i demokracie a domovem velkého množství světoznámých
památek. Vždyť kdo by neznal Akropoli, dominantu a symbol města, s
chrámem Parthenón, Dionýsovo divadlo nebo řeckou agoru s nejlépe
dochovaným řeckým chrámem Hefaiston. Při procházce Athénami na Vás
historie dýchá téměř na každém kroku a jejich neopakovatelnou atmosféru by
si rozhodně nikdo neměl nechat ujít.

7:30

19:30

--:--

--:--

8. Dubrovník / Chorvatsko - prohlídka historického jádra města a procházka po
dubrovnických hradbách s krásnými pohledy na celé město a blízké Elafitské
ostrovy.

9:00

15:00

9. Benátky / Itálie - vylodění, odjezd směr ČR. Předpokládaný příjezd v pozdních
večerních hodinách.

9:00

--:--

7. Relaxační den na moři, směr Dubrovník / Chorvatsko

Ceník: 3.6. - 11.6.2016

kategorie *

katalogová cena

akční cena

Vnitřní kajuta Fantastica*

20 790 Kč
760 €

Kajuta s oknem Bella

23 190 Kč
850 €

Kajuta s oknem Fantastica*

24 550 Kč
900 €

Kajuta s balkonem Bella*

27 900 Kč
1 030 €

Kajuta s balkonem Fantastica*

30 290 Kč
1 110 €

3. nebo 4. dospělá osoba v kajutě

* cena za osobu, při obsazenosti kajuty 2 osobami.

21 820 Kč
800 €

15 590 Kč
570 €

Další informace:
Cena zahrnuje:
Autobusovou dopravu (Praha, Brno), ubytování v kajutě vybrané kategorie (7 nocí) ,přístavní
poplatky, zavazadlový a úklidový servis, strava na palubě: rozšířená plná penze - 3 hlavní jídla denně,
denně, svačiny a půlnoční bufet, nápoje ke snídani, čaj, káva, voda a džusy z automatu v rautové
restauraci, užívání bazénu, vířivek fitness centra a jiných sportovně-rekreačních zařízení, účast na
všech akcích pořádaných na palubě, prohlídky míst s průvodcem dle programu, česky mluvící
delegát po celou dobu zájezdu.

Cena nezahrnuje:
Vstupné a místní dopravu (v Athénách cca 20€/os), využívání služeb jako prádelna, fotograf, internet,
salón krásy apod. Dále pak nápoje k obědu a večeři, alkoholické nápoje a povinné spropitné pro
obsluhu na lodi (od 13 let na: 9€/os./noc a od 2-12let na: 4,5€/dítě/noc), cestovní pojištění.

Upozornění:
Je nutné mít platný cestovní pas minimálně 6 měsíců po plavbě. Možnost dokoupení nápojových
balíčků a cestovního pojištění se stornem. Kajuty pro 3. a 4. osoby jsou pouze na vyžádání. Jejich
cena může být vyšší než akční cena. Minimální počet k uskutečnení zájezdu: 22 osob.

Rozdíl mezi třídami kajut:
Třída Bella, dostupná v kajutách vnitřních, s oknem i s balkonem:
●

Výběr kajuty při rezervaci (podle dostupnosti); volba místa u stolu při večeři (v závislosti na
dostupnosti)

Třída Fantastica, dostupná v kajutách vnitřních, s oknem, s balkonem i SuperFamily:
●
●
●
●
●

Kajuty na horních palubách a nejvýhodnějších polohách na lodi
Přednostní volba sezení při večeři
Prvotřídní 24 hodinová pokojová služba
Kurzy vaření Master Chef pro děti vedené personálem MSC Cruises
Výhodnější podmínky při manipulaci s rezervací (změna jména cestujícího, změna data, nižší
stornovací poplatek)

Třída Aurea, dostupná v kajutách s balkonem a v apartmánech:
●
●
●
●
●

Prestižní kajuty s výhledem na moře na vyšších palubách na přídi
Prvotřídní 24 hodinová pokojová služba
Libovolná doba večeře ve vyhrazené části restaurace
All Inclusive v ceně (nápojový balíček Allegrissimo nebo More for Less)
lázeňský balíček zahrnující uvítací koktejl, jednu masáž dle vlastního výběru z nabídky lázní,
opalování v soláriu, soukromou konzultaci s lázeňským lékařem a volný vstup do termálních zón po

●
●
●
●

celou dobu plavby
zdarma balíček wellness produktů
Volný přístup na exkluzivní sluneční palubu - pokud je dostupná na lodi
Přednostní nalodění a vylodění (pouze na začátku a konci plavby)
Výhodnější podmínky při manipulaci s rezervací (změna jména cestujícího, změna data, nižší
stornovací poplatek)

Ceny jsou pohyblivé a uvedená cena je pouze orientační. Aktuální cena bude určená v
okamžiku nezávazné rezervace.

