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DOVOLENÁ J INAK   
Rád bych vás pozval na tak trochu jinou dovolenou. Pojďte ji strávit formou okružní plavby, 
která vám nabídne přepychový odpočinek, zároveň ale i možnost poznávání exotických  
destinací. Nebudete trávit dovolenou na jednom místě, ale během svého zaslouženého  
odpočinku poznáte hned několik letovisek bez nutnosti neustálého balení a vybalování  
zavazadel. Po připlutí do jednotlivých destinací můžete navštívit zajímavé památky, galerie, 
nakupovat na tržištích nebo místních obchůdcích. Po takto příjemně stráveném dnu se  
vrátíte do pohodlí lodě, kde na vás bude čekat posádka, která splní skoro každé vaše přání. 
 
Zaoceánské lodě, které naleznete v našem katalogu, vám nabízejí luxusní kajuty, gurmánské 
zážitky, možnost nekonečné zábavy. Můžete se účastnit večerních kulturních programů, 
procházet se po promenádách nebo si užít širokých sportovních aktivit zakončených  
třeba v luxusním wellness. Na dovolené, kterou vám představuji, o vás bude postaráno  
24 hodin denně. 
 
Katalog, který máte právě před sebou, vás seznámí s nabídkou okružních plaveb na těch 
nejúžasnějších lodích a věřím, že právě zde naleznete dovolenou svých snů. 
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Šťastnou cestu  
a pohodovou plavbu. 
Josef Svoboda,  
majitel cestovní kanceláře 
Cruise Plus

Aktuální nabídky naleznete na:  

 www.cruiseplus.cz 
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*Speciality restaurants and use of certain facilities available at a charge. 
Illustration shows Norwegian Breakaway which is representative of the Breakaway-Class. Information subject to change. 
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KAJUTY

VNĚJŠÍ KAJUTA S BALKONEM 
• Vnější kajuta s balkonem je nabízena v kategoriích bella  
  experience, fantastica experience, wellness experience  
  a areua experience. 
• 2 lůžka, případně přistýlky ve formě rozkládacího sofa  
  nebo křesla. 
• Dostatek úložných prostor, toaletní stolek, noční stolky,  
  křesílko, v kajutě balkonové navíc sofa. 
• Velikost těchto kajut je cca 17 až 39 m2. 
• 24hodinový kajutový servis.  
• Satelitní a interaktivní TV, wifi za poplatek.  
• Klimatizace, telefon s možností mezinárodních hovorů. 
• Minibar, vysoušeč vlasů, trezor (zdarma).

VNĚJŠÍ KAJUTA S OKNEM 
• Vnější kajuta s oknem je nabízena v kategoriích bella  
  experience, fantastica a wellness experience. 
• V kategorii bella je vnější kajuta s oknem nabízena  
  se zamezeným výhledem, díky záchranným člunům. 
• Velikost těchto kajut je cca 16 m2. 
• 2 lůžka, případně přistýlky ve formě rozkládacího sofa  
  nebo křesla. 
• 24hodinový kajutový servis.  
• Satelitní a interaktivní TV, wifi za poplatek.  
• Klimatizace, telefon s možností mezinárodních hovorů. 
• Minibar, vysoušeč vlasů, trezor (zdarma).

LUXUSNÍ APARTMÁ 
Klienti s rezervací apartmá se mohou těšit na skvělé 
nadstandardní služby – recepční služby, soukromé vstupy  
do restaurací a wellness.  
Další novinkou jsou duplexová apartmá a rodinné kajuty.

VNITŘNÍ KAJUTA 
Vnitřní kajuta je nabízena v kategoriích bella experience, 
fantastica experience a wellness experience. 
• Velikost těchto kajut je cca 13 m2. 
• Přistýlky jsou ve formě horních sklopných lůžek. 
• 24hodinový kajutový servis. 
• Satelitní a interaktivní TV, wifi za poplatek.  
• Klimatizace, telefon s možností mezinárodních hovorů. 
• Minibar, vysoušeč vlasů, trezor (zdarma).
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Z Á B AVA

ZÁBAVA NA LODI  
 
Nemusíte mít strach, že se na lodi budete nudit! Lodě nabízíejí pestrý program plný nejrůznějších  
sportovních aktivit, kurzy vaření nebo úžasný relax ve wellness areálu. Vyzkoušet můžete také například 
degustaci vybraných vín nebo si užít spoustu legrace na točitých toboganech a klouzačkách. Na lodi si 
zkrátka vybere každý. Nebo si prostě budete užívat hřejivé sluneční paprsky a relaxování na bazénových 
lehátkách. Nabídky lodí poskytují rozptýlení od rána až do hluboké noci. Pro hosty jsou zde přichystány 
desítky programů nabízejících širokou škálu aktivit, které můžete využít především během dní strávených 
na moři. Sportovní nadšenci ocení turnaje basketbalu či volejbalu, nejrůznější bazénové aktivity a hry, 
lekce tance nebo golfu. 
 
WELLNESS A FITNESS 
Všechny lodě mají k dispozici pro hosty tělocvičnu a wellness areál. Palubní fitness centra mají širokou 
nabídku cardio a posilovacích strojů a k tomu se zde nacházejí i oddělené místnosti pro samostatné 
cvičební lekce. Samostatnou kapitolou jsou wellness areály. Zde můžete nechat hýčkat své tělo při  
masážích, obličejových a dalších uvolňujících procedurách. Na mnoha lodích naleznete salony krásy, 
kde se vám například postarají o nový sestřih. Nechybí ani manikúra a pedikúra. 
 
KULTURNÍ PROGRAM 
Každý večer budete mít možnost navštívit velkolepá divadelní představení, kde vystupují nejen akrobaté, 
tanečnice, ale i kouzelník, nebo můžete jen posedět při živé hudbě. 
 
ZÁBAVA PRO DĚTI 
Cestujete s dětmi? I pro ně je na lodi zajištěn bohatý program, při kterém se určitě nudit nebudou. 
Většina lodí disponuje vlastními dětskými areály rozčleněnými podle věku, od hracích prostor  
pro nejmenší po herní kluby a diskotéky pro odrostlejší. Na lodích najdete také brouzdaliště, mnoho  
skluzavek a dalších míst určených k dětské zábavě.
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S T R AV O VÁ N Í

STRAVOVÁNÍ NA LODI  
 
Na okružních plavbách se můžete stát účastníkem nezapomenutelného zážitku, slavnostní večeře  
se samotným kapitánem lodi a jeho velícími důstojníky. Před touto večeří se koná koktejl, na který  
jsou zváni VIP cestující na základě doručené pozvánky. Této slavnostní události byste měli přizpůsobit  
i své oblečení. Ženám doporučujeme společenské večerní šaty a mužům elegantní oblek. 
 
PLNÁ PENZE 
Snídaně, oběd i večeře o několika chodech se podávají v hlavních restauracích s obsluhou, během dne 
(kromě večeří) je zároveň k dispozici v samoobslužné restauraci široká nabídka jídel formou švédských 
stolů, specializované restaurace jsou za příplatek. 
 
RESTAURACE A BUFET 
Dobu vydávání jednotlivých jídel i otevírací doby restaurací a bufetu uvádí denní program. Hlavní jídla  
se podávají v restauracích a v bufetu, který je sestaven z různých úseků, jako je pizzerie, gril a další.  
V bufetu se vydává rovněž odpolední a půlnoční občerstvení. 
Veškerou útratu za jídlo, nápoje a služby související s jejich podáváním, které nejsou zahrnuty v ceně 
vašeho zájezdu, je nutno uhradit na konci plavby. Na podrobném konečném účtu, který na závěr  
obdržíte, je k výsledné sumě připočítán i 15% příplatek pro obsluhu, proto personálu během plavby  
neplaťte žádné spropitné. Plná penze zahrnuje snídaně, obědy a večeře v hlavní a bufetové restauraci, 
nápoje z nápojových automatů a filtrovanou kávu. U každé lodní společnosti je možno si dokoupit  
nápojové balíčky různě odstupňované dle nabízeného sortimentu. Lze je objednat v kanceláři při objed-
návání zájezdu nebo následně na lodi. 
 
SPROPITNÉ 
Jak bylo zmíněno výše, 15% příplatek pro personál bude připočítán k vašemu závěrečnému účtu.  
Proto nedoporučujeme dávat spropitné.



PROGRAM 
MSC Seaview 
TERMÍNY: 17. 4. 2019 
až 6. 11. 2019  
• Den 1. Janov (Itálie) 
   Odplutí: 18:00 
• Den 2. La Spezia (Itálie) 
   Připlutí: 7:00 | Odplutí: 18:00 
• Den 3. Civitavecchia (Itálie)  
   Připlutí: 7:00 | Odplutí: 18:00 
• Den 4. Cannes (Francie)  
   Připlutí: 9:00 | Odplutí: 18:00 
• Den 5. Palma de Mallorca (Španělsko)  
   Připlutí: 14:00 | Odplutí: 23:00 
• Den 6. Barcelona (Španělsko) 
   Připlutí: 8:00 | Odplutí: 18:00 
• Den 7. Ajaccio (Francie)  
   Připlutí: 12:00 | Odplutí: 19:00 
• Den 8. Janov (Itálie) 
   Připlutí: 7:00  
 

CENA OD 18 200 KČ 
OSOBA 
Cena obsahuje celodenní stravování  
formou plné penze.

PROGRAM  
MSC Bellissima 
TERMÍNY: 17. 3. 2019  
až 3. 11. 2019  
• Den 1. Janov (Itálie) 
   Odplutí: 17:00 
• Den 2. Neapol (Itálie)  
   Připlutí: 11:30 | Odplutí: 19:30 
• Den 3. Messina, Sicílie (Itálie) 
   Připlutí: 8:00 | Odplutí: 18:00 
• Den 4. La Valletta (Malta)  
   Připlutí: 8:00 | Odplutí: 18:00 
• Den 5. Relaxační den na moři 
•  Den 6. Barcelona (Španělsko)  
   Připlutí: 7:00 | Odplutí: 18:00 
• Den 7. Marseille (Francie)  
   Připlutí: 8:00 | Odplutí: 18:00 
• Den 8. Janov (Itálie) 
   Připlutí: 8:00  
 

CENA OD 18 200 KČ 
OSOBA 
Cena obsahuje celodenní stravování  
formou plné penze.
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PROGRAM 
MSC Divina 
TERMÍNY: 6. 4. 2019  
až 26. 10. 2019  
• Den 1. Janov (Itálie) 
   Odplutí: 18:00 
• Den 2. Civitavecchia, Řím (Itálie) 
   Připlutí: 7:00 | Odplutí: 19:00 
• Den 3. Palermo, Sicílie (Itálie)  
   Připlutí: 10:00 | Odplutí: 18:00 
• Den 4. Cagliari, Sardinie (Itálie) 
   Připlutí: 9:00 | Odplutí: 17:00 
• Den 5. Palma de Mallorca (Španělsko) 
   Připlutí: 13:30 | Odplutí: 23:59 
• Den 6. Valencie (Španělsko) 
   Připlutí: 8:00 | Odplutí: 16:00 
• Den 7. Marseille (Francie)  
   Připlutí: 12:00 | Odplutí: 20:00 
• Den 8. Janov (Itálie)  
   Připlutí: 8:00  
 

CENA OD 12 950 KČ 
OSOBA 
Cena obsahuje celodenní stravování  
formou plné penze.
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STŘEDOMOŘ Í  
Výběr  z  p l a veb

POZNEJTE STŘEDOZEMNÍ MOŘE PŘÍMO Z JEHO HLADINY. 
 
Má rozlohu přes dva a půl milionu čtverečních kilometrů, rozkládá se na trojmezí jižní Evropy, severní  
Afriky a Arabského poloostrova a má spojení do dalších tří moří – Černého, Rudého a také do  
Atlantského oceánu. Jeho vlny omývají celou řadu ostrovů a souostroví a tato rozmanitost jej přímo 
předurčuje k zajímavým plavbám. Příznivé a stálé letní klima, lahodná vína a výborná kuchyně, bohatství 
historických památek i nádherné přírodní scenérie jsou důvodem, proč je tato oblast tak oblíbená.  
Lodní plavby po Středomoří zahrnují bližší i vzdálenější destinace, jako je pobřežní pásmo tří kontinentů 
– Evropy, Asie i Afriky, konkurenční Černé moře nebo středomořské či Kanárské ostrovy. 
 
VÝCHODNÍ STŘEDOMOŘSKÝ OKRUH 
Plavba je romantickou výpravou po malebných přístavních městečkách, proplétá se mezi řeckými  
ostrovy, objevuje jedinečné přírodní útvary, jako jsou zatopené sopečné krátery, seznámí vás se vzácnými 
antickými památkami a dá vám nahlédnout hluboko do historie. Města jako Dubrovník, Izmir, Istanbul 
nebo Pireus hovoří sama za sebe, své nezaměnitelné kouzlo mají i Benátky jako místo nalodění... 
 
ZÁPADNÍ STŘEDOMOŘSKÝ OKRUH 
Plavba západním směrem připomíná listování oživlým seznamem památek UNESCO. Jen si to představte 
– věčné město Řím, Barcelona s Gaudího stavbami, malířům zasvěcená Florencie, Pisa, Malta, Kartágo, 
Valencie, Malaga... Stačí jen vyslovit ta jména a fantazie už nám v mysli kreslí nádherné obrazy.  
A to jsou v záloze ještě svůdné ostrovy jako Sicílie, Sardinie, Korsika a Mallorca, Menorca nebo Ibiza 
se svým vyhlášeným nočním životem.



TerraVina – dovozce vín  
a specialit z Francie,  
včetně nejširší nabídky  
vín značek: 
Les Jamelles  
a Abbotts & Delaunay 
 
Při objednání min. 6 lahví  
během roku 2019 bude poskytnuta  
sleva na nákup ve výši 20 %.  
Při objednání použijte KÓD CPTERA1.  
 
Tel.: +420 603 461 346 
lemarcheterravina@seznam.cz 
www.terravina.cz  
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PROGRAM 
MSC Opera 
TERMÍNY: 28. 4. 2019  
až 20. 10. 2019 
• Den 1. Benátky (Itálie)  
   Odplutí: 16:30 
• Den 2. Kotor (Černá Hora) 
   Připlutí: 14:00 | Odplutí: 16:30 
• Den 3. Relaxační den na moři 
•  Den 4. Mykonos (Řecko) 
   Připlutí: 9:00 | Odplutí: 23:59 
• Den 5. Mykonos (Řecko) 
   Připlutí: 00:01 | Odplutí: 02:00 
   Santorin (Řecko)  
•  Den 6. Korfu (Řecko)  
   Připlutí: 13:00 | Odplutí: 20:00 
• Den 7. Bari (Itálie) 
   Připlutí: 7:00 | Odplutí: 13:00 
• Den 8. Benátky (Itálie)  
   Připlutí: 9:00 
 

CENA OD 11 090 KČ 
OSOBA 
Cena obsahuje celodenní stravování  
formou plné penze.

PROGRAM  
Costa Victoria 
TERMÍNY: 26. 4. 2019  
až 17. 5. 2019 
• Den 1. Benátky (Itálie) | Odplutí: 17:00 
• Den 2. Relaxační den na moři 
•  Den 3. Bari (Itálie) 
   Připlutí: 8:00 | Odplutí: 18:00 
• Den 4. Korfu (Řecko)  
   Připlutí: 9:00 | Odplutí: 18:00 
• Den 5. Kotor (Černá Hora)  
   Připlutí: 8:00 | Odplutí: 17:00 
• Den 6. Dubrovník (Chorvatsko) 
   Připlutí: 7:00 | Odplutí: 17:00 
• Den 7. Zadar (Chorvatsko) 
   Připlutí: 8:00 | Odplutí: 19:00 
• Den 8. Benátky (Itálie) 
   Připlutí: 7:00 
 

CENA OD 15 060 KČ 
OSOBA 
Cena obsahuje celodenní stravování  
formou plné penze.

PROGRAM 
Costa Pacifica  
TERMÍNY: 13. 4. 2019  
až 26. 10. 2019 
• Den 1. Marseille (Francie)  
   Odplutí: 17:00 
• Den 2. Relaxační den na moři 
•  Den 3. Arrecife (Kanárské ostrovy) 
   Připlutí: 13:00 | Odplutí: 19:00 
• Den 4. St. Cruz de Tenerife  
   (Kanárské ostrovy)  
   Připlutí: 8:00 | Odplutí: 17:00 
• Den 5. Funchal (Madeira)  
   Připlutí: 8:00 | Odplutí: 17:00 
• Den 6. Relaxační den na moři 
•  Den 7. Malaga (Španělsko)  
   Připlutí: 8:00 | Odplutí: 13:00 
• Den 8. Relaxační den na moři 
• Den 9. Civitavecchia (Itálie)  
   Připlutí: 9:00 | Odplutí: 19:00 
• Den 10. Savona (Itálie)  
   Připlutí: 9:00 | Odplutí: 16:30 
• Den 11. Marseille (Francie)  
   Připlutí: 8:00 
 

CENA OD 18 370 KČ 
OSOBA 
Cena obsahuje celodenní stravování  
formou plné penze.
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PROGRAM 
Costa Fortuna – Krásný 
okruh Středozemím na  
palubě lodi Costa Fortuna, 
plavba s českým  
delegátem. TERMÍN:  
4. 4. 2019, 9 nocí 
• Den 1. Odjezd autobusem směr Janov  
   v odpoledních hodinách 
• Den 2. Janov (Itálie) | Odplutí: 18:00 
• Den 3. Marseille (Francie) 
   Připlutí: 8:00 | Odplutí: 18:00 
• Den 4. Barcelona (Španělsko) 
   Připlutí: 8:00 | Odplutí: 18:00 
• Den 5. Valencie (Španělsko) 
   Připlutí: 8:00 | Odplutí: 18:00 
• Den 6. Relaxační den na moři 
•  Den 7. Civitavecchia (Itálie)  
   Připlutí: 8:00 | Odplutí: 19:00 
• Den 8. La Spezia (Itálie)  
   Připlutí: 9:00 | Odplutí: 21:00 
• Den 9. Janov (Itálie) | Připlutí: 8:00 
• Den 10. Příjezd do ČR 
 

CENA OD 14 690 KČ 
OSOBA 
Cena obsahuje celodenní stravování  
formou plné penze a dopravu.

PROGRAM  
MSC Fantasia – Z Itálie  
na Ibizu se zastávkami  
v Marseille a Neapoli, 
plavba s českým  
delegátem. TERMÍN:  
30. 8. 2019, 9 nocí 
• Den 1. Odjezd autobusem směr Janov  
   v odpoledních hodinách 
• Den 2. Janov (Itálie) | Odplutí: 18:00 
• Den 3. Marseille (Francie) 
   Připlutí: 8:00 | Odplutí: 17:00 
• Den 4. Palma de Mallorca (Španělsko)  
   Připlutí: 10:00 | Odplutí: 01:00 
• Den 5. Ibiza (Španělsko)  
   Připlutí: 8:00 | Odplutí: 19:00 
• Den 6. Relaxační den na moři 
•  Den 7. Neapol (Itálie) 
   Připlutí: 7:00 | Odplutí: 17:00 
• Den 8. Livorno (Itálie) 
   Připlutí: 9:00 | Odplutí: 19:30 
• Den 9. Janov (Itálie) | Připlutí: 8:00 
• Den 10. Příjezd do ČR 
 

CENA OD 22 490 KČ 
OSOBA 
Cena obsahuje celodenní stravování  
formou plné penze a dopravu.

PROGRAM 
Nová loď MSC Bellissima  
– Z Itálie na Ibizu se  
zastávkami v Marseille  
a v Neapoli. Za poznáním 
Itálie se zastávkami  
na Maltě i ve Španělsku,  
plavba s českým  
delegátem. TERMÍN:  
15. 6. 2019, 9 nocí 
• Den 1. Odjezd autobusem směr Janov  
   v odpoledních hodinách 
• Den 2. Janov (Itálie) | Odplutí: 17:00 
• Den 3. Neapol (Itálie) 
   Připlutí: 11:00 | Odplutí: 19:30 
• Den 4. Messina (Itálie) 
   Připlutí: 8:00 | Odplutí: 18:00 
• Den 5. Valletta (Malta) 
   Připlutí: 8:00 | Odplutí: 18:00 
• Den 6. Relaxační den na moři 
•  Den 7. Marseille (Francie)  
   Připlutí: 8:00 | Odplutí: 18:00 
• Den 8. Malaga (Španělsko)  
   Připlutí: 8:00 | Odplutí: 13:00 
• Den 9. Janov (Itálie) | Připlutí: 8:00 
• Den 10. Příjezd do ČR 
 

CENA OD 19 760 KČ 
OSOBA 
Cena obsahuje celodenní stravování  
formou plné penze a dopravu.

PROGRAM  
MSC Sinfonia s českým 
delegátem. TERMÍN:  
1. 3. 2019, 13 nocí 
• Den 1. Odjezd autobusu z nástupních  
   míst v odpoledních/večerních hodinách  
   směr Janov 
• Den 2. Janov, Itálie | Odplutí: 17:00 
• Den 3. Marseille (Francie) 
   Připlutí: 8:00 | Odplutí: 18:00 
• Den 4. Barcelona (Španělsko) 
   Připlutí: 8:00 | Odplutí: 16:00 
• Den 5. Relaxační den na moři 
•  Den 6. Relaxační den na moři 
•  Den 7. Funchal (Portugalsko) 
   Připlutí: 8:00 | Odplutí: 16:00 
• Den 8. Santa Cruz de La Palma  
   (Tenerife), Španělsko  
   Připlutí: 9:00 | Odplutí: 16:00 
• Den 9. Relaxační den na moři 
•  Den 10. Tanger (Maroko) 
   Připlutí: 8:00 | Odplutí: 14:00 
• Den 11. Cartagena (Španělsko) 
   Připlutí: 8:00 | Odplutí: 18:00 
• Den 12. Relaxační den na moři 
• Den 13. Civitavecchia (Itálie) 
   Připlutí: 9:00 | Odplutí: 19:00 
• Den 14. Janov (Itálie) | Připlutí: 9:00 
   Odjezd zpět do ČR 

CENA OD 25 550 KČ 
OSOBA  
Cena obsahuje celodenní stravování  
formou plné penze a dopravu.

14 STŘEDOMOŘ Í  |  PLAVBY S DELEGÁTEM

PROGRAM 
MSC Orchestra – Malá 
ochutnávka západního 
Středomoří s průvodcem, 
plavba s českým  
průvodcem. TERMÍN:  
21. 9. 2019, 6 nocí 
• Den 1. Odjezd autobusem směr Janov  
   v odpoledních hodinách 
• Den 2. Janov (Itálie) | Odplutí: 17:00 
• Den 3. Marseille (Francie)  
   Připlutí: 8:00 | Odplutí: 16:00 
• Den 4. Ibiza (Španělsko) 
   Připlutí: 10:00 | Odplutí: 18:00 
• Den 5. Barcelona (Španělsko) 
   Připlutí: 7:00 | Odplutí: 13:00 
• Den 6. Janov (Itálie) | Připlutí: 9:00 
• Den 7. Odjezd do ČR 
 

CENA OD 12 980 KČ 
OSOBA  
Cena obsahuje celodenní stravování  
formou plné penze a dopravu.

PROGRAM 
MSC Preziosa – Plavba 
nádherným Středomořím 
se zastávkou v exotickém 
Maroku, plavba s českým 
průvodcem. TERMÍN:  
28. 10. 2019, 10 nocí  
• Den 1. Setkání s průvodcem na Letišti  
   Václava Havla a odlet do Milána 
• Den 2. Janov (Itálie) | Odplutí: 17:00 
• Den 3. Relaxační den na moři 
•  Den 4. Malaga (Španělsko)  
   Připlutí: 10:30 | Odplutí: 17:30 
• Den 5. Casablanca (Maroko)   
   Připlutí: 8:00 | Odplutí: 23:00 
• Den 6. Relaxační den na moři 
•  Den 7. Lisabon (Portugalsko) 
   Připlutí: 7:00 | Odplutí: 16:00 
• Den 8. Relaxační den na moři 
•  Den 9. Barcelona (Španělsko)  
   Připlutí: 12:00 | Odplutí: 20:00 
• Den 10. Marseille (Francie) 
   Připlutí: 8:00 | Odplutí: 18:00 
• Den 11. Janov (Itálie) | Připlutí: 8:00 
   Odjezd zpět do ČR 
 

CENA OD 26 860 KČ 
OSOBA  
Cena obsahuje celodenní stravování  
formou plné penze a dopravu.
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PROGRAM  
Rhapsody of the Seas  
s českým delegátem. 
TERMÍN:  
9. 8. 2019, 8 nocí 
• Den 1. Setkání s průvodcem na Letišti  
   Václava Havla a odlet do Benátek 
• Den 2. Benátky (Itálie) | Odplutí: 17:00 
• Den 3. Dubrovník (Chorvatsko) 
   Připlutí: 11:00 | Odplutí: 19:00 
• Den 4. Kotor (Černá Hora) 
   Připlutí: 7:00 | Odplutí: 17:00 
• Den 5. Relaxační den na moři 
•  Den 6. Santorini (Řecko) 
   Připlutí: 7:00 | Odplutí: 17:00 
• Den 7. Katakolon (Řecko) 
   Připlutí: 9:00 | Odplutí: 17:00 
• Den 8. Relaxační den na moři 
•  Den 9. Benátky (Itálie) | Připlutí: 6:45 
   Transfer na letiště a odlet do Prahy 
 

CENA OD 43 690 KČ 
OSOBA 
Cena obsahuje celodenní stravování  
formou plné penze a dopravu.

PROGRAM  
MSC Divina  
s českým delegátem. 
TERMÍN:  
5. 7. 2019, 9 nocí 
• Den 1. Odjezd autobusem směr Janov  
   v odpoledních hodinách 
• Den 2. Janov (Itálie) | Odplutí: 18:00 
• Den 3. Civitavecchia (Itálie) 
   Připlutí: 7:00 | Odplutí: 19:00 
• Den 4. Palermo (Itálie) 
   Připlutí: 10:00 | Odplutí: 18:00 
• Den 5. Cagliari (Itálie) 
   Připlutí: 7:00 | Odplutí: 19:00 
• Den 6. Palma de Mallorca (Španělsko) 
   Připlutí: 13:30 | Odplutí: 23:59 
• Den 7. Valencie (Španělsko) 
   Připlutí: 8:00 | Odplutí: 16:00 
• Den 8. Marseille (Francie) 
   Připlutí: 12:00 | Odplutí: 20:00 
• Den 9. Janov (Itálie) | Připlutí: 8:00 
• Den 10. Příjezd do ČR 
 

CENA OD 25 570 KČ 
OSOBA 
Cena obsahuje celodenní stravování  
formou plné penze a dopravu.

PROGRAM  
MSC Magnifica  
s českým delegátem. 
TERMÍN:  
5. 5. 2019, 8 nocí 
• Den 1. Odjezd autobusem směr Janov  
   v odpoledních hodinách 
• Den 2. Janov (Itálie) | Odplutí: 17:00 
• Den 3. Civitavecchia (Itálie) 
   Připlutí: 8:00 | Odplutí: 19:00 
• Den 4. Relaxační den na moři 
•  Den 5. Korfu (Řecko) 
   Připlutí: 9:00 | Odplutí: 17:00 
• Den 6. Kotor (Černá Hora) 
   Připlutí: 8:00 | Odplutí: 17:00 
• Den 7. Split (Chorvatsko) 
   Připlutí: 8:00 | Odplutí: 18:00 
• Den 8. Benátky (Itálie) | Připlutí: 12:00 
   Odjezd zpět do ČR v odpoledních  
   hodinách 
• Den 9. Příjezd do ČR  
 

CENA OD 17 600 KČ 
OSOBA 
Cena obsahuje celodenní stravování  
formou plné penze a dopravu.

16 STŘEDOMOŘ Í  |  PLAVBY S DELEGÁTEM

LOĎ MSC SEAVIEW BYLA POPRVÉ SPUŠTĚNA  
NA MOŘE V ČERVNU V ROCE 2018.  
Koncept lodi MSC Seaview je inspirovaný bydlením v přírodě. Můžete strávit čas venku: jíst, pít a relaxovat 
pod středomořským sluncem a užívat si nejlepších výhledů na moře na světě. Můžete se těšit na větší 
počet balkonových kajut, veřejné prostory s panoramatickými výhledy. Každý prvek je pečlivě naplánován 
tak, aby co nejvíce využíval moře a slunce. Jedinečnou konstrukcí MSC Seaview je impozantní  
360stupňová promenáda se skleněným zábradlím, které je po celé délce lodi. 
 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O LODI: 
• Kapacita: 5 429 osob • Posádka: 1 413 osob • Délka: 323 m • Šířka: 41 m • Výška: 72 m 
• Ponor: 8,55 m • Rychlost: 23 uzlů • Počet palub pro cestující: 18  
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PROGRAM 
MSC Meraviglia 
TERMÍNY: 27. 4. 2019  
až 14. 9. 2018 
• Den 1. Kiel (Německo)  
   Odplutí: 19:00 
• Den 2. Kodaň (Dánsko)  
   Připlutí: 8:00 | Odplutí: 18:00 
• Den 3. Relaxační den na moři 
•  Den 4. Helsinky (Finsko)  
   Připlutí: 12:00 | Odplutí: 18:00 
• Den 5. Petrohrad (Rusko)  
   Připlutí: 7:00 | Odplutí: 21:00 
• Den 6. Tallinn (Estonsko)  
   Připlutí: 9:00 | Odplutí: 18:00 
• Den 7. Relaxační den na moři 
•  Den 8. Kiel (Německo)  
   Připlutí: 7:00 
 

CENA OD 18 770 KČ 
OSOBA 
Cena obsahuje celodenní stravování  
formou plné penze.

PROGRAM 
MSC Meraviglia 
TERMÍNY: 28. 4. 2019  
až 11. 8. 2019 
• Den 1. Kiel (Německo)  
   Odplutí: 19:00 
• Den 2. Kodaň (Dánsko)  
   Připlutí: 9:00 | Odplutí: 18:00 
• Den 3. Relaxační den na moři 
•  Den 4. Hellesylt-Geiranger (Norsko)   
   Připlutí: 7:00 | Odplutí: 17:00 
• Den 5. Flåm (Norsko)   
   Připlutí: 8:00 | Odplutí: 19:00 
• Den 6. Stavanger (Norsko)  
   Připlutí: 12:00 | Odplutí: 21:00 
• Den 7. Relaxační den na moři 
•  Den 8. Kiel (Německo)  
   Připlutí: 7:00 
 

CENA OD 18 690 KČ 
OSOBA 
Cena obsahuje celodenní stravování  
formou plné penze.

PROGRAM 
Costa Magica 
TERMÍNY: 18. 5. 2019  
až 24. 8. 2019 
• Den 1. Stockholm (Švédsko)  
•  Den 2. Stockholm (Švédsko)  
   Odplutí: 7:00 
• Den 3. Helsinky (Finsko)  
   Připlutí: 8:00 | Odplutí: 18:00 
• Den 4. Petrohrad (Rusko)  
   Připlutí: 7:00  
• Den 5. Petrohrad (Rusko)  
   Odplutí: 18:00 
• Den 6. Tallinn (Estonsko)  
   Připlutí: 9:00 | Odplutí: 17:00 
• Den 7. Stockholm (Švédsko)  
   Připlutí: 9:00  
• Den 8. Stockholm (Švédsko) 
 

CENA OD 11 360 KČ 
OSOBA 
Cena obsahuje celodenní stravování  
formou plné penze.

18

SEVERN Í  EVROPA 
Výběr  z  p l a veb

JSTE PŘIPRAVENI VYPLOUT? VYDEJTE SE NA PLAVBU, KDE  
ČLOVĚK SE SETKÁVÁ S PŘÍRODOU A KDE KULTURA A HISTORIE 
MAJÍ SVÉ KOŘENY VE SLANÝCH VODÁCH OCEÁNU.  
 
Největším lákadlem této oblasti jsou norské fjordy a města na Baltu, z nichž nejžádanějším přístavem 
je Petrohrad. Pokud jste milovníky přírodní krás, je tato plavba právě pro vás. Fjordy, které se zařezávají  
do pevniny, jsou lemované vysokými horami nebo skalami, které vám nabídnou nezvyklé scenérie. Během 
kotvení je pak možné jet na výlet k pevninskému ledovci a mnoha fantastickým vodopádům. 
 
Pokud vás více fascinují lidské výtvory, nenechte si ujít „Benátky severu“, slavný Petrohrad. Návštěva 
letního sídla carů, Petrodvorců, vás jistě nezklame. Další perlou Pobaltí je estonský Tallinn, jehož  
městské hradby a věže jsou zapsané do seznamu kulturního dědictví UNESCO. Krásnou severskou  
městskou architekturu můžete obdivovat i v Helsinkách, Stockholmu, Kodani, Bergenu. Oslo vám  
nabídne jedinečné sochy Vigelanda, Amsterdam pak romantická zákoutí kolem grachtů. Na jihozápadě 
této velké oblasti se rozkládají široké a dunami poseté písečné pláže, které by bylo škoda  
nenavštívit. Plavba v severní Evropě je nezapomenutelným zážitkem. 
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PROGRAM 
Costa Magica  
s českým delegátem. 
TERMÍNY:  
25. 5. 2019, 7 nocí 
• Den 1. Setkání s průvodcem na Letišti  
   Václava Havla a odlet do Stockholmu  
• Den 2. Stockholm (Švédsko)  
   Odplutí: 7:00 
• Den 3. Helsinky (Finsko)  
   Připlutí: 8:00 | Odplutí: 18:00 
• Den 4. Petrohrad (Rusko)  
   Připlutí: 7:00  
• Den 5. Petrohrad (Rusko)  
   Odplutí: 18:00 
• Den 6. Tallinn (Estonsko)  
   Připlutí: 9:00 | Odplutí: 17:00 
• Den 7. Stockholm (Švédsko)  
   Připlutí: 9:00  
• Den 8. Stockholm (Švédsko) 
   Odlet do ČR 
 

CENA OD 21 990 KČ 
OSOBA 
Cena obsahuje celodenní stravování  
formou plné penze a dopravu.

PROGRAM 
MSC Orchestra s českým 
delegátem. TERMÍNY:  
18. 7. 2019, 12 nocí 
• Den 1. Setkání s průvodcem na Letišti  
   Václava Havla a odlet do Hamburku  
• Den 2. Hamburk (Německo)  
   Odplutí: 18:00 
• Den 3. Relaxační den na moři 
•  Den 4. St. Helier (Jersey, Normanské  
   ostrovy), Korunní závislé území Velké  
   Británie, Připlutí: 8:00 | Odplutí: 15:00 
• Den 5. Cork (Irsko)  
   Připlutí: 9:00 | Odplutí: 16:30 
• Den 6. Dublin (Irsko)  
   Připlutí: 9:00 | Odplutí: 18:00 
• Den 7. Belfast (Velká Británie)  
   Připlutí: 8:00 | Odplutí: 18:00 
• Den 8. Greenock (Velká Británie)  
   Připlutí: 8:00 | Odplutí: 18:00 
• Den 9. Relaxační den na moři 
•  Den 10. Invergordon (Velká Británie)  
   Připlutí: 9:00 | Odplutí: 18:00 
• Den 11. South Queensferry  
   (Velká Británie)  
   Připlutí: 8:00 | Odplutí: 18:00 
• Den 12. Relaxační den na moři 
•  Den 13. Hamburk (Německo) 
   Připlutí: 8:00 | Odlet do ČR 

CENA OD 47 700 KČ 
OSOBA  
Cena obsahuje celodenní stravování  
formou plné penze a dopravu.

PROGRAM 
Costa Mediterranea  
s českým delegátem. 
TERMÍNY:  
14. 9. 2019, 8 nocí 
• Den 1. Setkání s průvodcem na Letišti  
   Václava Havla a odlet do Amsterdamu  
• Den 2. Amsterdam (Nizozemsko)  
   Odplutí: 17:00 
• Den 3. Dover (Velká Británie)  
   Připlutí: 8:00 | Odplutí: 20:00 
• Den 4. Le Havre (Francie)  
   Připlutí: 8:00 | Odplutí: 19:00 
• Den 5. Bruggy (Belgie) 
   Připlutí: 9:00 | Odplutí: 19:00 
• Den 6. Relaxační den na moři 
•  Den 7. Hamburk (Německo)  
   Připlutí: 7:30 | Odplutí: 20:30 
• Den 8. Bremerhaven (Německo) 
   Připlutí: 7:30 | Odplutí: 14:00 
• Den 9. Amsterdam (Nizozemsko) 
   Připlutí: 8:00 | Odlet do ČR 
 

CENA OD 22 300 KČ 
OSOBA 
Cena obsahuje celodenní stravování  
formou plné penze a dopravu.

LOĎ NORWEGIAN ESCAPE VYPLULA POPRVÉ V ROCE 2015. 
NA TÉTO LODI SI MŮŽETE VYCHUTNAT PLAVBU NA BERMUDY  
ČI PO KARIBSKÝCH OSTROVECH.  
Na palubě se nachází celkem 16 restaurací – hlavní restaurace, samoobslužný bufet, italská a francouzská 
restaurace či steakhouse. Dále zde naleznete 10 barů a salonků. O vaši zábavu se postará divadlo,  
diskotéka, fotogalerie, internetový koutek, knihovna, umělecká galerie, videohry či komediální klub. 
 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O LODI: 
• Kapacita: 4 266 osob • Posádka: 1 733 osob • Délka: 326 m • Šířka: 41,5 m • Výška: 61 m 
• Ponor: 8,6 m • Rychlost: 28 uzlů • Počet palub pro cestující: 20
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PROGRAM 
USA, Jamajka, Kajmanské 
ostrovy, Mexiko, Bahamy. 
MSC Seaside. 
TERMÍNY: od 6. 4. 2019  
do 2. 11. 2019 
• Den 1. Miami (USA), odplutí 19:00 
• Den 2. Relaxační den na moři 
•  Den 3. Ocho Rios (Jamajka)  
   Připlutí: 9:00 | Odplutí: 17:00 
• Den 4. George Town (Kajmanské ostrovy) 
   Připlutí: 8:00 | Odplutí: 16:00 
• Den 5. Cozumel (Mexiko) 
   Připlutí: 10:00 | Odplutí: 18:00 
• Den 6. Relaxační den na moři 
•  Den 7. Nassau (Bahamy) 
   Připlutí: 9:00 | Odplutí: 16:00 
• Den 8. Miami (USA) 
   Připlutí: 7:00 
 

CENA OD 13 060 KČ 
OSOBA 
Cena obsahuje celodenní stravování  
formou plné penze.

PROGRAM 
USA, Haiti, Jamajka,  
Mexiko.  
Allure of the Seas. 
TERMÍNY: od 19. 5. 2019 
do 27. 10. 2019 
• Den 1. Fort Lauderdale – Florida 
   Odplutí: 16:30 
• Den 2. Relaxační den na moři 
•  Den 3. Labadee (Haiti) 
   Připlutí: 7:00 | Odplutí: 16:00 
• Den 4. Falmouth (Jamajka) 
   Připlutí: 9:30 | Odplutí: 18:00 
• Den 5. Relaxační den na moři 
•  Den 6. Cozumel (Mexiko) 
   Připlutí: 8:00 | Odplutí: 19:00 
• Den 7. Relaxační den na moři 
•  Den 8. Fort Lauderdale – Florida 
   Připlutí: 6:15 
 

CENA OD 16 420 KČ 
OSOBA 
Cena obsahuje celodenní stravování  
formou plné penze.

PROGRAM 
USA, Bermudy  
z Cape Liberty. 
Celebrity Summit. 
TERMÍNY: od 5. 5. 2019 
do 8. 9. 2019 
• Den 1. Cape Liberty  
   (New Jersey – USA) 
• Den 2. Relaxační den na moři 
•  Den 3. Relaxační den na moři 
•  Den 4. King’s Wharf (Bermudy) 
• Den 5. King’s Wharf (Bermudy) 
• Den 6. King’s Wharf (Bermudy) 
• Den 7. Relační den na moři 
•  Den 8. Cape Liberty  
   (New Jersey – USA) 
 

CENA OD 24 250 KČ 
OSOBA 
Cena obsahuje celodenní stravování  
formou plné penze.

22

KARIB IK 
Výběr  z  p l a veb

KDYŽ SE ŘEKNE KARIBIK... 
 
Co se vám vybaví? Bílé pláže, modré moře, svůdné krásky, mužní surfaři, houpavá hudba a barevné 
longdrinky s deštníčky... A teď si představte, že tohle všechno si budete užívat z paluby luxusní lodi.  
Samozřejmě vystoupíte i na břeh ostrovních přístavů, abyste se mohli seznámit s místními obyvateli, 
prohlédnout si kávové plantáže nebo palírny zdejšího proslulého rumu. 
 
STARTUJEME V AMERICE 
Tyto pohádkové plavby začínají obvykle na Floridě, která má s Evropou cenově výhodné letecké  
spojení. Častými výchozími přístavy bývá i Tampa, Jacksonville nebo New Orleans, plavby, které mají za 
cíl především ostrovy, obvykle poprvé zvedají kotvy v Santu Domingu, San Juanu nebo na Guadeloupu. 
 
DEJTE TOMU TEN SPRÁVNÝ SMĚR 
Záleží jen na vás a na tom, co vás zajímá, abyste si vybrali směr své cesty. Plavba západním  
Karibikem vás zavede k mayským památkám v Mexiku, Belize a Hondurasu, položí vám k nohám Kubu, 
Jamajku a Kajmanské ostrovy. Východní Karibik vám představí Bahamské ostrovy a souostroví  
Velkých i Malých Antil. 
 
POZOR, KARIBIK JE NÁVYKOVÝ...
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PROGRAM Z USA přes  
Mexiko až do Hondurasu  
a zpět na palubě Allure of  
the Seas, plavba s českým 
průvodcem. TERMÍN:  
15. 11. 2019, 10 noc 
• Den 1. Setkání s průvodcem na Letišti  
   Václava Havla a odlet do Miami 
• Den 2. Miami (USA) 
• Den 3. Fort Lauderdale (USA) 
   Odplutí: 16:30 
• Den 4. Perfect Day at Cococay (Bahamy) 
   Připlutí: 8:00 | Odplutí: 17:00 
• Den 5. Relaxační den na moři 
•  Den 6. Cozumel (Mexiko) 
   Připlutí: 8:00 | Odplutí: 19:00 
• Den 7. Costa Maya (Mexiko) 
   Připlutí: 8:00 | Odplutí: 17:00 
• Den 8. Isla de Roatan (Honduras) 
   Připlutí: 7:00 | Odplutí: 15:00 
• Den 9. Relaxační den na moři 
•  Den 10. Fort Lauderdale (USA) 
   Připlutí: 6:15  
• Den 11. Přílet do ČR  
 

CENA OD 61 090 KČ 
OSOBA   
Cena obsahuje celodenní stravování 
formou plné penze a dopravu.

PROGRAM Velký okruh  
Karibikem se zastávkou  
v Kolumbii, Panamě  
i na Bahamách na lodi  
MSC Divina, plavba s českým  
průvodcem. TERMÍN:  
24. 11. 2019, 13 nocí 
• Den 1. Setkání s průvodcem na Letišti  
   Václava Havla a odlet do Miami 
• Den 2. Miami (USA) | Odplutí: 19:00 
• Den 3. Relaxační den na moři 
•  Den 4. Ocho Rios (Jamajka) 
   Připlutí: 10:00 | Odplutí: 18:00 
• Den 5. Relaxační den na moři 
•  Den 6. Cartagena de Indias (Kolumbie) 
   Připlutí: 8:00 | Odplutí: 17:00 
• Den 7. Colon (Panama) 
   Připlutí: 9:00 | Odplutí: 18:00 
• Den 8. Puerto Limon (Kostarika) 
   Připlutí: 8:00 | Odplutí: 17:00 
• Den 9. Relaxační den na moři 
•  Den 10. Costa Maya (Mexiko) 
   Připlutí: 9:00 | Odplutí: 18:00 
• Den 11. Relaxační den na moři 
•  Den 12. Ocean Cay MSC Marine  
   Reserve (Bahamy) 
   Připlutí: 9:00 | Odplutí: 23:00 
• Den 13. Miami (USA) | Připlutí: 7:00 
• Den 14. Přílet do ČR  

CENA OD 47 800 KČ 
OSOBA   
Cena obsahuje celodenní stravování 
formou plné penze a dopravu.

PROGRAM Překrásný  
Karibik, plavba s českým  
průvodcem. MSC Meraviglia. 
TERMÍN:  
26. 10. 2019, 17 nocí 
•  Den 1. Setkání s průvodcem na Letišti  
   Václava Havla a odlet do New Yorku,  
   ubytování ve 3* hotelu 
•  Den 2. New York (USA) 
•  Den 3. New York (USA) | Odplutí 19:00 
•  Den 4., 5. a 6. Relaxační den na moři 
•  Den 7. Philipsburg (Svatý Martin), 
   Autonomní státy Nizozemska  
   Připlutí: 7:00 | Odplutí: 17:00 
•  Den 8. Fort de France (Martinik),  
   Zámořský departement Francie 
   Připlutí: 8:00 | Odplutí: 18:00 
•  Den 9. Bridgetown (Barbados)  
   Připlutí: 7:00 | Odplutí: 19:00 
•  Den 10. Saint George (Grenada)  
   Připlutí: 7:00 | Odplutí: 14:00 
•  Den 11. Willemstad (Curacao),  
   Autonomní státy Nizozemska  
   Připlutí: 13:00 | Odplutí: 23:00 
•  Den 12. Oranjestad (Aruba),  
   Autonomní státy Nizozemska 
   Připlutí: 7:00 | Odplutí: 19:00 
•  Den 13. a 14. Relaxační den na moři 
•  Den 15. Ocean Cay MSC Marine  
   Reserve (Bahamy),  
   Připlutí: 9:00 | Odplutí: 23:00 
•  Den 16. Miami (USA) | Připlutí: 7:00  
•  Den 17. Odlet zpět do ČR 
•  Den 18. Přílet do ČR 
 CENA OD 69 620 KČ 
OSOBA   
Cena obsahuje celodenní stravování 
formou plné penze a dopravu.
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PROGRAM 
Spojené arabské emiráty,  
Omán, Bahrajn, Katar.  
MSC Lirica.  
TERMÍN:  
5. 1. 2019, 11 nocí 
• Den 1. Dubaj (SAE), Odplutí: 23:59 
• Den 2. Dubaj (SAE)  
   Připlutí: 00:01 | Odplutí: 21:00 
• Den 3. Relaxační den na moři 
•  Den 4. Abú Dhabí (SEA) 
   Připlutí: 7:00 | Odplutí: 21:00 
• Den 5. Chasab (Omán)  
   Připlutí: 10:00 | Odplutí: 18:00 
• Den 6. Maskat (Omán)  
   Připlutí: 9:00 | Odplutí: 23:59 
• Den 7. Maskat (Omán)  
   Připlutí: 00:01 | Odplutí: 17:00 
• Den 8. Relaxační den na moři 
•  Den 9. Bahrajn (Bahrajn) 
   Připlutí: 8:00 | Odplutí: 18:00 
• Den 10. Doha (Katar)  
   Připlutí: 9:00 | Odplutí: 17:00 
• Den 11. Dubaj (SAE) 
   Připlutí: 9:00 | Odplutí: 23:59 
• Den 12. Dubaj (SAE), Připlutí: 00:01 
 

CENA OD 16 810 KČ 
OSOBA 
Cena obsahuje celodenní stravování  
formou plné penze.

PROGRAM 
Spojené arabské emiráty,  
Omán. MSC Splendida. 
TERMÍN:  
11. 1. 2019, 7 nocí 
• Den 1. Dubaj (SAE), Odplutí: 23:00 
• Den 2. Abú Dhabí (SAE)  
   Připlutí: 5:00 | Odplutí: 23:00 
• Den 3. Sir Bani Yas Is (SAE) 
   Připlutí: 9:00 | Odplutí: 17:00 
• Den 4. Relaxační den na moři 
•  Den 5. Maskat (Omán) 
   Připlutí: 8:00 | Odplutí: 18:00 
• Den 6. Chasab (Omán)  
   Připlutí: 9:00 | Odplutí: 18:00 
• Den 7. Dubaj (SAE)  
   Připlutí: 9:00 | Odplutí: 23:59 
• Den 8. Dubaj (SAE)  
   Připlutí: 00:01 
 

CENA OD 16 420 KČ 
OSOBA 
Cena obsahuje celodenní stravování  
formou plné penze.

PROGRAM 
Spojené arabské emiráty, 
Omán s českým delegátem 
na lodi Costa Mediterranea. 
TERMÍN:  
31. 1. 2019, 9 nocí 
• Den 1. Odlet z Prahy, ve večerních  
   hodinách 
• Den 2. Přílet do Dubaje, Ubytování v 4* 
   hotelu a prohlídka města 
• Den 3. Dubaj (SAE)  
• Den 4. Dubaj (SAE) | Odplutí: 14:00  
• Den 5. Maskat (Omán) | Připlutí: 9:00 
• Den 6. Maskat (Omán) | Odplutí: 01:00 
• Den 7. Sir Bani Yas Island (SAE) 
   Připlutí: 9:00 | Odplutí: 18:00  
•  Den 8. Abú Dhabí (SAE) | Připlutí: 8:00 
• Den 8. Abú Dhabí (SAE) | Odplutí: 23:59 
• Den 9. Dubaj (SAE)  
   Připlutí: 8:00 | Odlet a přílet do Prahy 

CENA OD 35 989 KČ 
OSOBA 
Cena obsahuje celodenní stravování  
formou plné penze. 
 
Služby českého delegáta po celou dobu zájezdu. 
Letecká doprava z Prahy a zpět, transfery. 1 noc  
v Dubaji v **** hotelu se snídaní. Plavba na lodi  
v kajutě vybrané kategorie. Přístavní a jiné poplatky. 
Plná penze zahrnující vodu, čaj, kávu z automatů  
v samoobslužné restauraci u snídaně a v době  
odpolední svačiny. Volné využití veřejných prostor  
a vybavení lodi k odpočinku a sportu (bazény, vířivky, 
lehátka a osušky, fitness). Animační programy pro 
děti i dospělé, večerní show, živá hudba k poslechu  
i tanci, diskotéka. Dětské kluby a dětské menu  
v restauracích 
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SPOJENÉ  
ARABSKÉ  EMIRÁTY 
Výběr  z  p l a veb

CHCETE VIDĚT NA JEDNOM MÍSTĚ NEJMODERNĚJŠÍ BUDOVY,  
NEJVĚTŠÍ NÁKUPNÍ CENTRUM SVĚTA NEBO ZPÍVAJÍCÍ FONTÁNU?  
POJEĎTE S NÁMI DO SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTŮ! 
 
Jen zde najdete typický kontrast historie, tradic a moderních projektů. Pokud čekáte jenom písek,  
budete zklamaní. Hledáte-li ale místo, kde je vše největší, nejmodernější a nejbohatší, budete překvapení. 
Jen zde najdete architektonicky nejzajímavější stavby nebo třeba i umělá souostroví. K vidění jsou zde 
i vyhlášená profesionální golfová hřiště, vodní akvaparky, zábavní centrum Ferrari Park Abu Dhabi  
nebo závody Formule 1. Budete mít, ale i možnost na vlastní smysly zažít vůni koření, arabskou  
kuchyni, sladkosti, čerstvou šťávu z exotického ovoce. 
 
Možnosti vyžití jsou zde téměř nevyčerpatelné. Je jen na vás, které z lákadel orientálního světa se  
rozhodnete ochutnat. 

Abu Dhabi

Sir Bani Yas Island

Dubai

Muscat
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NA LOD I  I  NA  KOLE  
Výběr  z  p l a veb

OD KAŽDÉHO NĚCO – ZKUSTE AKTIVNÍ DOVOLENOU SPOJENOU  
S TROCHOU SPORTU A TROCHOU POZNÁVÁNÍ A CESTOVÁNÍ… 
 
Objevte s námi úplně jinou, nevšední dovolenou, při které budete moci vyzkoušet jedinečné spojení  
cyklistiky a plavby lodí. Na kole si jezdíte ve skupinkách nebo jednotlivě, máte možnost výběru  
z náročnějších i kratších tras. Komu se zrovna na kolo nechce, může plout na lodi s posádkou do některého 
z malých přístavů, který se stane na noc vaším útočištěm – s možností večerní prohlídky města. 
 
Profesionální vybavení, jako jsou podrobné mapy a navigace GPS, jsou samozřejmostí, takže šance,  
že zabloudíte, je minimální. 
 
Zkuste něco neobyčejného a jiného, aktivní dovolená společně s profesionálním zázemím a nadstan-
dardním servisem vám udělá z dovolené opravdový zážitek. 

NA  LOD I  I  NA  KOLE

ZELENÉ SRDCE HOLANDSKA 
TERMÍN: 8 dní (turnusy), od 11. 5. do 5. 10. 2019 
PROGRAM 
•  Den 1. Amsterdam (Nizozemsko) | Vyplutí v 17:20 
•  Den 2. Amsterdam – Zaandam | Zaandam – Zaanse Schans – Haarlem (40 km nebo 55 km) 
•  Den 3. Haarlem – North Sea coast – Leiden (42 km nebo 50 km) 
•  Den 4. Leiden – Delft (35 km nebo 41 km) 
•  Den 5. Delft – Rotterdam – Kinderdijk | Kinderdijk – Schoonhoven – Gouda  
   (několik tras od 23 km do 66 km) 
•  Den 6. Gouda – Kudelstaart (45 km nebo 55 km) 
•  Den 7. Kudelstaart – Aalsmeer – Amsterdam (30 km nebo 37 km) 
•  Den 8. Připlutí do Amsterdamu – vylodění po snídani v 9:30 
 
CENA ZAHRNUJE 
• 8 dní/7 nocí na lodi Jelmar • 7x snídani • Balené obědy • 7x 3chodovou večeři  
• Kávu a čaj na palubě • Welcome drink • Ručníky v kajutě a 1x úklid během pobytu  
• Denní setkávání s posádkou • Mapy a itinerář pro vaše trasy (1 set pro kajutu)  
• GPS navigaci • Použití vodotěsné tašky • Wifi 
 
CENA NEZAHRNUJE 
• Dopravu do Amsterdamu • Nápoje • Zapůjčení kola/elektrokola – 2 500 Kč/týden, 
5 000 Kč/týden (pouze na objednání) • Zapůjčení helmy – 270 Kč/týden (pouze při předběžné  
rezervaci) • Pojištění • Spropitné • Vstupné a exkurze • Poplatky za trajekty/vodní autobusy 
 

CENA OD 12 900 KČ l OSOBA

CESTA ZA TULIPÁNY 
TERMÍN: 3–5 dní (turnusy), od 8. 4. do 20. 4. 2019 
PROGRAM 
•  Den 1. Amsterdam | Amsterdam – Zaandam 
•  Den 2. Zaandam – Zaanse Schans – Zaandam (přibližně 17 km) | Zaandam – Haarlem 
•  Den 3. Haarlem – Keukenhof – Oude Wetering (přibližně 40 km) 
•  Den 4. Oude Wetering – Amsterdam | Amsterdam Waterland cycling tour  
   (přibližně 27–35 km) 
•  Den 5. Připlutí do Amsterdamu – vylodění po snídani v 9:30 
 
CENA ZAHRNUJE 
• 5 dní/4 noci na lodi Jelmar • 4x snídani • Balené obědy • 4x 3chodovou večeři  
• Kávu a čaj na palubě • Welcome drink • Ručníky v kajutě a 1x úklid během pobytu  
• Denní setkávání s posádkou • Mapy a itinerář pro vaše trasy (1 set pro kajutu)  
• GPS navigaci • Použití vodotěsné tašky 
 
CENA NEZAHRNUJE 
• Dopravu do Amsterdamu • Nápoje • Zapůjčení kola/elektrokola – 1 100 Kč/týden, 
3 000 Kč/týden (pouze na objednání) • Zapůjčení helmy – 270 Kč/týden (pouze při předběžné  
rezervaci) • Pojištění • Spropitné • Vstupné a exkurze • Poplatky za trajekty/vodní autobusy 
• Wifi  

CENA OD 8 600 KČ l OSOBA
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PLAVBA PO ŘECE MEKONG 
PROGRAM 
• Den 1. Odlet z Prahy 
• Den 2. Přílet a transfer do Ho Či Minova Města 
• Den 3. Tunel Cu Chi – jednodenní prohlídka Ho Či Minova Města  
• Den 4. Ho Či Minovo Město – My Tho – Cai Be 
• Den 5. Cai Be – Sa Dec – Tân Châu 
• Den 6. Tân Châu – přejezd hranic – Phnompenh 
• Den 7. Phnompenh 
• Den 8. Phnompenh – Kampong Cham 
• Den 9. Kampong Cham (Mekong) – Kampong Chhnang (Tonle) 
• Den 10. Kampong Chhnang – jezero Tonle 
• Den 11. Jezero Tonle – Siem Reap 
• Den 12. Odlet do Prahy 
 
CENA ZAHRNUJE 
• Ubytování: 2x noc v Ho Či Minově Městě – hotel Renaissaince Riverside Hotel Saigon 5*1,  
7x noc na lodi Jayavarman, 1x noc v Siem Reap – Sofitel Angkor 5*1  
• Plnou penzi – po dobu plavby • Snídani a oběd po dobu ubytování v hotelu v Ho Či Minově Městě  
a snídani v Siem Reapu • Po celý den k dispozici káva/čaj a minerální voda  
• Skupinové exkurze na pobřeží a vstupy • Transfery z/do místa setkání a nalodění  
• Anglicky mluvící průvodce, český průvodce od 10 osob  
• Ubytování ve vybrané kajutě – (Superior) 
 
CENA NEZAHRNUJE 
• Letenky Praha – Ho Či Minově Městě / Siem Reap a zpět • Vízum do Vietnamu – 25 USD/osoba 
• Vízum do Kambodže – zajistí lodní společnost USD • Obědy a večeře po dobu pobytu  
v Ho Či Minově Městě a Siem Reapu • Cestovní pojištění • Spropitné během zájezdu 
 
1 Hotel bude potvrzen, vždy při objednání zájezdu. V případě obsazení hotelu, bude nahrazen  
stejnou kategorií. 
 

CENA OD 56 000 KČ l OSOBA 
Cena obsahuje celodenní stravování formou plné penze.

PLAVBA PO NILU 
PROGRAM 
• Den 1. Odlet z Prahy ve večerních hodinách v 20:30 
• Den 2. Přílet do Hurghady v brzkých ranních hodinách (00:45) 
• Den 3. Transfer z Hurghady do Asuánu a nalodění 
• Den 4. Plavba z Asuánu do Edfu 
• Den 5. Plavba z Edfu do Luxoru 
• Den 6. Odjezd z Luxoru zpět do Hurghady 
• Den 7. Hurghada 
• Den 8. Hurghada – odlet do Prahy v odpoledních hodinách (15:00) 
 
CENA ZAHRNUJE 
• Letenku Praha – Hurghada – Praha • 3 noci ubytování v 5* hotelu v Hurghadě – All inclusive 
• 3 noci ubytování na 5* de luxe lodi M/S la traviata Nile Cruise1 s plnou penzí 
• Přivítání na letišti při příletu a transfer na letiště při odletu • Všechny transfery při přesunech  
luxusním klimatizovaným vozem • Transfer Hurghada – Asuán, Luxor – Hurghada 
• Výlet na Asuánskou přehradu, nedokončený obelisk a návštěvu chrámu na ostrově Philae 
u Asuánu • Návštěvu chrámového komplexu Kom Ombo a staroegyptské svatyně v Edfu,  
při plavbě na Nilu • Výlet do Údolí králů, návštěvu Hatšepsutina chrámu a Memnonových kolosů 
na západním břehu Luxoru • Výlet do Karnaku a chrámů na východním břehu Luxoru  
• Vstupné do památek během plavby • Česky mluvícího průvodce • Všechny taxy 
1 V případě nedostupnosti této lodi bude připravena náhradní loď stejné kategorie. 
 
CENA NEZAHRNUJE 
• Vstupní vízum do Egypta – možno zakoupit na letišti v Egyptě za cca 30 USD/osoba 
• Cestovní pojištění • Nápoje na lodi • Spropitné  

CENA OD 22 450 KČ l OSOBA 
Cena obsahuje celodenní stravování formou plné penze.
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EXOT ICKÉ  PLAVBY  
Výběr  z  p l a veb

DOBRODRUŽSTVÍ NA TAJEMNÝCH ŘEKÁCH MEKONG A NIL 
 
MEKONG 
Příběh Matky všech řek (Mae Nam Khong) začíná kdesi ve výšce více než 5 000 metrů pod zasně -
ženými horskými masivy Tibetu. Postupně přibírá přítoky, které odvodňují monzunové pralesy šesti  
zemí Asie, a vytvoří tak jeden z mnoha asijských veletoků. Mekong je nejúžasnější s přicházejícím  
večerem, kdy zapadající slunce zbarví hladinu řeky červenými odstíny a rybáři na dlouhých typických 
džunkách vyrážejí na každodenní rybolov. Budete moci být součástí této scenérie, daleko od hektického 
velkoměsta a nekonečného stresu. 
 
NIL 
Pokud jste v sobě objevili dobrodruha nebo chcete jen při své dovolené spojit pohodu na výletní lodi  
s poznáváním egyptských památek, pak vás plavba po Nilu nezklame. Egypt sám o sobě je země  
s několikatisíciletou historií, která nutí člověka k zamyšlení a vyvolává respekt i úctu. 
  
Chcete-li poznat krásy Egypta, cestujte tak jako staří Egypťané a využijte k tomu druhou nejdelší řeku 
světa. Plavba lodí je nejpohodlnější způsob, jak se přiblížit k nejúžasnějším monumentům, které člověk 
stvořil. Luxor, Údolí králů, Káhira, chrámy, magická poušť a okolní příroda čekají jen na vás. Cestování 
po Nilu je jedinečná příležitost dotknout se vzdálené historie a pokusit se alespoň část tohoto setkání 
přenést do vlastního života. 
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7 DNŮ EKVÁDOR & GALAPÁGY 
SEVERNÍ OKRUH 
PROGRAM 
•  Den 1. Odlet z Prahy – přílet do Ekvádoru / Quito 
•  Den 2. Ekvádor – Quito 
•  Den 3. Quito – Baltra / Galapágy 
   Dopoledne: Galapagos Legend 
   Odpoledne: Želví rezervace na ostrově Santa Cruz 
   nebo – při rozšířené variantě na 8denní plavbu 
   Odpoledne: Black Turtle Cove (zátoka Černé želvy), ostrov Santa Cruz 
•  Den 4. Galapágy 
   Dopoledne: Prince Philip's Steps (el Baranco) – ostrov Genovesa 
   Odpoledne: Darwin Bay (ostrov Genovesa) 
•  Den 5. Galapágy 
   Dopoledne: Dragon Hill (ostrov Santa Cruz) 
   Odpoledne: ostrov Santa Fe 
•  Den 6. Galapágy – Quito 
•  Den 7. Odlet do Prahy 
 
CENA ZAHRNUJE 
• 3x ubytování v Quitu v hotelu Swissotel 5* se snídaní • Prohlídku Quita s průvodcem (anglicky 
mluvící) • Letenku z Quita na Galapágy a zpět • Ubytování ve vybrané kajutě • CGG Tax – vstupní 
karta na Galapágy • Vstupní poplatek na Galapágy • Anglicky mluvícího průvodce po celou dobu 
plavby • Plnou penzi na úrovni 5* hotelu – BBQ • Koktejl první a poslední den na lodi  
• Kávu, čaj, vodu po celý den • Transfery včetně dopravy zavazadel z letiště na loď a zpět na  
letiště při nalodění a vylodění • Přístavní taxy/poplatky • 2x denně výlety na ostrovy,  
do národních parků/rezervací • Veškeré nabízené aktivity a výlety uvedené v programu zájezdu  
v rámci plavby (pěší výlety do panenské přírody, šnorchlování) 
 
CENA NEZAHRNUJE 
• Letenku Praha – Quito – Praha • Půjčení mořského kajaku 30 USD • Alkoholické  
a nealkoholické nápoje • Spropitné na lodi (doporučuje se 20 USD/osoba/den pro posádku) 
• Internet 80 USD • Cestovní pojištění 
 

CENA OD 68 000 KČ l OSOBA

8 DNÍ MEXIKO 
PLAVBA PO KORTÉZOVĚ MOŘI 
PROGRAM 
•  Den 1. Odlet z Prahy 
•  Den 2. San José del Cabo / La Paz – nalodění 
•  Den 3. Ostrov San Francisko 
•  Den 4. Bahía Agua Verde 
•  Den 5. Kapitánův výběr (den dle kapitána) 
•  Den 6. Objevování podmořského života 
•  Den 7. Los Islotes / ostrov Partida 
•  Den 8. Ostrov Espiritu Santo 
•  Den 9. La Paz / San José del Cabo – vylodění – transfer na letiště 
 
CENA ZAHRNUJE 
• Ubytování na lodi v rezervované kajutě • Anglicky mluvícího průvodce po celou dobu plavby 
• ALL INCLUSIVE – plnou penzi na úrovni 5* hotelu po celou dobu plavby včetně nealkoholických 
nápojů a prémiových značek vína, piva a lihovin • Transfery včetně dopravy zavazadel z letiště  
na loď a zpět na letiště při nalodění a vylodění • Přístavní taxy/poplatky  
• Vstupy do národních parků/rezervací • Veškeré nabízené aktivity a výlety uvedené v programu 
zájezdu v rámci plavby (pěší výlety do panenské přírody, šnorchlování, výlety do přírody  
na kajacích) včetně potřebného vybavení a průvodce • Wellness program: fitness vybavení,  
podložky pro cvičení jógy a 1 hodina masáže 
 
CENA NEZAHRNUJE 
• Letenky Praha – San José del Cabo a zpět • Spropitné na lodi • Cestovní pojištění 
  

CENA OD 83 600 KČ l OSOBA
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PLAVBY PO ALJAŠCE 
PLAVBA V LEDOVCOVÝCH ZÁTOKÁCH  
S POZOROVÁNÍ DIVOKÝCH ZVÍŘAT. 
PROGRAM 
•  Den 1. Juneau (Aljaška), nalodění 
   Vítejte na palubě! Seznámíte se s posádkou, zabydlíte se a budete relaxovat společně  
   s vašimi spolucestovateli. Za pár minut již budete proplouvat malebnými průlivy příbřežní 
   cesty Endicott Arm.  
•  Den 2. Endicott Arm / Fords Terror 
   Zasněžené hory a zářící kry vám vyrazí dech tváří tvář ledovci Dawes. Při proplutí Endicott  
   Arm budete mít možnost sledovat tuleně obecného lenošícího na plujících krách podél vaší  
   lodi. Panoramata pobřežních hor jsou poseta mnoha vodopády, které umocňují váš zážitek  
   z plavby. 
•  Den 3. Stephens Passage 
   Užijte si tento den! Zatímco kapitán bude s lodí proplouvat fjordy, vy budete mít možnost  
   pozorovat velryby keporkaky a kosatky, které jsou v těchto vodách velmi často k vidění. Dalším 
   bodem programu může být procházka nádhernou a svěží přírodou, ve které uvidíte všechny  
   odstíny zelené barvy a také mnoho úchvatných vodopádů, nebo se můžete plavit na kajaku  
   či paddle boardu a pozorovat přímo z vody přírodní krásy a divoká zvířata, zejména medvědy, 
   volavky, norky a tuleně. 
•  Den 4. Thomas Bay 
   Nad zálivem Thomas Bay se tyčí pohoří Coast Mountain Range a chrání ledovcovou krajinu  
   této odlehlé divočiny. Je to kouzelné místo. Pod vedením svého expedičního týmu můžete  
   otestovat své „pádlovací“ schopnosti, nebo si radši zvolit odpočinek, relaxaci a horké kakao  
   během prohlídky fjordu na lehkém člunu. Poté odhalíte nekonečně bohatý mořský život  
   na procházce po pobřeží při odlivu, nebo se vydáte na túru po ostrově a poznáte prales,  
   který pokrývá jihovýchodní Aljašku. 
•  Den 5. Wrangell 
   Wrangell patří mezi nejstarší města Aljašky a je to jediné město, kterému vládnou čtyři národy.  
   Dříve než se vydáte na prohlídku města, navštíví vaši naši loď místní ostrované, aby vás seznámili 
   s kulturou místních národů Tlingit a Haida. Poté si prohlédnete v dávných dobách vytesané  
   totemy v Kiksetti Totem Park a také historicky významné místo Chief Shakes Tribal House. 
•  Den 6. Behm Canal 
   Behm Canal je město uprostřed divoké přírody obklopené parkem Tongass National Forest.  
   Opět budete mít možnost spatřit kosatky i jiné druhy velryb, medvědy, norky, orly a ostatní  
   divoká zvířata. Další možností, jak strávit tento den, bude pěší výlet podél pobřeží nebo výlet  
   na poloostrov Cleveland Peninsula či pádlování kanálem na kajaku. 
•  Den 7. Misty Fjords National Monument 
   Toto místo se nazývá „Yosemitský park severu“ a najdeme zde téměř veškeré ekosystému  
   Aljašky: ledovcové údolí s mořskou vodou, 3 000 útesů, které jsou rájem pro mořské ptactvo, 
   hnědé i černé medvědy, horské kozy a jeleny. Opět budete mít možnost se projet na kajaku  
   a prozkoumat tento zapomenutý kout světa. Protože budete poslední večer na lodi, připojí se  
   k vám kapitán, abyste společně povečeřeli a společně zavzpomínali na nevšední zážitky z této plavby. 
•  Den 8. Ketchikan (Aljaška), vylodění 
 
Před vyloděním si ještě ráno užijete společnou rozlučkovou snídani. Poté proběhne transfer  
na letiště Ketchikan nebo do hotelu, v případě prodloužení vašeho pobytu. 
Itinerář cesty je ilustrativní a může dojít k odchylkám či změnám v pořadí dnů tak, aby si účastníci 
odvezli maximální zážitky. 
 
V nabídce máme několik různých plaveb po Aljašce, proto jsme připraveni sestavit individuální  
nabídku na tyto plavby. 
 
CENA ZAHRNUJE 
• Ubytování na lodi v rezervované kajutě • Anglicky mluvícího průvodce po celou dobu plavby 
• ALL INCLUSIVE – plnou penzi na úrovni 5* hotelu po celou dobu plavby včetně nealkoholických  
nápojů a prémiových značek vína, piva a lihovin • Transfery včetně dopravy zavazadel z letiště  
na loď a zpět na letiště  při nalodění a vylodění • Přístavní taxy/poplatky  
• Vstupy do národních parků/rezervací • Veškeré nabízené aktivity a výlety uvedené v programu  
zájezdu v rámci plavby (pěší výlety do panenské přírody, šnorchlování, výlety do přírody na kajacích) 
včetně potřebného vybavení a průvodce • Wellness program: fitness vybavení, podložky pro  
cvičení jógy a 1 hodina masáže 
 
CENA NEZAHRNUJE 
• Letenky Praha – Juneau – Praha – nebo jiné nástupní město • Vízum do USA 
• Cestovní pojištění • Spropitné během plavby 
  

CENA OD 83 600 KČ 
OSOBA
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EXPED IČN Í  PLAVBY  
Výběr  z  p l a veb

KRÁSNÁ ALJAŠKA – ZEMĚ S VLASTNÍM ŽIVOTEM 
 
Expediční plavba na Aljašku rozhodně potěší vyloženě dobrodružné povahy. Putovali tudy zlatokopové za 
zlatým snem, v současné době si na Aljašce můžete i vy splnit své cestovatelské sny. Divoká, nedotčená, 
čistá příroda, kterou ve stejné podobě měl možnost vidět i Jack London. Krajina, kde uvidíte štíty hor, 
které rozdělily divoké řeky. Aljaška je země, kde spíše potkáte medvěda než dalšího turistu. Tato země 
není synonymem pro ledovou pustinu, překvapí vás množstvím zajímavostí a jedinečných věcí. Můžete 
zde sledovat lososy nebo z lodi budete mít možnost žasnout nad fjordy se všemi mlžnými zákoutími.  
Nezapomenutelný zážitek zažijete při pozorování lámání obrovských ledovcových ker. Chcete-li jedinečný 
zážitek pro opravdové objevitele nových dimenzí cestování, neměli byste tuto nabídku odmítnout.  
 
ŠPICBERKY – MEDVĚDÍ OSTROVY 
Už jste byli na nejsevernějším cípu pevniny v Severním ledovém oceánu? Pojeďte s námi na Špicberky, 
nejseverněji obydlený kout naší planety, který nabízí, co byste mohli od severské přírody chtít.  
Nikde jinde nespatříte krále této oblasti – ledního medvěda, velryby, mrože i hejna různorodých druhů 
mořských ptáků. Tato země se nachází daleko za polárním kruhem, pouhých 1 000 km od severního 
pólu. Krajina je opravdu arktická bez jediného stromu.  
Špicberky si vás získají v každou roční dobu. Tzv. dark season, kdy slunce nevychází nad obzor, trvá od 
poloviny listopadu do konce ledna. V tu dobu zde sice panují dosti nehostinné podmínky a teploty klesají 
k minus třiceti, na druhou stranu jedině v tomto období můžete pozorovat jedinečnou polární záři.  
Na začátku února se každý den přidá čtvrthodina slunečního světla a od konce dubna do konce srpna 
už slunce nezapadá, a vy tak můžete zažít ten pravý polární den. 
Pokud máte odvahu a chuť zkoušet neustále nové věci a vydávat se do neprozkoumaných destinací, 
rozšiřte hrstku cestovatelů z celého světa a vydejte se s námi na severní pól. 



3736 EXPED IČN Í  P LAVBY

ŠPICBERKY 
PROGRAM 
•  Den 1. Odlet z Prahy do Longyearbyenu (Špicberky) 
•  Den 2. Longyearbyen – nalodění na loď 
•  Den 3.–9. Plavba po západních Špicberkách 
   Poplujeme nádhernými fjordy, podél pobřeží a ostrovů v severozápadní části Svalbard. Jedná  
   se o oblast s nejpozoruhodnějšími scenériemi na souostroví a současně s těmi nejlepšími  
   podmínkami pro sledování divokých zvířat žijících v Arktidě. Hluboké fjordy a úzké kanály jsou  
   ohraničeny zubatými zasněženými horskými vrcholy a na ledových pláních i na plovoucích krách  
   uvidíte několik druhů tuleňů ostražitě sledujících lední medvědy. 
•  Den 10. konec plavby – vylodění v Longyearbyenu, Svalbard 
    
CENA ZAHRNUJE 
• Letenky Praha – Longyearbyen a zpět • 9 nocí ubytování na lodi v kajutě – Superior Suite 
• Česky mluvícího průvodce po celou dobu plavby • 1x ubytování v Longyearbyenu se snídaní  
(před vyplutím) • Transfer z hotelu do přístavu v Longyearbyen (před vyplutím) 
• Uvítací koktejl při nalodění • Plnou penzi – při pobytu na lodi • Kávu, čaj po celou dobu plavby 
• Plánované výlety motorovými čluny značky Zodiac a na pevninu (v návaznosti na počasí)  
• Odborný program pořádaný zkušenými průvodci • Speciální expediční bundu s logem expedice 
(zůstává účastníkům jako vzpomínka) • Zapůjčení speciální obuvi • Informační materiály před  
vyplutím • Záznam vaší cesty • Koktejl na rozloučenou při ukončení plavby • Transfer z přístavu  
na letiště (po připlutí) • Servisní poplatky, přístavní taxy 
 
*Český průvodce bude přítomen v případě 12 závazně přihlášených účastníků, plavba se neruší,  
dá se dále rezervovat individuálně. 

 

CENA OD 209 500 KČ 
OSOBA 

SEVERNÍ PÓL 
ZAŽIJTE SPRÁVNOU ZIMU A VYDEJTE  
SE S NÁMI NA SEVERNÍ PÓL, RUSKÝ  
LEDOBOREC A ZKUŠENÍ PRŮVODCI VÁS  
BEZPEČNĚ DOPRAVÍ NA MÍSTO, KAM  
SE PODÍVALO OPRAVDU JEN MÁLO LIDÍ  
– BUĎTE MEZI NIMI.  
 
CENA ZAHRNUJE 
• Leteckou dopravu Praha – Murmansk – Praha • 1x noc v Murmansku v hotelu se snídaní 
• 11x noc na lodi v kajutě Twin Standard • Plnou penzi • Kávu, čaj, kakao po celý den 
• Plánované výlety na pevninu, výlety na člunech značky Zodiac a naplánované výlety helikoptérou 
• Profesionálního průvodce po Arktidě • Půjčení speciální obuvi po dobu plavby  
• Expediční bundu s vaším jménem, kterou obdržíte na začátku plavby a která vám zůstane  
• Informační materiály k plavbě • Expediční deník a fotoalbum na DVD-disku • Krytí výloh při  
záchranné akci do 100 000 EUR – pouze dny strávené na ledoborci • Všechny transfery 
 
CENA NEZAHRNUJE 
• Vízum do Ruska • Nápoje na lodi a po dobu zájezdu • Pojištění léčebných výloh  
• Poplatky za nadváhu zavazadel • Spropitné na lodi 

CENA OD 655 700 KČ 
OSOBA



PROGRAM 
Singapur, Malajsie,  
Thajsko. Costa Fortuna. 
TERMÍNY: od 15. 1. 2019 
do 26. 2. 2019  
• Den 1. Singapur 
   Odplutí: 20:00 
• Den 2. Port Klang/Kuala Lumpur  
   (Malajsie) 
   Připlutí: 10:00 | Odplutí: 17:00 
• Den 3. Langkawi (Malajsie) 
   Připlutí: 10:00 | Odplutí: 20:00 
• Den 4. Phuket (Thajsko) 
   Připlutí: 8:00 
• Den 5. Phuket (Thajsko) 
   Odplutí: 18:00 
• Den 6. Penang (Malajsie) 
   Připlutí: 7:00 | Odplutí: 16:00 
• Den 7. Malaca (Malajsie) 
   Připlutí: 10:00 | Odplutí: 20:00 
• Den 8. Singapur  
   Připlutí: 9:00 
 

CENA OD 13 320 KČ 
OSOBA 
Cena obsahuje celodenní stravování  
formou plné penze.

PROGRAM 
Singapur, Thajsko,  
Vietnam, Čína z Baoshanu. 
Celebrity Constellation. 
TERMÍN:  
20. 1. 2019, 14 nocí 
• Den 1. Singapur (Singapur) 
• Den 2. Singapur (Singapur)  
   Odplutí: 16:00 
• Den 3. Relaxační den na moři 
•  Den 4. Laem Chabang (Bangkok),  
   Thajsko | Připlutí: 14:00 
• Den 5. Laem Chabang (Bangkok),  
   Thajsko | Odplutí: 18:00 
• Den 6. Relaxační den na moři 
•  Den 7. Phu My (Ho Či Min), Vietnam 
   Připlutí: 9:00 | Odplutí: 19:00 
• Den 8. Relaxační den na moři 
• Den 9. Chan May (Da Nang, Hue),  
   Vietnam | Připlutí: 7:00 | Odplutí: 17:00 
• Den 10. Relaxační den na moři 
• Den 11. Hongkong, Čína | Připlutí: 7:00 
• Den 12. Hongkong, Čína | Odplutí: 17:00 
• Den 13. Relaxační den na moři 
• Den 14. Relaxační den na moři 
• Den 15. Baoshan (Šanghaj), Čína 
   Připlutí: 5:00 
 

CENA OD 34 210 KČ 
OSOBA 
Cena obsahuje celodenní stravování  
formou plné penze.

PROGRAM 
Singapur, Thajsko,  
Vietnam. 
Sapphire Princess. 
TERMÍNY: od 23. 1. 2019 
do 3. 2. 2019 
• Den 1. Singapur 
   Odplutí: 16:00 
• Den 2. Relaxační den na moři 
•  Den 3. Koh Samui (Thajsko) 
   Připlutí: 8:00 | Odplutí: 17:00 
• Den 4. Laem Chabang/Bangkok  
   (Thajsko) 
   Připlutí: 7:00 | Odplutí: 19:00 
• Den 5. Relaxační den na moři 
•  Den 6. Ho Či Min (Vietnam) 
   Připlutí: 7:00 | Odplutí: 18:00 
• Den 7. Relaxační den na moři 
•  Den 8. Singapur 
 

CENA OD 20 960 KČ 
OSOBA 
Cena obsahuje celodenní stravování  
formou plné penze.
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AS IE  
Výběr  z  p l a veb

NEJVĚTŠÍ, NEJLIDNATĚJŠÍ A NEJHUSTĚJI OSÍDLENÝ SVĚTADÍL  
– TO JE ASIE! POZNEJTE S NÁMI ZCELA JINÝ ŽIVOTNÍ STYL. 
 
Jaká je Asie? Exotická, orientální, přelidněná, pyšnící se vynikající kuchyní, milými lidmi a také neuvěřitelnou 
rozmanitostí. Asie je největší, nejlidnatější a nejhustěji osídlený světový kontinent a záleží jen na vás, jakou 
si ji budete pamatovat. 
S námi máte možnost vidět Japonsko, zemi vycházejícího slunce, rozkládající se na čtyřech hlavních  
ostrovech o rozloze 380 000 km2. Protože tato země byla dlouhou dobu uzavřena okolnímu světu, jen 
zde se vám podaří spatřit na mnoha místech japonské tradice v jejich nezměněné podobě. Můžete  
obdivovat posvátné hory, jež jsou dodnes hojně navštěvované místními obyvateli, kteří přinášejí dary  
božstvu s prosbou o odpovědi na každodenní otázky. V žádné jiné zemi není kontrast mezi pozůstatky  
z dávných dob a moderními výdobytky tak znatelný jako v Japonsku. 
Při cestě po Asii navštívíte i Jižní Koreu, která se nachází ve východní Asii na jižní části Korejského  
poloostrova, obklopena Japonským a Žlutým mořem. Tato země je symbolem rychlého asijského rozvoje 
a vitality. Korea je úchvatnou zemí s dlouhými písečnými plážemi, typickými památkovými oblastmi a také 
svébytnou kulturou. Pod moderním povrchem však stále žijí šamanské, konfuciánské a buddhistické  
tradice, mezi mrakodrapy se vynořují tichá zákoutí svatyní a klášterů. 
Pokud se rozhodnete, budete mít možnost poznat blíže i nejlidnatější město Číny, Šanghaj. Šanghaj na 
rozdíl od mnoha jiných čínských měst nenabízí velké množství středověkých památek. Dominantu města 
v samém centru, čtvrti Chuang-pchu, tvoří Bund – nábřeží lemované výškovými budovami bank, obchod-
ních společností a hotelů z počátku 20. století. Bund je dnes památkově chráněn. Po nábřeží jsou  
nádherné vycházky podél řeky s výhledem na protější břeh s moderními mrakodrapy a dalšími stavbami, 
jako je např. Perla Orientu. Mezi další zajímavosti patří buddhistický chrám Ťing-an nebo nádherná  
zahrada Jü-jüan – oáza klidu a zeleně v tomto jinak velmi živém městě.  



Abu Dhabi

Sir Bani Yas Island

Dubai

Muscat

SRÍ LANKA – GOLF TOUR  
ZA SUPER CENU 
PROGRAM 
• Den 1. Odlet z Prahy 
• Den 2. Kolombo – prohlídka města 
• Den 3. Kolombo – golf na The Royal Colombo Golf Club 
• Den 4. Victoria – golf na Victoria Golf and Country Resort 1. kolo 
• Den 5. Victoria – golf na Victoria Golf and Country Resort 2. kolo 
• Den 6. Nuwara Eliya – golf na Nuwara Eliya Golf Club 1. kolo 
• Den 7. Nuwara Eliya – golf na Nuwara Eliya Golf Club 2. kolo 
• Den 8. Hambantota – volný den 
• Den 9. Hambantota – golf na Shangri-la´s Golf and Country 
• Den 10. Odjezd do Kolomba – cestou návštěva města Galle 
• Den 11. Kolombo – možnost golfu nebo prohlídka města 
• Den 12. Odlet do Prahy 
 
CENA ZAHRNUJE 
• Letenku Praha – Kolombo a zpět 
• 11x ubytování se snídaní ve dvoulůžkovém pokoji, 5 nocí v Kolombu (3 + 2) 
• 1 noc Victoria Golf Course room • 2 noci v Nuwara Eliya • 3 noci v Hambantotě 
• 6x golf • 1 kolo golfu v Kolombu • 2 kola golfu ve Victorii • 2 kola golfu v Nuwara Eliya 
• 1 kolo golfu v Hambantotě 
• Transport v klimatizovaném autobuse s českým i anglickým průvodcem 
• Fakultativní výlety ve městech – Kolombo, Kandy, Nuwara Eliya a Galle, spojené s možností nákupů 
• Městské a servisní poplatky 
 

CENA OD 34 900 KČ l OSOBA 
Cena obsahuje celodenní stravování formou plné penze.

GOLF V PERSKÉM ZÁLIVU* 
PROGRAM 
•  Den 1. Dubaj (SAE) | Vyzvednutí na letišti a odvoz do hotelu Byblos Tecom **** v Dubaji 
•  Den 2. Dubaj (SAE) | Odplutí: 12:00 
   Vyzvednutí na letišti a odvoz do přístavu k nalodění (nalodění je možné od 20:00) 
•  Den 3. Maskat (Omán) | Připlutí: 8:30 | Vyzvednutí na lodi a odvoz na noční golf | 
   Po hře odvoz zpět na loď 
•  Den 4. Maskat (Omán) | Odplutí: 01:00 | Vyplutí z Maskatu do Sir Bani Yas Island 
•  Den 5. Sir Bani Yas Island (SAE) | Připlutí: 9:00 | Odplutí: 18:00 
   Sir Bani Yas Island – volný den | Vyplutí z Sir Bani Yas Island do Abú Dhabí 
•  Den 6. Abú Dhabí (SAE) | Připlutí: 9:00 | Odplutí: 23:59 | 
   Připlutí do Abú Dhabí – vyzvednutí a odvoz na hřiště Saadiyat Beach Golf Club (green fee  
   18/hra, buggy a míčky na driving) | Po hře odvoz zpět na loď, vyplutí z Abú Dhabí do Dubaje 
•  Den 7. Dubaj (SAE) | Připlutí: 8:00 | Připlutí do Dubaje – vyzvednutí a odvoz  
   na hřiště Jumeirah Golf Estates Fire (green fee 18/hra, buggy a míčky na driving) | 
   Po hře odvoz zpět na loď 
•  Den 8. Dubaj (SAE) | Vyzvednutí na lodi a odvoz na hřiště Jumeirah Golf Estates Fire (green  
   fee 18/hra, buggy a míčky na driving) | Po hře odvoz zpět na loď 
•  Den 9. Dubaj (SAE) | Vyzvednutí a odvoz na letiště 

*Program plavby a golfu je vázán na itinerář plavby, proto se může měnit dle aktuální změny itineráře lodní společnosti. 
 
V CENĚ PLAVBY JE ZAHRNUTO 
•  Ubytování na lodi ve vnitřní kajutě • Přístavní poplatky • Plná penze bez nápojů 
•  Volné využití veřejných prostor a vybavení lodi k odpočinku a sportu (bazény, vířivky,  
   lehátka a osušky, fitness) 
 
V CENĚ GOLFOVÉHO BALÍČKU JE ZAHRNUTO 
• Ubytování v hotelu Byblos Tecom 4**** na 1 noc • Transfery z letiště do hotelu a transfer  
z lodi na letiště • Všechny transfery na golfová hřiště a zpět • Fee na vybraná hřiště včetně  
buggy a drivingových míčků • Tee Time na jednotlivých hřištích se bude domlouvat při závazné  
objednávce a bude potvrzen při zaplacení zálohy 50 % 
 

CENA OD 57 672 KČ l OSOBA 
Cena obsahuje celodenní stravování formou plné penze. 

GOLFOVÉ  ZÁJEZDY 4140

GOLFOVÉ  ZÁJEZDY 
Výběr  z  p l a veb

GOLF V EXOTICKÝCH DESTINACÍCH 
 
SRÍ LANKA – ROYAL COLOMBO GOLF CLUB 
Royal Colombo Golf Club se nachází v romantickém předměstí města Colombo a je nejstarším klubem 
na Srí Lance. Čeká tu na vás příjemná atmosféra, vysoké pinie a zeleň, díky nimž je toto hřiště  
ideálním místem pro vaši hru a relaxaci. Poměrně rovinaté hřiště s travnatými greeny plné vodních 
ploch uchvátí hráče s nízkým handicapem. Zajímavostí hřiště jsou obyvatelé vodních překážek, ještěři  
varanovití a překvapivě i železniční trať Kelani, jež protíná hřiště. Prestižní klubovna v koloniálním stylu  
i samotné hřiště odpovídají mezinárodním standardům. 
 
SAADIYAT BEACH GOLF CLUB 
Saadiyat Beach Golf Club se nachází nedaleko Abú Dhabí. Zdejší osmnáctka PAR 72 byla pro vás  
navržena legendárním golfistou Arnoldem Palmerem a je prvním a jediným oceánským golfovým  
hřištěm ve Spojených arabských emirátech. Toto hřiště vám nabídne úžasné výhledy na vody oceánu  
a na pláže, kde můžete spatřit hnízdící želvy. Hřiště nabízí unikátní zážitek golfistům všech kategorií. 
 
Pokud dáváte přednost exotice v kombinaci s golfem, tato hřiště jsou perfektně udržovaná s množstvím 
zeleně a hrát na nich bude nezapomenutelným zážitkem. 
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DUBAJ CREEK GOLF & YACHT  
CLUB – DUBAJ  
•  Dominantu Dubajského pobřeží obohacuje Dubai Creek Golf & Yacht Club s výhledem na  
   Creek – staré město a Dubai Marina – se skleněnými mrakodrapy a luxusními jachtami.  
   Golfové hřiště je postavené přímo v srdci města v pohádkové krajině Dubaje a je k dispozici  
   ve všech ročních obdobích. Pečlivě upravené fairways, které jsou lemovány datlovníky  
   a kokosovými palmami s atraktivními vodními překážkami a keři, tvoří znamenité a unikátní  
   18jamkové hřiště, par 71.   
•  Majestátní Clubhouse, v jehož designu se zrcadlí plachty klasických arabských plachetnic,  
   patří k nejvíce fotogenickým místům od svého otevření v roce 1993 a představuje dokonalé  
   spojení dědictví minulosti s moderním způsobem života. 
 

CENA NA VYŽÁDÁNÍ DLE DOHODNUTÉHO  
TERMÍNU A POČTU LIDÍ  
Možno zajistit golf na dalších hřištích v Dubaji, Abú Dhabí nebo Ománu.

EMIRATES GOLF CLUB – DUBAJ  
•  Emirates Golf Club nabízí úžasná hřiště, kde se konají mezinárodní soutěže: „Majlis course  
   – pouštní zázrak“ – a také krásné a náročné „Faldo course“. S bohatou historií a prvotřídním  
   servisem je Emirates Golf Club považován za tu nejlepší golfovou možnost v Dubaji. 

MAJLIS COURSE, DESIGNER: KARL LITTEN 
Hřiště je vlajkovou lodí Emirates Golf Club s velkým množstvím původní vegetace, která je  
skvěle zakomponována mezi klikatící se fairways, a je proslaveno svými 7 třpytivými jezírky  
se slanou vodou. 

FALDO COURSE, DESIGNER: NICK FALDO 
18jamkové hřiště s osvětlením bylo otevřeno v 1996 a v roce 2006 bylo nově  
zrekonstruováno a upraveno designérem Nickem Faldem. 73parové hřiště je stále velmi  
populární a je výzvou pro všechny hráče. 
 

CENA NA VYŽÁDÁNÍ DLE DOHODNUTÉHO  
TERMÍNU A POČTU LIDÍ 
Možno zajistit golf na dalších hřištích v Dubaji, Abú Dhabí nebo Ománu.

JUMEIRAH  
GOLF ESTATES– DUBAJ  
•  Resort Jumeirah Golf Estates byl založen v roce 2009 a jeho součástí jsou dvě 18jamková  
   hřiště: The Eart Course a The Fire Course, které vytvořil legendární Grag Norman.  
   Z názvů hřišť je patrné, že jsou inspirovány základními přírodními elementy. 
•  The Earth Course (18 jamek) 
   Hřiště, kde se odehrál exkluzivní turnaj The Dubai World Championship s výrazně  
   definovanými dráhami, které jsou ohraničeny hustou vegetací. Design hřiště je inspirován  
   velkými parky Evropy a Severní Ameriky. 
•  The Fire Course (18 jamek)  
   Hřiště tvoří zvlněné fairways poseté bunkry, které jsou naplněny do červena zabarveným  
   pískem, skvěle ladí s okolní přírodou a podtrhují přirozený vzhled hřiště, které zaujme 
   všechny hráče. 
 

CENA NA VYŽÁDÁNÍ DLE DOHODNUTÉHO  
TERMÍNU A POČTU LIDÍ 
Možno zajistit golf na dalších hřištích v Dubaji, Abú Dhabí nebo Ománu.

GOLFOVÉ  ZÁJEZDY
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DOUBLE TREE BY HILTON  
RESORT & SPA HOTEL 5* 
POBYT S ČESKÝM DELEGÁTEM  

MARJAN ISLAND, RAS AL KHAIMAH 
Nově postavený a v lednu 2014 otevřený luxusní 5* resort nabízí stylové ubytování a nachází se 
na severním cípu Arabského poloostrova v oblasti Ras al Khaimah, která se řadí mezi nejlepší  
destinace v této oblasti. V jeho těsné blízkosti jsou nákupní a zábavní střediska postavená na 
uměle vytvořeném ostrově Marjan, kam vás zdarma dopraví hotelová kyvadlová doprava. Jedinečná 
je nádherná 650 m dlouhá soukromá pláž s bílým pískem přímo u hotelu s azurovou vodou  
Arabského moře. Hosté mohou využívat snadný přístup k mnoha sportovním a rekreačním vyžitím, 
včetně golfu, plachtění, letectví i kempování v poušti. 
PROGRAM POLOPENZE ZAHRNUJE: 
Stravování je převážně řešeno bufetovou formou – snídaně a večeře, můžete ale také navštívit  
a posedět v tradiční restauraci Al Shamal nebo v krásné libanonské restauraci Al Jazeera.  
Restaurace Le Chalet, která je situována na pláži, se stane vaším oblíbeným místem.  
TERMÍNY POBYTU:  
• od 8. 1. do 15. 1. 2019  • od 5. 2. do 12. 2. 2019     • od 5. 3. do 12. 3. 2019  
• od 2. 4. do 9. 4. 2019     • od 15. 5. do 22. 5. 2019   • od 4. 6. do 11. 6. 2019 
• od 9. 7. do 16. 7. 2019   • od 6. 8. do 13. 8. 2019     • od 3. 9. do 10. 9. 2019 
VAŠE CENA ZAHRNUJE:  
• Letenku Praha – Dubaj a zpět • Transfer z letiště do hotelu v Ras al Khaimah (při příletu)  
• 1 DÍTĚ DO 13 LET POBYT ZDARMA (platí jen letenku) • Stravování – Polopenze  
• Veškeré servisní poplatky a daně • Český/slovenský delegát 
 CENA OD 34 560 KČ l OSOBA
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POBYTOVÉ ZÁJEZDY 
Výběr  ze  zá j e zdů

SAE – RAS AL KHAIMAH, FUJAIRAH… 
 
Cestovatelé mířící do Perského zálivu velmi často volí jako svoji cílovou destinaci Ras al Khaimah  
ve Spojených arabských emirátech. Užijte si i vy překrásnou dovolenou v Ras al Khaimah, v jednom  
ze sedmi emirátů, který je známý jako ten nejzelenější. Místo, kde se písečná poušť prolíná se zeleným 
údolím. A jako všechny emiráty je to místo bohatství a luxusu. Samozřejmostí je moderní a orientální 
architektura jako z pohádky Tisíce a jedné noci. Největším turistickým lákadlem na prvním místě je  
jistě blankytně modré moře se sněhobílým pískem, které působí jako oáza klidu v jinak životem  
tepajícím městě. 

FUJAIRAH ROTANA  
RESORT & SPA, FUJAIRAH 5* 
BEACH HOTEL POBYT S ČESKÝM DELEGÁTEM 
Plážový resort leží mezi pohořím Al-Hadžar a Indickým oceánem a nabízí k využití luxusní lázeňské 
procedury a osvětlená sportovní hřiště. Hosté ubytovaní v resortu Fujairah Rotana mohou relaxovat 
na soukromé pláži nebo se osvěžit v bazénu s regulovanou teplotou. 
V restauraci Mozaique se servíruje výběr mezinárodních pokrmů a pravidelně se zde pořádají také 
tematické večeře. Bar Muda podává známé koktejly, různá piva a kubánské doutníky. 
Fujairah Rotana Resort & Spa se nachází několik kroků od krásné písečné pláže – slunečníky, 
osušky a lehátka jsou zde zdarma. 
PROGRAM ALL INCLUSIVE ZAHRNUJE: 
Snídaně, oběd a večeře v Mozaique Restaurant nebo večeři ve Wawes Restaurant:  
Al Falaj Coffee Shop, Tropicana Pool Bar, Sharkey’s Beach Bar nebo Bar Muda. 
STRAVOVÁNÍ: Je převážně řešeno bufetovou formou – snídaně a večeře.  
NÁPOJE: • Teplé nápoje: káva, čaj, americká káva, čaj (během jídel v restauraci  
Mozaique) • Nealko nápoje: voda, lokální minerálka, džusy, konzervované džusy 
• Alkoholické nápoje: pivo, víno (červené/bílé) • Alkohol: gin, tequila, whisky, rum, vodka, brandy 
• Koktejly: Sea breeze, Cosmopolitan, Tequila Sunrise, Whisky Sour, Cuba Libre,  
Sidecar, Toronha, Caipirinha, Pink Lady, Brandy Sour 
PLÁŽ: Krásná písečná pláž se nachází v blízkosti hotelu, slunečníky,  
osušky a lehátka jsou zde zdarma. 
TERMÍNY POBYTU:  
• od 8. 1. do 15. 1. 2019  • od 5. 2. do 12. 2. 2019     • od 5. 3. do 12. 3. 2019  
• od 2. 4. do 9. 4. 2019     • od 15. 5. do 22. 5. 2019   • od 4. 6. do 11. 6. 2019 
• od 9. 7. do 16. 7. 2019   • od 6. 8. do 13. 8. 2019     • od 3. 9. do 10. 9. 2019 
VAŠE CENA ZAHRNUJE: • Letenku Praha – Dubaj a zpět • Transfer z letiště do hotelu  
• 7 nocí ubytování • 2 DĚTI DO 14 LET POBYT ZDARMA (platí jen letenku) • Veškeré servisní 
 poplatky a daně • Transfer z hotelu na mezinárodní letiště • Minerální voda při všech  
transferech • Česky/slovensky mluvící delegát 
VAŠE CENA NEZAHRNUJE: • Cestovní pojištění • Osobního řidiče k dispozici po dobu vašeho 
pobytu – možno objednat dle individuálních požadavků 

 CENA 8 DNÍ OD 36 900 KČ l OSOBA 
ALL INCLUSIVE

1 DÍTĚ (DO 13 LET) ZDARMA (platí jen letenku)

2 DĚTI (DO 14 LET) ZDARMA (platí jen letenku)



IBEROTEL MIRAMAR AL AQAH 
BEACH RESORT, FUJAIRAH 5* 
BEACH HOTEL POBYT S ČESKÝM DELEGÁTEM 
Nechte se rozmazlovat v krásném pětihvězdičkovém hotelu. Miramar Al Aqah Beach Resort Hotel 
se nachází 3 minuty chůze od pláže. 5* resort byl postaven v marockém stylu. Je zasazen mezi 
pobřeží Indického oceánu a úpatí pohoří Al Hadžar a nabízí luxusní pokoje s vlastním balkonem. 
STRAVOVÁNÍ: Je převážně řešeno bufetovou formou – snídaně a večeře. Hotel nabízí různé možnosti 
stravování včetně tradičních specialit Blízkého východu a italské a asijské kuchyně. 
PROGRAM ALL INCLUSIVE ZAHRNUJE: 
• 7:00–10:30 snídaně • 13:00–15:00 oběd • 19:00–22:30 večeře 
NÁPOJE: • Teplé nápoje: káva, čaj • Nealko nápoje: voda, minerálka, Coca-Cola, Coca-Cola ligt, 
fanta, sprite, tonik • Džusy (mimo fresh džusů) • Pivo: místní piva • Vína: místní vína 
PLÁŽ: Krásná písečná pláž se nachází v blízkosti hotelu, slunečníky, osušky a lehátka jsou zde 
zdarma. Resort se nachází na východním pobřeží Spojených arabských emirátů, 140 km od Dubaje 
a 45 km od národního letiště Fudžajra. Dvakrát týdně lze rovněž využít bezplatnou kyvadlovou  
doprava do nákupních center v Dubaji a ve městě Fudžajra. 
TERMÍNY POBYTU:  
• od 8. 1. do 15. 1. 2019  • od 5. 2. do 12. 2. 2019     • od 5. 3. do 12. 3. 2019  
• od 2. 4. do 9. 4. 2019     • od 15. 5. do 22. 5. 2019   • od 4. 6. do 11. 6. 2019 
• od 9. 7. do 16. 7. 2019   • od 6. 8. do 13. 8. 2019     • od 3. 9. do 10. 9. 2019 
VAŠE CENA ZAHRNUJE: • Letenku Praha – Dubaj a zpět • Transfer z letiště do hotelu  
• 7 nocí ubytování • 2 DĚTI DO 14 LET POBYT ZDARMA (platí jen letenku) • Veškeré servisní  
poplatky a daně • Transfer z hotelu na mezinárodní letiště v Dubaji (při odletu) • Minerální voda 
při všech transferech • Česky/slovensky mluvící delegát 
VAŠE CENA NEZAHRNUJE: • Cestovní pojištění • Osobního řidiče k dispozici po dobu vašeho 
pobytu – možno objednat dle individuálních požadavků 

 CENA 8 DNÍ OD 42 590 KČ l OSOBA 
ALL INCLUSIVE

2 DĚTI (DO 14 LET) ZDARMA (platí jen letenku)

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS NOVÝ PROJEKT NA  
SEZONU 2019 – PRONÁJEM JACHET V ŘECKU
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FAKULTATIVNÍ VÝLETY  
Nabízíme vám celou řadu fakultativních programů na pevnině. Výlety jsou zpoplatněné a lze si je  
zarezervovat i předem u prodejce plavby nebo online. Seznam výletů naleznete na webových stránkách 
nebo vám budou na vyžádání zaslány prodejcem (v němčině či angličtině). Fakultativní výlety je možné 
zarezervovat také přímo na palubě lodi poblíž recepce u přepážky Excursion Desk. Aktuální seznam  
dostupných výletů obdržíte také při nalodění, upoutávky k výletům je možné naladit v televizi na  
infokanálu. Účast na výletech je dobrovolná. Lodní společnosti pro vás každoročně připravují skvělé  
nabídky výletů v každé destinaci –  minimálně 5 v každém přístavu, 1 600 výletů po celém světě.  
 
 

ZÁBAVA A SPORT  
•  Ve dne v noci je pro vás připraveno nesčetné množství atrakcí na palubách. 
•  Široká paleta velkolepých divadelních přestavení, 6 představení týdně s 25 účinkujícími. 
•  Můžete se zúčastnit širokého výběru sportu a turnajů, včetně fotbalu, volejbalu, basketbalu,  
   minigolfu a simulátoru závodů F1 na některých lodích. 
•  Na lodích bývají vždy posilovny s odbornou asistencí profesionálních trenérů. 
•  Můžete si užívat noční život na tematicky zaměřených večírcích a tancovat až do rána. 
•  Pro děti jsou připraveny dětské programy vedené nadšeními vedoucími. 
•  Bohatá nabídka wellness zařízení na palubách zahrnuje: vířivky, aquapark s několika bazény. 
•  Dále jsou pro vás připraveny nejrůznější  typy workshopů, přednášek a kurzů, například umění,  
   jógy, tance, astronomie a dalších. 
 
Během okružní plavby můžete hrát karty, stolní tenis, stolní fotbal, shuffleboard, účastnit se sportovních 
soutěží a her, pěveckých soutěží, kvízů, karnevalů a mnoha dalších aktivit. Nabídka zábavy se může na 
jednotlivých lodích lišit. V divadle se konají mezinárodní show a ve všech saloncích se o příjemnou zábavu 
starají profesionální hudebníci.  
 
 
DENNÍ PROGRAM – PALUBNÍ NOVINY  
Každý večer obdržíte do své kajuty detailní program pro následující den. Obsahuje úplné informace  
o aktivitách a zábavě, kterou zajišťuje náš tým animátorů. Dále zde naleznete aktuální informace  
o otevíracích dobách jednotlivých zařízeních na lodi a přepážky prodeje výletů Excursion Office, o aktu-
álních časech podávání jídel a o plavbě a námořní navigaci (vzdálenosti, o přístavu, aktuální časy kotvení, 
místo výstupu z lodi, předpověď počasí apod.). Doporučujeme si vždy vzít kontakt na místního agenta, 
na kterého se můžete obrátit v případě nouze. 
Palubní program obdržíte v jazyce, který jste uvedli při rezervaci. Pokud si přejete dostávat program  
v jiném jazyce, stačí se s požadavkem obrátit na vašeho kajutového stevarda nebo na recepci. Speciální 
přílohu programu tvoří letáky s různými akčními nabídkami pro následující den.
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DŮLEŽITÉ INFORMACE
CESTOVNÍ DOKLADY A VÍZA  
Pro všechny cestující včetně dětí obecně platí: na plavbu lze nastoupit pouze s cestovním pasem,  
jehož platnost je ještě nejméně 6 měsíců po plánovaném návratu. K jednotlivým navštíveným státům 
se vztahují požadavky ke vstupu do země, a to požadavky na pasy a jejich platnost a na víza. 
 
 

ZAVAZADLA  
Doporučujeme našim hostům, aby omezili svá zavazadla na 2 zavazadla na osobu. Povolena jsou  
2 příruční zavazadla. Dětské kočárky a invalidní vozíky jsou povolené pouze v případě, že byly nahlášené 
při rezervaci plavby. 
Žádáme hosty, aby si ještě před odbavením opatřili svá zavazadla visačkami, které jsou součástí lodních 
lístků. Do příručního zavazadla si připravte dokumenty (cestovní pas, případná víza, doklad o cestovním 
pojištění, lodní lístky apod.), léky, cennosti, peníze, platební karty a osobní věci. Hosté nesmí brát na 
palubu nezabalené jídlo, a to jak při nalodění, tak v jednotlivých přístavech. 
 
 

NALODĚNÍ  
Nalodění začíná v čase, který je uveden na lodních lístcích. Odbavení končí 1,5 hodiny před plánovaným 
vyplutím lodi, v amerických přístavech 2 hodiny před plánovaným vyplutím lodi. Pro rychlé a bezproblé-
mové nalodění je nutné, abyste si na svých lodních lístcích ihned po jejich obdržení, tedy ještě doma, 
překontrolovali, že všechny údaje jsou správně uvedené (jméno a příjmení, jak je uvedeno v pase). 
V rámci bezpečnostních opatření může bezpečnostní služba prohledat zavazadla hostů a zabavit  
předměty, které jsou považovány za nebezpečné pro další cestující a členy posádky (švýcarské nože, 
nože všech typů, kuše a samostříly, nůžky, meče, pouta, žehličky, kovové nářadí, obranné spreje, nádoby 
s dráždivým obsahem, hořlavé kapaliny, vařiče, jedovaté a infekční substance a podobně). Takové  
předměty budou nenávratně zabavené. Střelné zbraně nejsou na lodi povolené a jejich nositel bude  
vyzván k okamžitému vylodění. 
 
 

JAZYK NA PALUBĚ  
Standardně se na plavbách dohovoříte anglicky a německy, na některých plavbách také italsky,  
francouzsky či španělsky. Pořadí použití je v závislosti na počtu hostů přihlášených k jednotlivým  
komunikačním jazykům. Všechny informační tištěné materiály v kajutě a na palubě jsou ve výše  
jmenovaných jazycích k dispozici. Pořadí jazyků v jídelních lístcích se mění podle destinace plavby.



Kompletní nabídku našich plaveb a zájezdů  
naleznete na www.cruiseplus.cz

OKRUŽNÍ PLAVBY OKRUŽNÍ PLAVBY  
S DELEGÁTEM 

OKRUŽNÍ PLAVBY  
S DOPRAVOU 

OKRUŽNÍ PLAVBY  
S POBYTEM 

EXOTICKÉ PLAVBY PLAVBY S GOLFEM

EXPEDIČNÍ PLAVBY POBYTOVÉ ZÁJEZDY GOLFOVÉ POBYTY

Cestovní kancelář  
Moskevská 450/38 | 101 00 Praha 10 | Tel.: +420 602 641 058 | info@cruiseplus.cz

CO  NÁM NAPSAL I  NAŠ I  KL I ENT I
RADIM FIALA (HEREC) 
Už jako malý kluk jsem pod dojmem pirátských filmů toužil brázdit vody všech moří a oceánů  
na vlastní lodi. Až teď se mi tento sen splnil plavbou po Středozemním moři. Sice to nebyla má 
loď, ale díky přístupu společnosti a posádky jsem se cítil jako doma. Děkuji společnosti Cruise 
Plus za rychlý servis a ochotu při vyřizování mé plavby. Pakliže uvažujete o čase stráveném na 
moři, už neváhejte, nic neřešte a svěřte se do rukou Cruise Plus. Váš Radim Fiala 

 

JAROMÍR BOSÁK (SPORTOVNÍ KOMENTÁTOR) 
Jako klasický suchozemec jsem se letos poprvé vydal na delší dobu na moře. Rozhodnutí  
vybrat si pro premiéru společnost CK Cruise Plus bylo nejlepší možné. Na lodi Costa neo- 
Riviera vše klapalo na jedničku, možnost vytvořit si individuální program během celé cesty hod-
notím také velmi pozitivně. Zkrátka ideálně strávených osm zimních dní a nocí:-) Jaromír Bosák 
 

MANŽELÉ (60) Z PARDUBIC 
V první polovině srpna jsme podnikli plavbu s MSC po západním Středomoří. Pro tento typ dovolené jsme se rozhodli poprvé 
a vlastně na poslední chvíli. První kontakt s CK Cruise Plus jsme navázali 3 týdny před nástupem na loď a během této poměrně 
krátké doby s námi CK téměř každý den komunikovala a zajistila nám nejenom vlastní plavbu, ale i dopravu a ubytování před 
plavbou. Vše bylo rychlé, jasné a profesionální. Jako začátečníci jsme měli řadu dotazů a na všechny jsme dostali odpovědi, 
které nám pomohly se na plavbu připravit. Vlastní plavba pak byla jeden velký nevšední zážitek: plovoucí luxusní hotel se stále 
se měnícím výhledem z balkonu, restaurace a bary se snad nevyčerpatelnou zásobou jídel a nápojů (nápojový balíček  
Allegrissimo je nezbytný), zábava všeho druhu a nekonečná péče stále ochotného a usměvavého personálu lodi o pasažéry. 
A k tomu jako bonus návštěva 7 středomořských přístavů. Očekávali jsme vysoký standard, ale skutečnost naše očekávání 
snad ještě předčila. Všem doporučuji, fakt skvělé :-). Samozřejmě uvažujeme o opakování. 
 

RODINA PAZDERKOVA 
Děkujeme CK Cruise Plus za profesionální služby, milý přístup, ochotu zodpovědět naše jakékoli 
dotazy a skvělou organizaci! Tento tip dovolené se nám moc líbil. Loď Vám poskytuje skvělé  
zázemí. Nemusíte se o nic starat, můžete být aktivní nebo odpočívat. Je to jen na Vás. Líbilo se 
nám, že jsme se každé ráno probudili jinde. Doporučujeme! 
 

MIRIAM N. 
V říjnu jsme se vrátili z plavby po Středomoří. Děti byly nadšené, MSC má skvěle udělané  
dětské kluby. Plavba jako taková je opravdu nádherná. Počasí bylo pro nás vyhovující, hlavně co 
se týká prohlídek měst a přístavů. Ještě jednou děkuji za poskytnuté služby ze strany Cruise Plus, 
dostali jsme veškeré informace a jejich komunikace byla opravdu rychlá. 

 

PETR A KAROLÍNA 
Právě jsme se vrátili z plavby po východním Středomoří a s manželkou jsme se shodli, že loď určitě naplánujeme znovu. Trasa 
plavby byla zajímavá, obvykle jsme navštěvovali přístavy sami, výlety přes MSC jsme využili dvakrát, a to když se jednalo  
o památky, které nebyly dobře dostupné. Jídlo na lodi bylo rozmanité, nápojové balíčky jsme využili, bez nápojových balíčků by 
se člověk zřejmě neobešel. Celou plavbu a přístup Cruise Plus hodnotíme velmi pozitivně. 
 

 

GIBSONOVI 
Dobrý den, děkujeme Vám za úžasný zážitek na plavbě  
po řece Mekong. Vše bylo perfektní a zajištěno na  
200 %. Všem můžeme tento zážitek jen a jen doporučit.  
 

 
JIŘÍ VOJTĚCH A JITKA OBRUSNÍKOVI 
Pobyt v Rás al-Chajma – DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island 5*. Cesta tam byla bez chyb. Nestává se vždy  
a u všech cestovek, aby bylo vše tak, jak bylo naslibováno. Vaše cestovní agentura splnila beze zbytku, co bylo nasmlouváno. 
Na letišti v Dubaji jsme byli očekáváni a bez dalšího průtahu jsme byli předáni do rukou pana řidiče. Následoval převoz na 
hotel, kde rovněž vše proběhlo v příjemné atmosféře. Vzhledově krásný a pěkně vybavený hotel a stejně tak krásný a dobře 
vybavený pokoj. Velice příjemně nás překvapila průvodkyně paní Barbora.  
Na posledních třech cestách jsme na kvalitního zástupce cestovní kanceláře 
moc štěstí neměli. O to víc jsme vnímali ten obrovský pozitivní rozdíl. Kromě 
příjemného vystupování mile překvapila kvalitou znalostí. Ubytování na jedničku. 
Poskytované služby bez chyb. Milí a příjemní lidé. Všude perfektní čistota. Areál 
vhodný i pro rodiny s dětmi. Kuchyně od rána až do uzavření jídelny snesla i ta 
nejpřísnější kritéria. Prostě vynikající kuchaři.
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