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Vážení a milí přátelé,
ať už jste nalezli v plavbách ideální způsob dovolené, nebo tento katalog berete do rukou poprvé, jistě sdílíte touhu objevovat svět. Zažít ten nekonečně napínavý moment, kdy se na horizontu
vytvoří tenká linie pobřeží, které pomalu nabývá kontur. Ten moment, kdy Vám naskočí husí kůže,
po zádech přeběhne mráz a Vy plujete vstříc novému dni, novým zážitkům. Pevně věřím, že letošní
nabídka plaveb Vám takových okamžiků přinese co nejvíce.
Letošní katalog plaveb Vám přinášíme ve zcela nové podobě. Jeho základním poselstvím je
orientační výběr těch nejoblíbenějších tras po světových mořích. Protože je však kapacita katalogu
omezena na několik desítek stran a dostupná množina plaveb je naopak mnohem širší a pestřejší,
odkazujeme v katalogu na naše specializované webové stránky, na nichž naleznete nejúplnější nabídku plaveb na našem trhu se stále aktuálními cenami a dostupností.
Další zásadní změnou je několik plaveb s delegátem. Na jedné straně jsou to plavby doplněné o pobyt na pláži, případně zaměřené na golfové zážitky v přístavech na trase. Na straně druhé
pak několik pečlivě vybraných kombinací plavby a poznávacího zájezdu po souši. Tímto
velmi pohodlným způsobem tak můžete objevit exotické Japonsko, vydat se z Kanady k aljašským ledovcům a následně navštívit národní park na úpatí nejvyšší hory severní Ameriky - Mount
McKinley, vychutnat karneval v Riu a vnořit se po té do srdce Amazonie se zastávkami na autentických místech, nebo na jeden zátah v útulném prostředí luxusního plovoucího hotelu navštívit celou Francouzskou Polynésii včetně bájného ostrova Bora Bora, rajských atolů Tuamotu a
tajemného souostroví Markézy.
Objevovat svět nebylo nikdy snadnější. V péči osobního stewarda a pohodlí luxusní lodě je
jedinou starostí výběr z kulinářských specialit, wellness programů a plánování výprav za exotickými kulturami a obohacujícím poznáním míst, která Vás ve vzpomínkách i po létech příjemně vyruší z mumraje všedního dne.
Dobrý vítr a klidné moře Vám přeje
Ing. Tomáš Cikán
předseda představenstva ESO travel a.s.
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Život na lodi
UBYTOVÁNÍ
Ačkoli se jednotlivé kategorie kajut liší, ve všech kajutách Vás čeká jednotný standard: postel, WC a sprcha,
šatník, TV/Satelit, telefon. Na některých lodích je za
poplatek možné připojení k internetu přímo z kajuty
(počítače v kajutách nejsou). O Vaši pohodu se během
plavby stará Váš kajutový steward. Ubytování je možné
v následujících kategoriích: vnitřní kajuty: kajuty s výše
uvedeným vybavením, bez okna; vnější kajuty: kajuty
s výše uvedeným vybavením, s oknem; vnější kajuty s
balkonem: kajuty s výše uvedeným vybavením, s balkonem; suity: kajuty s výše uvedeným vybavením, některé mohou být velkoryseji zařízeny (např. vana v
koupelně), jedná se o rozlehlejší apartmány, většinou
s balkonem či rozlehlou terasou (některé mohou být
dokonce patrové). Rozloha kajut se pohybuje v rozmezí 13 – 15 m2 u standardních vnitřních a vnějších
kajut, u standardních vnějších kajut s balkonem 15 –
18 m2 (balkony 4 – 7 m2). Rozměry suit 25 – 408 m2
+ balkon/terasa. (Vzhledem k tomu, že cestovní kancelář nabízí širokou škálu plaveb od několika společností, berte tyto údaje jako orientační hodnoty. Kajuty
na plavbách do polárních oblastí nejsou zahrnuty.).
STRAVOVÁNÍ
Strava během plavby je formou plné penze, která se
skládá ze snídaně, oběda, večeře, popřípadě občerstvení během dne a půlnočního bufetu. Přes den stravování nepodléhá žádným společenským pravidlům.
Večeře v hlavní restauraci jsou společenskou událostí
a dle plánovaného rozpisu někdy vyžadují přiměřené
společenské oblečení. Hosté, kteří se formalit rádi
vzdají, mohou využít služeb dalších restaurací. V některých specializovaných restauracích je vyžadována
rezervace předem a platí se rezervační poplatek (cca
20 – 25 EUR). Restaurace na lodích nebo jejich části
jsou tematicky zaměřeny a proto Vám mohou nabídnout širokou škálu kuchyní: klasický bufet pro každého
strávníka, lehkou italskou kuchyni, gurmánské požitky
s rukopisem francouzských chef de cuisine, exotikou
provoněné asijské speciality i šťavnaté steaky z amerických prérií. Postaráno o Vás bude i tehdy, rozhodnete-li se strávit den či jeho část v soukromí Vaší
kajuty. Pokojový servis (na některých lodích zdarma)
je v provozu 24 hodin. Lodní kuchaři nezapomínají ani
na strávníky se speciálními požadavky. Na vyžádání
lze zajistit například vegetariánskou stravu. (Mějte prosím na paměti, že do žádné restaurace není povoleno
vstupovat bez obuvi a svrchní části oděvu, tj. vstup do
restaurace např. v plavkách je nepřípustný.) Orientační
doba po-dávání jídel: snídaně 7.00 – 10.00, oběd
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12.00 – 14.30. Podávání večeří je na většině lodí rozděleno do dvou sezení: 1. kolem 18.00 a 2. kolem
20.00 (časy se mohou u jednotlivých společností či lodí
lišit). U některých společností funguje také tzv. systém
"My Time Dining" (čili libovolný čas večeře mezi cca
17.30 – 22.00), kdy je nutná každodenní rezervace
stolu v hlavní restauraci na čas, který Vám v daný den
bude vyhovovat.
SPORT A HRY
Nabídka her a sportovních aktivit během dní na moři
je velmi široká. Najdete tu běžeckou trasu, multifunkční sportovní hřiště (basketbal, volejbal, malý fotbal), stolní tenis, boxerský ring, aerobik, aqua aerobik,
cvičení jógy, kickbox, posilovna (možnost osobního trenéra), dále lezeckou stěnu pro různě pokročilé lezce
(možnost lezeckého kurzu), surfařskou vlnu a ledovou
plochu. Poklidnější chvíle Vám připraví minigolfové
hřiště. (Vybavení lodí se liší, informace o jednotlivých
lodích naleznete na stranách 44 - 48.).
RELAXACE A WELLNESS
Na všech lodích jsou k dispozici bazény a brouzdaliště
pro děti. Nezřídka jsou tyto bazény obohaceny o doplňky, které Vám chvíle u nich strávené zpříjemní (např.
vířivky, skluzavka, apod.). V některých částech jsou bazény a jiné vodní radovánky přizpůsobené mladším
účastníkům plaveb. Pohlazením po těle a duši jsou
lázně se saunou, hammam, masážními salony, vířivkami a dalšími procedurami. Nechybí také kosmetický
salón a kadeřnictví. Masáže a další lázeňské procedury a služby jsou za poplatek.
KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ
Muzikálová a divadelní představení
Lodě jsou vybaveny velkokapacitními divadelními sály,
v nichž se konají večerní představení. Jedná se o divadelní hry, muzikály a jiná představení. Tyto sály také
přes den slouží jiným akcím jako například přednáškám či dramatickým kurzům, případně filmovým projekcím. Na některých lodích je dokonce ledová plocha
a můžete se těšit na lední revue. Všechna představení
na lodi jsou zahrnuta v ceně plavby.
UMĚNÍ
Na mnoha lodích je umění věnována samostatná galerie, kde lze některé kousky také zakoupit. Uměleckým zážitkem bývá však často pouhá procházka po
jednotlivých palubách vyzdobených díly klasiků i současných autorů.
KURZY A PŘEDNÁŠKY
Během plaveb jsou často nabízeny kurzy týkající se
nejrůznějších aktivit (malování, vaření, počítačový kurz,
jazykové kurzy a další). S místy, která leží na trase Vaší

plavby, se můžete seznámit prostřednictvím přednášek o jednotlivých destinacích a městech. Na některých plavbách, u nichž je pobyt na moři delší, bývá
možnost navštěvovat cyklus přednášek z historie, diplomacie, geografie a dalších oborů, účastnit se dramatického kurzu, docházet do literárního diskusního
klubu, apod. Pro pohybově více zaměřené cestovatele
jsou tu taneční kurzy, lekce šermu či lezení.
TV A FILM
Ve všech kajutách je televizor s příjmem satelitních kanálů v různých jazycích podle toho, kde se právě loď pohybuje. Na lodích je často také prostřednictvím televize
nabízeno velké množství filmů - jde o výběr současné kinematografie dostupný každému v libovolném čase dle
systému Pay-Per-View. Některé kanály jsou vyhrazeny
pro vnitřní okruh lodi a lze na nich najít základní informace k lodi, plavbě, bezpečnostním předpisům a aktualitám během plavby. Na těchto kanálech bývají také
vysílány reportáže a spoty z destinací dané plavby a fakultativních výletů, které jsou pro tuto plavbu v nabídce.
ZÁBAVA
Bary, kavárny, noční kluby
Na všech lodích najdete několik různě tematicky zaměřených barů a kaváren, které jsou otevřené do
pozdních nočních hodin. V některých si můžete zazpívat s karaoke, naslouchat pianistovi, vychutnat vynikající vína a sekty nebo jen strávit příjemný večer v
okruhu přátel. Vždy je otevřen noční klub s diskotékou. Vydáte-li při zábavě hodně energie, je pro Vás připraven půlnoční bufet.
Kasina a hry
Cestovatelé, v nichž dřímá pokerový génius či vášeň
pro ruletu, mohou zkusit štěstí v lodních kasinech.
Pokud Vás atmosféra kasina neláká, můžete se s přáteli sejít na "partičku" v karetním salonu.
Zábava pro děti a mládež
Prostory a zařízení, která jsou vyhrazena pro děti a
mládež, najdeme na všech lodích. Děti od 2 do 12 let
a mládež do 18 let jsou v péči profesionálních vedoucích a mohou se účastnit různých kurzů či zábavních
aktivit - např. maškarní průvod, detektivní hra, apod.
Pokud si rodiče chtějí udělat prostor pro sebe a nemít
přitom starost o své ratolesti, jsou tyto služby a hlídání k dispozici prakticky po celý den. Lodě nabízejí
malým námořníkům jim vyhrazené místnosti, kluby a
prostory s bazény a jinými vodními radovánkami.
Videohry
Pro celou rodinu je určena herna s videoautomaty s
pestrou škálou akčních, motoristických a sportovních
simulátorů a dalších her.

Spojení s pevninou
Pro kontakt s domovem nebo kanceláří můžete využít
pevných telefonních linek na lodi (za poplatek) nebo
internetového centra (za poplatek). Za předpokladu,
že si s sebou vezmete svůj počítač, je připojení k internetu na některých lodích možné přímo z kajuty
nebo prostřednictvím technologie bezdrátového připojení WI-FI (za poplatek). Pokud se loď pohybuje
v dosahu sítí mobilních operátorů, bude Vám fungovat
i Váš mobil. Zkontrolujte si před plavbou, zda Váš přístroj podporuje frekvence používané v navštívených oblastech místními operátory. Na některých plavbách
(Evropa, Asie) je také k dispozici trvalý mobilní signál,
přes lodní přijímač (za poplatek).
Fakultativní výlety
Lodní personál nabízí hostům ve všech přístavech pestrou škálu výletů – od relaxačních odpolední s koktejlem v ruce na pláži přes jízdu na Harleyi, výlety za historií
a přírodou v doprovodu erudovaných průvodců až po
adrenalinové zážitky. Cestovatelé, kteří rádi objevují
nová místa sami pro sebe, si však také přijdou na své.
Komunikace na lodi
Pokud se účastníte plavby individuálně, vězte, že pro
využití zařízení na lodi a vychutnání si pohodové dovolené není nezbytně nutná znalost žádného jazyka.
Základním principem života na lodi je pohodlí. Orientace i veškeré další aspekty pobytu na lodi jsou intuitivní a snadné. Případné složitější situace vždy vyřeší
úsměv, klidné vystupování a názorná gesta. Klientela
na plavbách je mezinárodní a potkat můžete cestovatele z celého světa. Stejně je to i s posádkou lodi, kterou tvoří personál z Evropy, Ameriky, ale i z exotických
zemí. Ať už se plavíte na jakékoli lodi, základním dorozumívacím jazykem je angličtina. Na lodích se mimo
angličtiny domluvíte (přinejmenším na recepci) také
dalšími světovými jazyky. Základní kombinaci jazyků
tvoří zpravidla francouzština, němčina, italština a španělština. Na některých plavbách se domluvíte také portugalsky, rusky nebo čínsky. Konkrétní obsazení jazyků
však nelze garantovat, protože personální obsazení lodí
je vždy záležitostí lodní společnosti. Lodní společnosti
ovšem dbají na to, aby personální obsazení (alespoň
na recepci) odpovídalo výše uvedenému základnímu
složení. Pokud se nedomluvíte anglicky, uveďte prosím,
který ze světových jazyků ovládáte, abychom informovali lodní společnost o Vaší jazykové vybavenosti. Podle
toho na jakých lodích a v jaké oblasti se plavíte, lze
také požádat o lodní noviny, programy či jídelníčky v
různých jazycích. Také bezpečnostní předpisy a směrnice jsou k dispozici v několika jazycích.
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Nové specializované stránky:

w w w. p l a v b y p o m o r i . c z
Aktuální dostupnost a ceny

Jednoduchá objednávka

Více akčních nabídek

Širší nabídka

Informace o kajutách a lodích

Ceny plaveb – podobně jako ceny letenek – jsou pohyblivé a mohou se měnit doslova z hodiny na hodinu. Tento pohyb je závislý jen a pouze na vyprodanosti konkrétní lodi v konkrétním termínu. V tištěném katalogu samozřejmě tyto změny nelze zohledňovat, internetová stránka naproti tomu nabízí
plavby s neustále aktualizovanými cenami. U vybrané plavby máte tak ihned jasné informace
o tom, které kajuty jsou na lodi volné a za jaké ceny. Vzhledem k výše uvedenému jsou ceny plaveb
konečné a nevztahují se na ně žádné slevy ESO travel.
Během několika kliknutí si vyberete plavbu, termín, kategorii kajuty a odešlete objednávku. Zatímco
v předešlých letech bylo nutné zjišťovat, které konkrétní kategorie a za jaké ceny jsou na vybrané
plavbě k dispozici, nyní již jen ověříme zda je uvedená cena stále platná a rezervujeme pro Vás vybranou kategorii.

Díky internetové stránce máte přístup ke všem speciálním cenovým nabídkám a nabídkám Last
Minute, které jsou v dané chvíli vypsané lodními společnostmi. V rozšířeném vyhledávání si dokonce
můžete nastavit filtrování plaveb, aby se Vám zobrazovaly pouze slevové akce. Velmi jednoduše tak projdete všechny zýhodněné nabídky na požadovaný termín.

Nová internetová stránka Vám přináší nesrovnatelně širší nabídku tras, termínů a míst vyplutí. Zároveň však díky efektivnímu vyhledávání najdete jednoduše a rychle plavbu, která nejlépe vyhovuje Vašim
požadavkům (např. podle konkrétního přístavu na trase). Rozšíření nabídky se týká všech nabízených
oblastí Evropy, Karibiku, Mexika a Majské riviéry, Jižní Ameriky, Asie, Austrálie a Oceánie stejně jako
Aljašky a Kanady i odlehlejších oblastí. Mimo to nabízíme plavby s delegátem, plavby včetně dopravy
a pobytu na pláži nebo nově kombinace plaveb s poznávacími okruhy na souši.
Máte také možnost výběru mezi všemi typy a kategoriemi – od vnitřních kajut až po loftová apartmá
a suity o několika místnostech umístěné v exkluzivních částech lodí vyhrazených hostům plavících se v kajutách těchto luxusních kategorií. Vyhledávač dokonce umožňuje filtrovat pouze ty plavby, na kterých
jsou volné typy kajut, které preferujete. Stejně tak nová stránka obsahuje podrobnější informace o lodích.

w w w. p l a v b y p o m o r i . c z
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E V R O PA

Menorka – Sardinie – Malta – Sicílie |

Janov
Marseille

▲
▲

Menorca

Neapol

Cagliari
Valletta

Valletta

ItINeRáŘ PlaVbY
Den
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Přístav
Janov, Itálie
Marseille (Francie)
Mahón (Španělsko)
Cagliari (Itálie)
Valletta (Malta)
Messina (Itálie)
Neapol (Itálie)
Janov (Itálie)

Připlutí
8.00
7.00
12.00
13.30
9.00
7.00
9.00

Vyplutí
18.00
16.00
15.00
18.00
19.30
18.00
13.00

▲

Barcelona

La Spezia

Ajaccio

Civitavecchia

▲
Palma

ItINeRáŘ PlaVbY
Den
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Přístav
Janov (Itálie)
Cannes (Francie)
Palma de Mallorca (Španělsko)
Barcelona (Španělsko)
Ajaccio (Francie)
Civitavecchia / Řím (Itálie)
La Spezia (Itálie)
Janov (Itálie)

ropě, nebo odpočinek na jedné z pláží, případně výlet k jinému
sicilskému klenotu – do města Taormina.
7. den NEAPOL (ITÁLIE)
Neapol, jejíž staré město je na seznamu světového kulturního
dědictví UNESCO, leží uprostřed dvou vulkanických oblastí se
stále aktivními sopkami. Fakultativně možno absolvovat výlet na
Vesuv, nebo do jeho nejznámější oběti Pompejí.
8. den JANOV (ITÁLIE)
Snídaně. Vylodění, vlastní doprava zpět do ČR, případně máte-li
zajištěno: transfer na letiště a odlet.
Loď: MSC Armonia
Období:
1.4. –3.6. 2017 a 23.9. – 4.11. 2017
Ceny:
Vnitřní kajuta: . . . . . . . . . . . . . . . . .od 16.190,- Kč
Kajuta s oknem: . . . . . . . . . . . . . . . .od 18.890,- Kč
Balkonová kajuta: . . . . . . . . . . . . . .od 26.990,- Kč

Západní Středomoří a Korsika |

Janov
Cannes

Program zájezdu:
1. den JANOV (ITÁLIE)
Nalodění (zpravidla po 11.00), po nalodění lze čerpat plnou
penzi.
2. den MARSEILLE (FRANCIE)
Marseille je největší přístav ve Francii a třetí největší v Evropě.
Atmosféru města nejlépe poznáte při procházce starým přístavem. Můžete se však také vydat do Avignonu nebo po stopách
hraběte Monte Christo na ostrov Ile d’If (fakultativně).
3. den MAHON – MENORKA (ŠPANĚLSKO)
Tento přístav spadal kdysi pod nadvládu mocných severoafrických Maurů. Později byl kvůli své poloze častým předmětem válek
mezi Brity, Francouzi a Španěly. Dnes je to vstupní brána na nepříliš rušný ostrov, který skrývá nemalé přírodní a archeologické
bohatství a je na seznamu UNESCO.
4. den CAGLIARI – SARDINIE (ITÁLIE)
Ideální zastávka během každé plavby. Antické či renesanční pamětihodnosti starého Cagliari jsou z přístavu jen několik kroků a
nádherná písečná pláž Poetto také co by kamenem dohodil.
5. den VALETTA (MALTA)
Nejmenší stát Evropské Unie má za sebou 7.000 let historie –
chrámy pravěkých kultur, římské hroby a katakomby, pevnosti
řádu Maltézských rytířů a nezanedbatelný vliv britských kolonistů.
6. den MESSINA – SICÍLIE (ITÁLIE)
Přístav, v němž se sbíhají cesty středomořského obchodu, je od
italské pevniny vzdálený pouhých 5 kilometrů. Přesto je sicilský
svět jiný. Doporučujeme výlet k Etně, nejvyšší aktivní sopce v Ev-

Připlutí
8.00
14.00
9.30
12.00
8.00
7.00
8.00

Vyplutí
18.00
16.00
00.30
18.00
19.00
19.00
19.00

Program zájezdu:
1. den JANOV (ITÁLIE)
Nalodění (zpravidla po 11.00), po nalodění lze čerpat plnou
penzi.
2. den CANNES (FRANCIE)
Město slavných a bohatých, město kasin, festivalů a luxusních
butiků má neopakovatelnou atmosféru, kdykoli do něj zavítáte. Projděte se po Boulevard de la Croisette, ochutnejte
mořského ježka v některé z restaurací na Marché Forville
nebo si užijte vyhlídku ze strážní věže Mont Chevalier.
3. den PALMA DE MALLORCA (ŠPANĚLSKO)
Malebné uličky starého města, katedrály a pláž Playa de
Palma, nabízejí něco pro každého. Před tím než se vrhnete do
víru nočního života, navštivte Dračí jeskyně, projeďte se po
městě na kole nebo se vydejte poznávat ostrov (vše fakultativně).
4. den BARCELONA (ŠPANĚLSKO)
V katalánské metropoli lze doporučit především výlet po stopách Antonia Gaudího. Není to však zdaleka jediná možnost,
jak zde strávit den plný objevů a poznání. Můžete se také
vydat k horskému hřebenu a světoznámému klášteru Montserrat nebo shlédnout představení flamenca (fakultativně).
5. den AJACCIO - KORSIKA (FRANCIE)
Korsika, stejně jako mnoho dalších ostrovů, má ve svých ulicích a zdech pohnutou a pestrou historii. Do světových dějin
se ostrov i jeho hlavní město zapsaly jako rodiště jednoho z

nejctižádostivějších vojevůdců všech dob – Napoleona Bonaparte.
6. den CIVITAVECCHIA / ŘÍM (ITÁLIE)
Věčné město je synonymem historie evropské civilizace a nabízí nekonečně mnoho možností poznání. Jedinečné dojmy
ve Vás zanechá nejen Koloseum, Panteon či Sixtinská kaple,
ale i procházka uličkami mimo davy turistů. Vzdálenost přístav – Řím: 80 km.
7. den LA SPEZIA (ITÁLIE)
Nenápadný přístav je lákavou zastávkou díky hned několika
výjimečným lokalitám – národní park Cinque Terre chráněný
organizací UNESCO, Pisa a vzdálenější ale neméně krásná
bašta renesance Florencie (150 km). Věru je z čeho vybírat.
8. den JANOV (ITÁLIE)
SSnídaně. Vylodění, vlastní doprava zpět do ČR, případně máteli zajištěno: transfer na letiště a odlet.
Loď: MSC Orchestra
Období:
23.4. –22.10. 2017
Ceny:
Vnitřní kajuta: . . . . . . . . . . . . . . . . .od 16.190,- Kč
Kajuta s oknem: . . . . . . . . . . . . . . . .od 20.250,- Kč
Balkonová kajuta: . . . . . . . . . . . . . .od 24.300,- Kč

Metropole západního Středomoří |

Marseille

Janov

Barcelona

Civitavecchia

▲
▲
Palermo

Valletta

ItINeRáŘ PlaVbY

6

Den

Přístav

Připlutí

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Janov (Itálie)
Civitavecchia / Řím (Itálie)
Palermo, Sicílie (Itálie)
Valletta (Malta)
Plavba
Barcelona (Španělsko)
Marseille (Francie)
Janov (Itálie)

8.00
10.00
10.00
9.00
8.00
8.00

Vyplutí
18.00
19.00
17.00
18.00
18.00
17.00

Program zájezdu:
1. den JANOV (ITÁLIE)
Nalodění (zpravidla po 11.00) Po nalodění lze čerpat plnou
penzi.
2. den CIVITAVECCHIA / ŘÍM (ITÁLIE)
Věčné město je synonymem historie evropské civilizace a nabízí nekonečně mnoho možností poznání. Jedinečné dojmy
ve Vás zanechá nejen Koloseum, Panteon či Sixtinská kaple,
ale i procházka uličkami mimo davy turistů. Vzdálenost přístav – Řím: 80 km.
3. den PALERMO – SICÍLIE (ITÁLIE)
Palermo, správní, kulturní i hospodářské centrum Sicílie bylo
dlouho pod nadvládou Arabů, a charakter města je proto
velmi různorodý. To ostatně můžete posoudit sami při fakultativní prohlídce města zakončené procházkou na pláži.
4. den VALETTA (MALTA)
Nejmenší stát Evropské Unie má za sebou 7.000 let historie
– chrámy pravěkých kultur, římské hroby a katakomby, pevnosti řádu Maltézských rytířů a nezanedbatelný vliv britských
kolonistů.
5. den PLAVBA
6. den BARCELONA (ŠPANĚLSKO)
V katalánské metropoli lze doporučit především výlet po
stopách Antonia Gaudího. Není to však zdaleka jediná mož-

nost, jak zde strávit den plný objevů a poznání. Můžete se
také vydat k horskému hřebenu a světoznámému klášteru
Montserrat nebo shlédnout představení flamenca (fakultativně).
7. den MARSEILLE (FRANCIE)
Marseille je největší přístav ve Francii a třetí největší v Evropě. Atmosféru města nejlépe poznáte při procházce starým
přístavem. Můžete se však také vydat do Avignonu nebo po
stopách hraběte Monte Christo na ostrov Ile d’If (fakultativně).
8. den JANOV (ITÁLIE)
Snídaně. Vylodění, vlastní doprava zpět do ČR, případně máte-li
zajištěno: transfer na letiště a odlet.
Loď: MSC Splendida / MSC Meraviglia
Období:
20.11. 2016 – 23.4. 2017 a 19.11. 2017 – 15.4. 2018
Ceny:
Vnitřní kajuta: . . . . . . . . . . . . . . . . . .od 9.430,- Kč
Kajuta s oknem: . . . . . . . . . . . . . . . .od 13.990,- Kč
Balkonová kajuta: . . . . . . . . . . . . . .od 18.890,- Kč

E V R O PA

Sicílie – Sardinie – Malorka |

Janov

Marseille

▲
Civitavecchia

Valencie
Cagliari

Mallorca

▲

ItINeRáŘ PlaVbY
Den
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Přístav
Janov (Itálie)
Civitavecchia / Řím (Itálie)
Palermo, Sicílie (Itálie)
Cagliari (Itálie)
Palma de Mallorca (Španělsko)
Valencie (Španělsko)
Marseille (Francie)
Janov (Itálie)

Připlutí
7.00
9.00
9.00
15.00
9.00
13.00
9.00

Palermo

Vyplutí
18.00
17.00
17.00
18.00
16.00
20.00

▲

Barcelona

Civitavecchia

Málaga
▲

Casablanca

ItINeRáŘ PlaVbY
Den
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Přístav
Janov (Itálie)
Plavba
Málaga (Španělsko)
Casablanca (Maroko)
Plavba
Lisabon (Portugalsko)
Plavba
Barcelona (Španělsko)
Marseille (Francie)
Janov (Itálie)

Připlutí
12.00
9.00
8.00
12.00
8.00
9.00

Vyplutí
17.00
18.00
23.00
16.00
19.00
18.00

▲

Barcelona

Civitavecchia

▲

▲

Madeira

Casablanca

▲

Tenerife

ItINeRáŘ PlaVbY
Den
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Přístav
Janov, Itálie
Barcelona, Španělsko
Plavba
Casablanca, Maroko
Plavba
Tenerife, Kanárské ostrovy
Funchal, Madeira
Plavba
Málaga, Španělsko
Plavba
Civitavecchia / Řím, Itálie
Janov, Itálie

Loď: MSC Splendida
Období:
29.4. – 18.11. 2017
Ceny:
Vnitřní kajuta: . . . . . . . . . . . . . . . . .od 16.190,- Kč
Kajuta s oknem: . . . . . . . . . . . . . . . .od 20.250,- Kč
Balkonová kajuta: . . . . . . . . . . . . . .od 24.300,- Kč

Připlutí
13.00
8.00
8.00
9.00
7.00
9.00
9.00

Program zájezdu:
1. den JANOV (ITÁLIE)
Nalodění (zpravidla po 11.00), po nalodění lze čerpat plnou
penzi.
2. den PLAVBA
3. den MALAGA (ŠPANĚLSKO)
Malaga láká návštěvníky bohatou historií utvářenou po staletí
přítomností Maurů. K nejzajímavějším památkám patří hrad
Gibralfaro či pevnost La Alcazaba. Živoucí energie tržiště Atarazanas vás pohltí a v okolních ulicích lze na kterémkoli nároží
ochutnat dobrá vína včetně tradičního sladkého.
4. den CASABLANCA (MAROKO)
Odedávna důležitý obchodní přístav s rozmanitou směsicí
africké, arabské a evropské kultury. V rámci fakultativních výletů
lze absolvovat prohlídku města nebo výlet do jednoho z královských sídel Marrákeše, Fésu, Meknesu či dnešní metropole
– Rabatu.
5. den PLAVBA
6. den LISABON (PORTUGALSKO)
Lisabon je tavícím kotlem etnické směsi, jež vznikla jako
vedlejší produkt objevitelských expedic v 15. a 16. století,
kdy se Portugalsko stalo námořní velmocí. Synové této hrdé
země vyplnily na mapách všech kontinentů nespočet bílých
míst a nesmazatelně se zapsali světových dějin. Za návštěvu stojí především Jeronýmův klášter, věnovaný právě
těmto osobnostem, čtvrť Belem, či Muzeum námořní
plavby.

7. den PLAVBA
8. den BARCELONA (ŠPANĚLSKO)
V katalánské metropoli lze doporučit především výlet po stopách Antonia Gaudího. Není to však zdaleka jediná možnost, jak zde strávit den plný objevů a poznání. Můžete se
také vydat k horskému hřebenu a světoznámému klášteru
Montserrat nebo shlédnout představení flamenca (fakultativně).
9. den MARSEILLE (FRANCIE)
Marseille je největší přístav ve Francii a třetí největší v Evropě. Atmosféru města nejlépe poznáte při procházce starým přístavem. Můžete se však také vydat do Avignonu
nebo po stopách hraběte Monte Christo na ostrov Ile d’If
(fakultativně).
10. den JANOV (ITÁLIE)
Snídaně. Vylodění, vlastní doprava zpět do ČR, případně máte-li
zajištěno: transfer na letiště a odlet.
Loď: MSC Magnifica
Období:
20.9. – 4.11. 2017
Ceny:
Vnitřní kajuta: . . . . . . . . . . . . . . . . .od 18.890,- Kč
Kajuta s oknem: . . . . . . . . . . . . . . . .od 24.300,- Kč
Balkonová kajuta: . . . . . . . . . . . . . .od 28.620,- Kč

Západní Středomoří - Madeira - Tenerife |

Janov

Málaga

6. den VALENCIA (ŠPANĚLSKO)
Valencie je známa díky festivalu Fallas a pro své tradiční jidlo
paella. Tento pokrm z rýže, zeleniny a šneků či mořských plodů
by si neměl nechat ujít žádný návštěvník, stejně jako návštěvu
okouzlujícího a turisty ještě ne zcela objeveného starého města.
7. den MARSEILLE (FRANCIE)
Marseille je největší přístav ve Francii a třetí největší v Evropě. Atmosféru města nejlépe poznáte při procházce starým
přístavem. Můžete se však také vydat do Avignonu nebo po
stopách hraběte Monte Christo na ostrov Ile d’If (fakultativně).
8. den JANOV (ITÁLIE)
Snídaně. Vylodění, vlastní doprava zpět do ČR, případně máte-li
zajištěno: transfer na letiště a odlet.

Západní Středomoří - Maroko - Portugalsko|

Janov

Lisabon

Program zájezdu:
1. den JANOV (ITÁLIE)
Nalodění (zpravidla po 11.00), po nalodění lze čerpat plnou
penzi.
2. den CIVITAVECCHIA / ŘÍM (ITÁLIE)
Věčné město je synonymem historie evropské civilizace a nabízí nekonečně mnoho možností poznání. Jedinečné dojmy ve
Vás zanechá nejen Koloseum, Panteon či Sixtinská kaple, ale
i procházka uličkami mimo davy turistů. Vzdálenost přístav –
Řím: 80 km.
3. den PALERMO – SICÍLIE (ITÁLIE)
Palermo, správní, kulturní i hospodářské centrum Sicílie
bylo dlouho pod nadvládou Arabů, a charakter města je
proto velmi různorodý. To ostatně můžete posoudit sami
při fakultativní prohlídce města zakončené odpočinkem na
pláži.
4. den CAGLIARI – SARDINIE (ITÁLIE)
Ideální zastávka během každé plavby. Antické či renesanční
pamětihodnosti starého Cagliari jsou z přístavu jen několik
kroků a nádherná písečná pláž Poetto také co by kamenem
dohodil.
5. den PALMA DE MALLORCA (ŠPANĚLSKO)
Malebné uličky starého města, katedrály a pláž Playa de
Palma nabízejí něco pro každého. Před tím než se vrhnete do
víru nočního života, navštivte Dračí jeskyně, projeďte se po
městě na kole nebo se vydejte poznávat ostrov (vše fakultativně).

Vyplutí
17.00
18.00
22.00
17.00
17.00
14.00
19.00

Program zájezdu:
1. den JANOV (ITÁLIE)
Nalodění (zpravidla po 11.00), po nalodění lze čerpat plnou penzi.
2. den BARCELONA (ŠPANĚLSKO)
V katalánské metropoli lze doporučit především výlet po stopách Antonia Gaudího. Není to však zdaleka jediná možnost,
jak zde strávit den plný objevů a poznání. Můžete se také vydat
k horskému hřebenu a světoznámému klášteru Montserrat
nebo shlédnout představení flamenca (fakultativně).
3. den PLAVBA
4. den CASABLANCA (MAROKO)
Odedávna důležitý obchodní přístav s rozmanitou směsicí africké,
arabské a evropské kultury. V rámci fakultativních výletů lze absolvovat prohlídku města nebo výlet do jednoho z královských
sídel Marrákeše, Fésu, Meknesu či dnešní metropole – Rabatu.
5. den PLAVBA
6. den SANTA CRUZ DE TENERIFE (KANÁRSKÉ OSTROVY)
Největší z Kanárských ostrovů vděčí za své jméno (česky - bílá
hora) zasněženému vrcholu vulkánu El Teide (3718 m). Nechcete-li trávit den na pláži, vydejte se k sopce, která je zároveň nejvyšší horou Španělska.
7. den FUNCHAL – MADEIRA (PORTUGALSKO)
Doporučujeme navštívit některou z vinoték a ochutnat místní
produkty vyráběné tradičními metodami, nebo se vydat na výlet
po ostrově a jeho hornatém vnitrozemí.

8. den PLAVBA
9. den MALAGA (ŠPANĚLSKO)
Malaga láká návštěvníky bohatou historií utvářenou po staletí
přítomností Maurů. K nejzajímavějším památkám patří hrad
Gibralfaro či pevnost La Alcazaba. Živoucí energie tržiště Atarazanas vás pohltí a v okolních ulicích lze na kterémkoli nároží
ochutnat dobrá vína včetně tradičního sladkého.
10. den PLAVBA
11. den CIVITAVECCHIA / ŘÍM (ITÁLIE)
Věčné město je synonymem historie evropské civilizace a nabízí
nekonečně mnoho možností poznání. Jedinečné dojmy ve Vás zanechá nejen Koloseum, Panteon či Sixtinská kaple, ale i procházka
uličkami mimo davy turistů. Vzdálenost přístav – Řím: 80 km.
12. den JANOV (ITÁLIE)
Snídaně. Vylodění, vlastní doprava zpět do ČR, případně máte-li
zajištěno: transfer na letiště a odlet.
Loď: MSC Magnifica / MSC Fantasia
Období: 25.11. – 17.4. 2017 a 2.11. – 8.4. 2018
Ceny:
Vnitřní kajuta: . . . . . . . . . . . . . . . . .od 16.190,- Kč
Kajuta s oknem: . . . . . . . . . . . . . . . .od 21.590,- Kč
Balkonová kajuta: . . . . . . . . . . . . . .od 26.990,- Kč

7
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Itálie – Řecko - Chorvatsko |

Benátky

Ancona

▲

Split
Dubrovník

▲

Mykonos
Santorini

ItINeRáŘ PlaVbY
Den
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Přístav
Benátky (Itálie)
Split (Chorvatsko)
Plavba
Santorini (Řecko)
Mykonos (Řecko)
Dubrovnik (Chorvatsko)
Ancona (Itálie)
Benátky (Itálie)

Připlutí

Vyplutí
17.00
18.00
15.00
2.00
19.00
18.00

8.00
9.00
20.00
13.00
10.00
8.00

▲

Kotor

Brindisi
Korfu

Pireus

Katakolon

▲

ItINeRáŘ PlaVbY
Přístav
Benátky (Itálie)
Brindisi (Itálie)
Katakolon / Olympia (Řecko)
Santorini (Řecko)
Pireus (Řecko)
Korfu (Řecko)
Kotor (Černá Hora)
Benátky (Itálie)

Santorini

Připlutí
13.30
12.00
8.00
7.30
12.30
7.00
9.00

Vyplutí
17.00
19.30
18.00
17.00
16.30
18.30
13.00

▲

Dubrovník

Bari

Saranda
▲

Pireus
Mykonos
Katakolon

ItINeRáŘ PlaVbY

8

Loď: MSC Sinfonia
Období:
3.6. – 30.9. 2017
Ceny:
Vnitřní kajuta: . . . . . . . . . . . . . . . . .od 20.240,- Kč
Kajuta s oknem: . . . . . . . . . . . . . . . .od 22.940,- Kč
Balkonová kajuta: . . . . . . . . . . . . . .od 29.700,- Kč

Program zájezdu:
1. den BENÁTKY (ITÁLIE)
Nalodění (zpravidla po 11.00), po nalodění lze čerpat plnou
penzi.
2. den BRINDISI (ITÁLIE)
Nevelký přístav byl napříč všemi věky významným místem.
Roku 264 před Kristem dokončili Římané největší strategický
projekt – Via Appia, spojující Řím s Brindisi. Tato tepna, protínající Itálii se stala rozhodujícím faktorem v Samnitských
válkách a dobytí jihu Itálie. Mimo to bylo od září 1943 do
února 1944 Brindisi přechodně hlavním městem země. Dnes
nadchne nefalšovanou jižanskou pohodou.
3. den KATAKOLON / OLYMPIE (ŘECKO)
Katakolon je především vstupní přístav na cestě po moři do
Olympie. Místa, která dala základ modernímu olympismu, lze
navštívit v rámci fakultativních výletů. Den ovšem můžete
strávit také na pláži. Vzdálenost přístav – Olympie: 35 km.
4. den SANTORINI (ŘECKO)
Tento ostrov je spolu s dalšími dvěma ostrovy Thirasia a
Aspronisi pozůstatkem obrovského kráteru, který určoval ráz
krajiny dávno před lidským věkem. Kalderu lze navštívit v
rámci fakultativního výletu, stejně jako úzkými uličkami a modrými kupolemi proslulou vesničku Oia. Z přístavu Aithinos
se případně můžete také vydat na pláž.
5. den PIREUS / ATÉNY (ŘECKO)
Toto místo určil roku 493 před Kristem Themistokles jako přístav pro město Atény; dnes je třetím největším přístavem Stře-

domoří. V Aténách by žádný cestovatel neměl opomenout
návštěvu Akropole a staré části Plaka (fakultativně). Vzdálenost přístav – Atény centrum: 8 km.
6. den. KORFU (ŘECKO)
Kvůli bujné vegetaci – alespoň na řecké poměry – přezdívají
Řekové tomuto ostrovu "zelený ostrov". Zastávku můžete
využít k lenošení na pláži nebo k návštěvě Achillova paláce
(fakultativně).
7. den KOTOR (ČERNÁ HORA)
Kotor byl již od časů římského impéria neustále okupován cizími mocnostmi. Na malém prostoru tak můžeme porovnávat
rukopisy jednotlivých kultur (Římané, Bulharské císařství, Osmanská říše). Centrum města je velmi zachovalé a patří k památkám UNESCO. Obrázek dokreslí výlet po černohorském
pobřeží (fakultativně).
8. den BENÁTKY (ITÁLIE)
Snídaně. Vylodění, vlastní doprava zpět do ČR, případně máte-li
zajištěno: transfer na letiště a odlet.
Loď: MSC Musica
Období:
9.4. – 5.11. 2017
Ceny:
Vnitřní kajuta: . . . . . . . . . . . . . . . . .od 16.190,- Kč
Kajuta s oknem: . . . . . . . . . . . . . . . .od 20.250,- Kč
Balkonová kajuta: . . . . . . . . . . . . . .od 26.990,- Kč

Východní Středomoří a Albánie |

Benátky

Den
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

psáno na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. V
blízkosti jsou však také krásné pláže a ostrůvky.
7. den ANCONA (ITÁLIE)
Ačkoli město chrání ze severu i z jihu strmé svahy hor, nevyhnulo se po pádu římské říše útokům Řeků, Saracénů či Lombardů. Doporučujeme výlet do nedalekého Urbina, jehož
renesanční centrum je na seznamu UNESCO (fakultativně).
8. den BENÁTKY (ITÁLIE)
Snídaně. Vylodění, vlastní doprava zpět do ČR, případně máte-li
zajištěno: transfer na letiště a odlet.

Východní Středomoří a Černá Hora |

Benátky

Den
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Program zájezdu:
1. den BENÁTKY (ITÁLIE)
Nalodění (zpravidla po 11.00), po nalodění lze čerpat plnou
penzi.
2. den SPLIT (CHORVATSKO)
Kdysi malou řeckou osadu pozdvihl k světlým zítřkům římský
císař Dioklecián, když si ji roku 293 př. n. l. vybral jako místo
svého odpočinku po odchodu z politiky. Jeho palác je nejvýznamnější ovšem ne jedinou památkou města, které bylo centrem chorvatského humanismu. I v okolí najdete zajímavá místa
– například Diokleciánovo rodiště Solin a městečko Trogir, které
je na seznamu UNESCO.
3. den PLAVBA
4. den SANTORINI (ŘECKO)
Tento ostrov je spolu s dalšími dvěma ostrovy Thirasia a Aspronisi pozůstatkem obrovského kráteru, který určoval ráz krajiny
dávno před lidským věkem. Kalderu lze navštívit v rámci fakultativního výletu, stejně jako úzkými uličkami a modrými kupolemi proslulou vesničku Oia. Z přístavu Aithinos se případně
můžete také vydat na pláž. Večer připlutí na Mykonos.
5. den MYKONOS (ŘECKO)
Na terase jedné z taveren se sklenkou Ouza v ruce zde můžete
nerušeně pozorovat, jak se v malebném přístavu pohupují luxusní jachty vedle bárek místních rybářů.
6. den DUBROVNIK (CHORVATSKO)
Správnímu středisku oblasti Dubrovník-Neretva se přezdívá Jadranská perla. Pravý klenot Dubrovníku – staré město – je za-

Přístav
Benátky (Itálie)
Bari (Itálie)
Katakolon / Olympia (Řecko)
Mykonos (Řecko)
Pireus (Řecko)
Saranda (Albánie)
Dubrovník (Chorvatsko)
Benátky (Itálie)

Připlutí
10.00
11.00
8.00
7.30
12.00
9.00
9.00

Vyplutí
16.30
17.00
17.00
19.00
16.30
20.00
15.00

Program zájezdu:
1. den BENÁTKY (ITÁLIE)
Nalodění (zpravidla po 11.00), po nalodění lze čerpat plnou penzi.
2. den BARI (ITÁLIE)
Obyvatelé Bari jsou na svoje město, které pamatuje pochody
římských jednotek, náležitě hrdí a říkají, že Kdyby Paříž ležela
u moře, mohla by se jmenovat Malé Bari. Doporučujeme výlet
do „Matera“, jehož nejstarší domy jsou vtesány přímo do
skal (fakultativně).
3. den KATAKOLON / OLYMPIE (ŘECKO)
Katakolon je především vstupní přístav na cestě po moři do
Olympie. Místa, která dala základ modernímu olympismu, lze
navštívit v rámci fakultativních výletů. Den ovšem můžete
strávit také na pláži. Najdete zde poklady řecké kultury. Vzdálenost přístav – Olympie: 35 km.
4. den MYKONOS (ŘECKO)
Na terase jedné z taveren se sklenkou Ouza v ruce zde můžete nerušeně pozorovat, jak se v malebném přístavu pohupují luxusní jachty vedle bárek místních rybářů, strávit den
na pláži, případně vyrazit na okruh kolem ostrova či za památkami do Delosu (fakultativně).
5. den PIREUS / ATÉNY (ŘECKO)
Toto místo určil roku 493 před Kristem Themistokles jako přístav pro město Atény; dnes je třetím největším přístavem Stře-

domoří. V Aténách by žádný cestovatel neměl opomenout
návštěvu Akropole a staré části Plaka (fakultativně). Vzdálenost přístav – Atény centrum: 8 km.
6. den. SARANDA (ALBÁNIE)
Oblíbený cíl nejen řeckých výletníků ležící na pomezí Jadranu
a Jónského moře nedaleko ostrova Korfu oplývá krásnými plážemi. Nedaleko se nachází skvěle zachovalé pozůstatky antického města Butrint, které jsou na seznamu UNESCO.
7. den DUBROVNIK (CHORVATSKO)
Správnímu středisku oblasti Dubrovník-Neretva se přezdívá
"Jadranská perla". Pravý klenot Dubrovníku – staré město –
je zapsáno na seznamu světového kulturního dědictví
UNESCO. V blízkosti jsou však také krásné pláže či ostrůvky.
8. den BENÁTKY (ITÁLIE)
Snídaně. Vylodění, vlastní doprava zpět do ČR, případně máte-li
zajištěno: transfer na letiště a odlet.
Loď: MSC Poesia
Období:
8.4. – 4.11. 2017
Ceny:
Vnitřní kajuta: . . . . . . . . . . . . . . . . .od 16.190,- Kč
Kajuta s oknem: . . . . . . . . . . . . . . . .od 20.250,- Kč
Balkonová kajuta: . . . . . . . . . . . . . .od 24.300,- Kč

Norské fjordy |
Geiranger
Hellesylt
Flam
Bergen
▲

▲

Kodaň
Warnemünde

ItINeRáŘ PlaVbY
Den
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Přístav
Warnemünde / Kiel (Německo)*
Plavba
Bergen (Norsko)*
Hellesylt / Geiranger (Norsko)
Flåm (Norsko)
Plavba
Kodaň (Dánsko)
Warnemünde / Kiel (Německo)*

Připlutí
12.00
9.00
9.00
9.00
8.00

Vyplutí
19.00
18.00
18.00
17.30
18.00

*Loď MSC Fantasia vyplouvá z Kielu a pluje místo Bergenu do Stavangeru.
Pořadí přístavů je jiné.

Petrohrad

Tallinn
Stockholm

▲

▲

Kodaň

Kiel

ItINeRáŘ PlaVbY
Den
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Přístav
Kiel / Warnemünde (Německo)*
Kodaň (Dánsko)
Plavba
Stockholm (Švédsko)*
Tallinn (Estonsko)
Petrohrad (Rusko)
Plavba
Kiel / Warnemünde (Německo)*

Připlutí
8.00
9.00
9.00
7.00
10.00

Vyplutí
18.00
17.00
16.00
16.00
19.00
-

*Loď MSC Magnifica vyplouvá z Warnemünde a pluje místo Stockholmu
do Helsinek. Pořadí přístavů je jiné.

chodovat do ložnice. Nejlepším dopravním prostředkem v Kodani je chůze.
8. den WARNEMÜNDE (NĚMECKO)
Snídaně. Vylodění, vlastní doprava zpět do ČR, případně máte-li
zajištěno: transfer na letiště a odlet.
Loď: MSC Magnifica / MSC Fantasia
Období:
13.5. – 9.9. 2017
Ceny:
Vnitřní kajuta: . . . . . . . . . . . . . . . . .od 22.940,- Kč
Kajuta s oknem: . . . . . . . . . . . . . . . .od 29.700,- Kč
Balkonová kajuta: . . . . . . . . . . . . . .od 35.100,- Kč

Metropole Pobaltí a Petrohrad |

Program zájezdu:
1. den KIEL (NĚMECKO)
Nalodění (zpravidla po 11.00), po nalodění lze čerpat plnou
penzi.
2. den KODAŇ (DÁNSKO)
Metropole Dánska překvapí svým poklidným tempem, které
snad nejlépe ztělesňuje atmosféra nádvoří královských paláců. Dánským panovníkům jako byste mohli nerušeně vpochodovat do ložnice. Nejlepším dopravním prostředkem v
Kodani je chůze.
3. den PLAVBA
4. den STOCKHOLM (ŠVÉDSKO)
Město leží na 14 ostrovech, mezi nimiž je voda tak čistá,
že plavat by se dalo i v samotném centru. Možnost prohlídky Stockholmu a královského paláce, plavby po kanálech mezi ostrovy či návštěvy Nordic Sea hotelu, kde
můžete ochutnat nápoje z doslova ledových pohárů (fakultativně).
5. den TALLINN (ESTONSKO)
Hlavní město bývalé sovětské republiky je truhlicí klenotů
středověké architektury. Doporučujeme návštěvu skanzenu
Rocca al Mare (fakultativně).
6. den PETROHRAD (RUSKO)
Mnozí srovnávají velkolepou atmosféru a krásu Petrohradu s Benátkami či Paříží. Toto město je však kategorií
a měřítkem samo pro sebe. Fakultativní výlety zahrnují Kateřinský palác, Jusupovův palác, Petropavlovskou pevnost,

Petrodvorec, plavbu po kanálech nebo kompletní celodenní prohlídku Petrohradu.
7. den PLAVBA
8. den KIEL (NĚMECKO) – VYLODĚNÍ
Snídaně. Vylodění, vlastní doprava zpět do ČR, případně máte-li
zajištěno: transfer na letiště a odlet.
Poznámka: pro vstup na území Ruska během zastávky lodi je nunté vízum.
Vízum nelze při plavbách zajistit bez zakoupení fakultativního výletu.
Při koupi fakultativního výletu je vízum zahrnuto v jeho ceně.

Loď: MSC Magnifica / MSC Fantasia
Období:
29.4. – 16.9. 2017
Ceny:
Vnitřní kajuta: . . . . . . . . . . . . . . . . .od 21.590,- Kč
Kajuta s oknem: . . . . . . . . . . . . . . . .od 28.890,- Kč
Balkonová kajuta: . . . . . . . . . . . . . .od 33.750,- Kč

Skotsko – Orkneje – Island |

Isafjordur
Akureyri
▲

Reykjavík

Kirkwall
Invergordon

▲

ItINeRáŘ PlaVbY

Hamburg

Den
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Program zájezdu:
1. den WARNEMÜNDE (NĚMECKO)
Nalodění (zpravidla po 11.00), po nalodění lze čerpat plnou
penzi.
2. den PLAVBA
3. den BERGEN (NORSKO)
Mladistvě svěží univerzitní město Bergen žije především kulturou. Pokud prahnete po přírodě, vydejte se na vrcholek
Fløyen, kolem Hardangerfjordu a k vodopádům, případně
kombinace s návštěvou jednoho z tajemně vyhlížejících dřevěných kostelů.
4. den HELLESYLT – GEIRANGERFJORD (NORSKO)
Přívozní osada v ohromujícím fjordu Geiranger je nedaleko
nejhlubšího jezera Evropy Horindalsvannet (514 m), které lze
navštívit během výletu do hor a kolem fjordu (fakultativně).
Alternativou k této výpravě je výlet k blízkým ledovcům.
5. den FLAM (NORSKO)
Flam je vsazen do malebné scenérie na konci fjordu Aurland.
Fakultativně možno absolvovat cestu železnicí zaseknutou
do lesnatých svahů, která na své cestě k cíli zdolává převýšení
jednoho kilometru, nebo výlet k vodopádům a bílým jeskyním.
6. den PLAVBA
7. den KODAŇ (DÁNSKO)
Metropole Dánska překvapí svým poklidným tempem, které
snad nejlépe ztělesňuje atmosféra nádvoří královských paláců. Dánským panovníkům jako byste mohli nerušeně vpo-

E V R O PA

Přístav
Připlutí
Hamburk (Německo)
Plavba
8.00
Invergordon (Velká Británie)
Plavba
Akureyri (Island)
10.00
Ísafjörður (Island)
8.00
Reykjavík (Island)
8.00
Reykjavík (Island)
Plavba
Kirkwall / Orkneje (Velká Británie)
8.00
Plavba
Hamburk (Německo)
7.00

Vyplutí
19.00
15.00
19.00
18.00
16.00
20.00
-

Program zájezdu:
1. den HAMBURG (NĚMECKO)
Nalodění (zpravidla po 11.00), po nalodění lze čerpat plnou penzi.
2. den PLAVBA
3. den INVERGORDON - INVERNESS (SKOTSKO)
I když je legendární „Lochneska“ zřejmě výplodem pivních a
lihových halucinací místních horalů, jezero Loch Ness přesto
stojí za návštěvu. Kdo by raději nahlédl do tajů výroby whiskey může se vydat do lihovaru Glenmorangie. Pro milovníky
historie jsou tu výlety na skotské hrady.
4. den PLAVBA
5. den AKUREYRI (ISLAND)
Ponořte se do modravé vody jezírka Myvatn a vychutnejte
scenérii okolní krajiny. Dojem přistání na jiné planetě dotvoří
surrealistické tvary všudypřítomné zatuhlé lávy a poněkud nepatřičně působící zvuky z hrdel místních kachen. Můžete také
vydat k vodopádům a dalším krásám severu.
6. den ISAFJORDUR (ISLAND)
Nejpozději zde každý cestovatel pochopí, proč Island nemá
armádu. Jediným možným nepřítelem je zde člověku nesmlouvavá a nadpozemsky krásná příroda, s níž svorně bojují
rybář, farmář i průmyslník. Z výletů doporučujeme plavbu ledovcovými fjordy, nebo výpravu na čarokrásný ostrov Vigur.
7. a 8. den REYKJAVÍK (ISLAND)
Jméno města znamená v češtině „parná zátoka“ a je odvozeno

od geotermálních aktivit. Doporučujeme fakultativní výlet do tzv.
„zlatého kruhu“ - NP Thingvellir, k vodopádu Gullfoss a gejzírům,
případně koupel v ozdravujících hřejivých vodách Modré laguny.
9. den PLAVBA
10. den KIRKWALL – ORKNEJE (SKOTSKO)
Přestože leží Orkneje jen pár mil severně od skotského pobřeží,
připadáte si tu chvílemi jako ve Skandinávii. Mnohasetletou
vládu Vikingů tu dodnes připomíná zvláštní ostrovní dialekt
plný slov ze staré norštiny a orknejská vlajka s modrým křížem
nápadně podobná norské. Budete-li mít velké štěstí, naskytne
se vám příležitost sledovat zápas Ba Game – tradiční typ fotbalu, při němž se dav naprosto bez pravidel rve o kožený míč.
11. den PLAVBA
12. den HAMBURG (NĚMECKO)
Snídaně. Vylodění a návrat do ČR.

Loď: MSC Precioza
Období:
29.5. – 13.8. 2017
Ceny:
Vnitřní kajuta: . . . . . . . . . . . . . . . . .od 37.810,- Kč
Kajuta s oknem: . . . . . . . . . . . . . . . .od 52.670,- Kč
Balkonová kajuta: . . . . . . . . . . . . . .od 59.420,- Kč

9

A M E R I K A

Západní Karibik |

Miami
Nassau
▲

Cozumel
Georgetown

▲

Ocho Rios

ItINeRáŘ PlaVbY
Den
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Přístav
Miami, USA
Plavba
Ocho Rios (Jamajka)
George Town (Kajmanské o.)
Cozumel (Mexiko)
Plavba
Nassau (Bahamy)
Miami (USA)

Připlutí
10.30
9.00
10.00
12.00
7.00

Vyplutí
19.00
17.00
16.00
18.00
18.00

Relaxace na lodi, během dne lze zajít na masáž, účastnit se
animačního programu, nakupovat suvenýry nebo lenošit s knihou na kajutě.
7. den NASSAU (BAHAMY)
V minulosti útočiště vyhnanců všeho druhu – přicházely sem po
Americké revoluci poražení stoupenci britské koruny, během
prohibice byznysmeni z oblasti kuplířství a hazardu a v neposlední řadě také námořní piráti jako nechvalně známý Edward
Thatch alias Černý býbr. Jeden je tu doma koneckonců ještě
dnes, Pirát z Prahy Viktor Kožený. V muzeu věnovaném této tematice však prozatím svou expozici nemá.
8. den MIAMI (USA) – VYLODĚNÍ
Snídaně. Vylodění, vlastní doprava zpět do ČR (případně máteli zajištěno: transfer na letiště a odlet.
Loď: MSC Divina
Období:
celoročně (vyplutí v sobotu)
Ceny:
Vnitřní kajuta: . . . . . . . . . . . . . . . . .od 11.870,- Kč
Kajuta s oknem: . . . . . . . . . . . . . . . .od 15.680,- Kč
Balkonová kajuta: . . . . . . . . . . . . . .od 17.270,- Kč

Karibik a Střední Amerika |

Los Angeles
San Diego

Miami
Cabo San Lucas

▲

Acapulco

Puerto Quetzal
Corinto
Cartagena
Puntarenas

ItINeRáŘ PlaVbY

Panamský
průplav

Den
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Přístav
Miami (USA)
Plavba
Plavba
Cartagena (Kolumbie)
Panamský průplav - plavba
Plavba
Puntarenas (Kostarika)
Corinto (Nikaragua)
Puerto Quetzal (Guatemala)
Plavba
Acapulco (Mexiko)
Plavba
Cabo San Lucas (Mexiko)
Plavba
Los Angeles / San Diego (USA)

Připlutí
8.00
7.00
9.00
8.00
8.00
7.00
8.00

Vyplutí
17.00
14.00
17.00
18.00
18.00
18.00
14.00
-

Poznámky: Itinerář je v některých termínech v opačném pořadí. V některých termínech nahrazuje přístav Corinto v Nikaragui přístav San Juan del Sur.

Bahamy
▲

▲

St.Thomas
St.Maarten

ItINeRáŘ PlaVbY
Den
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Přístav
Fort Lauderdale USA
Nassau, Bahamy
Plavba
Charlotte Amalie, St. Thomas
Philipsburg, St. Maarten
Plavba
Plavba
Fort Lauderdale, USA

Program zájezdu:
1. den MIAMI (USA)
Nalodění (zpravidla po 12.00), po nalodění lze čerpat plnou penzi.
2. a 3. den PLAVBA
4. den CARTAGENA (KOLUMBIE)
Město založené kolonisty roku 1533, se postupem času stalo
vyhledávaným útočištěm pirátů. Při procházce starou Cartagenou poznáte, že duch dobrodruhů si uchovala dodnes. Centrum
města a jeho opevnění je zapsáno na seznamu UNESCO.
5. den PLAVBA PANAMSKÝM PRŮPLAVEM
Proplutí jednou z přelomových staveb lidského pokolení je zážitkem a nedávné rozšíření kanálu jej ještě umocní.
6. den PLAVBA
7. den PUNTARENAS (KOSTARIKA)
Výlet na kávové plantáže prozradí tajemství výroby kávy. Nabízí se také výpravy do džungle Monteverde ve vnitrozemí,
které vládne lstivý a bleskurychlý jaguár, k vulkánu Poas, za křiklavě barevnými papoušky rodu ara do NP Carara či do hlavního města San Jose jehož centrum je na seznamu UNESCO.
8. den CORINTO (NIKARAGUA)
Návštěva jednoho pozůstatků z nejstarších španělských měst
na americkém kontinentu Leon Viejo (UNESCO) odhalí něco z
historie a výlet k vulkánu Cerro Negro nebo geotermální oblast
San Jacinto potěší každého cestovatele.
9. den PUERTO QUETZAL (GUATEMALA)
Nenápadný přístav je vstupní branou k cestovatelským zážitkům. Milovníci starověkých kultur zvolí kdysi nejmocnější maj-

ské město Tikal a jeho pyramidy (výlet zahrnuje přepravu letadlem cca. 600 km), fanoušci koloniální architektury bývalé
největší centrum španělských kolonií Antiguu (obojí UNESCO)
a pak je tu také kalderové jezero Atitlán a podivný bůžek Maximón uctívající alkohol a kuřivo.
10. den PLAVBA
11. den ACAPULCO (MEXIKO)
Dříve hlavní španělský přístav na březích Tichého oceánu. Než
letovisko objevili zámožní Mexičané a hýřivé hollywoodské
hvězdy, byla to jen malá rybářská vesnice. Fakultativně se lze
také přímo účastnit vypouštění mladých želv do oceánu.
12. den PLAVBA
13. den CABO SAN LUCAS (MEXIKO)
Jižní cíp poloostrova Baja California je znám především díky
skalnímu útvaru El Arco, jehož návštěvu doporučujeme.
14. den PLAVBA
15. den LOS ANGELES (USA)
Snídaně. Vylodění, transfer na letiště a odlet do Evropy.

Loď: Norwegian Jewel/Norwegian Sun/Norwegian Star
Období:
9.12. 2016 – 2.3. 2018 (období říjen – březen)
Ceny:
Vnitřní kajuta: . . . . . . . . . . . . . . . . .od 32.940,- Kč
Kajuta s oknem: . . . . . . . . . . . . . . . .od 37.980,- Kč
Balkonová kajuta: . . . . . . . . . . . . . .od 50.510,- Kč

Východní Karibik největší lodí světa|

Fort Lauderdale
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Program zájezdu:
1. den MIAMI (USA)
Nalodění (zpravidla po 12.00), po nalodění lze čerpat plnou
penzi.
2. den PLAVBA
Relaxace na lodi, během dne lze zajít na masáž, účastnit se
animačního programu, nakupovat suvenýry nebo lenošit s knihou na kajutě.
3.den OCHO RIOS (JAMAJKA)
Nechcete-li strávit den na pláži nebo ve městě, vydejte se za
dobrodružstvím do okolní krajiny. Vodopády Dunn's River Falls,
jeskyně Green Grotto, výlety jeepem do hor, či sjiždění řeky na
obřích nafukovacích kruzích čekají.
4. den GEORGE TOWN (GRAND CAYMAN)
Kolumbus říkal Kajmanským ostrovům "Las Tortugas" – želvy.
I když je tu želv stále mnoho, vžil se později název nepřesně
označující zde žijící leguány jako krokodýly. Den zde můžete
strávit setkáním s delfíny, šnorchlováním s rejnoky, cyklovýletem po ostrově nebo lenošením na Sedmimílové pláži.
5. den COZUMEL (MEXIKO)
Španělští "Conquistadores" odsud spatřili poprvé břehy Mexika, když pátrali po zlatě a jiném bohatství. Na ostrově Cozumel naleznete poklady také pod hladinou moře. Jsou zde
výborné podmínky pro potápění a šnorchlování. Na souši doporučujeme výlet do kdysi mocného mayského města Tulum.
6. den PLAVBA

Připlutí
7.00
10.00
8.00
6.15

Vyplutí
16.30
14.00
19.00
17.00
-

Program zájezdu:
1. den FORT LAUDERDALE (USA)
Nalodění (zpravidla po 12.00), po nalodění lze čerpat plnou penzi.
2. den NASSAU (BAHAMY)
V minulosti útočiště vyhnanců všeho druhu – přicházely sem
po Americké revoluci poražení stoupenci britské koruny,
během prohibice byznysmeni z oblasti kuplířství a hazardu a
v neposlední řadě také námořní piráti jako nechvalně známý
Edward Thatch alias Černý býbr. Jeden je tu doma koneckonců ještě dnes, Pirát z Prahy Viktor Kožený. V muzeu věnovaném této tematice však prozatím svou expozici nemá.
3. den PLAVBA
Relaxace na lodi, během dne lze zajít na masáž, účastnit se
animačního programu, nakupovat suvenýry nebo lenošit s
knihou na kajutě.
4. den CHARLOTTE AMALIE (SV. TOMÁŠ)
Město, kdysi významné jako centrum pirátství, nabízí odpočinek na plážích, možnosti kaktivníhmu sportování nebo návštěvu expozice Coral World s panoramatickým výhledem pod
vodní hladinu. Největší atraktivitou přístavu i celého ostrova
je ovšem příležitost nakupování za neuvěřitelně nízké ceny.
5. den PHILIPSBURG (SV. MARTIN)
Na první pohled vás zaujmout kilometry nádherných pláží
s výbornými restauracemi. Vždyť na ostrově na jeden kilo-

metr čtvereční připadá jedna pláž. Doporučujeme navštívit
motýlí farmu, možnost zúčastnit se expedice objevování
podmořského světa nebo se vydat do francouzské části ostrova. Philipsburg je také rájem pro nákupy v obchodech
duty free.
6. a 7. den PLAVBA
Relaxace na lodi, během dne lze zajít na masáž, účastnit se
animačního programu, nakupovat suvenýry nebo lenošit s
knihou na kajutě.
8. den FORT LAUDERDALE (USA)
Snídaně. Vylodění, vlastní doprava zpět do ČR (případně
máte-li zajištěno: transfer na letiště a odlet).

Loď: Allure of the Seas
Období:
celoročně (vyplutí v neděli)
Ceny:
Vnitřní kajuta: . . . . . . . . . . . . . . . . .od 19.350,- Kč
Kajuta s oknem: . . . . . . . . . . . . . . . .od 23.780,- Kč
Balkonová kajuta: . . . . . . . . . . . . . .od 26.590,- Kč

A M E R I K A

Kolem Havajských ostrovů |

Náwiliwili
Honolulu
▲

Kahului

▲

Hilo
Kona

ItINeRáŘ PlaVbY
Den
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Přístav
Honolulu (USA)
Kahului (Havaj)
Kahului (Havaj)
Hilo (Havaj)
Kona (Havaj)
Nawiliwili (Havaj)
Nawiliwili (Havaj)
Honolulu (USA)

Připlutí
8.00
8.00
7.00
10.00
7.00

Vyplutí
19.00
18.00
18.00
17.00
14.00

Program zájezdu:
1. den HONOLULU / OAHU
Nalodění (zpravidla po 12.00), po nalodění lze čerpat plnou penzi.
2. a 3. den KAHULUI / MAUI
Za návštěvu stojí jistě dnes neaktivní sopečný kráter Haleakala,
vysoký 3.055 m a pokrývající 75 % ostrova Maui, či vesnice
Hana s proslulou klikatou „nebeskou“ cestou, případně některá z pláží ať už s klasickým nebo černým vulkanickým pískem. Večer možnost divadelního představení o historii
Havajských ostrovů zahrnující tradiční polynéské tance.
4. den HILO / BIG ISLAND
Největší ostrov nabízí především dobrodružné výpravy. Například výšlap k jednomu z kráterů, výlet vodopádům Akaka nebo
do historického parku Pu’uhonua o Hōnaunau, který sloužil
jako útočiště vyvržencům společnosti. Pro nejnáročnější je tu let
helikoptérou nad ohnivým kruhem, neboli souborem vnitrozemských vulkánů.
5. den KONA / BIG ISLAND
Na opačné straně ostrova Big Island můžete trochu zpomalit
odpočinout si na pláži, zašnorchlovat v modravých vodách Pacifiku nebo překvapit a potěšit chuťové buňky zdejší mezinárodně ceněnou kávou.
6. a 7. den NAWILIWILI / KAUAI
Nitro ostrova Kauai ukrývá kaňon Waimea, přezdívaný Velký
kaňon Pacifiku. Fakultativně doporučujeme plavbu k mořským
jeskyním a členitým vodopádům v oblasti Na Pali, na které cestovatele často doprovází delfíni nebo folklorní představení.

8. den HONOLULU / OAHU
Snídaně. Vylodění, transfer na letiště a odlet do Evropy.
Loď: Pride of America
Období:
celoročně (vyplutí v sobotu)
Ceny:
Vnitřní kajuta: . . . . . . . . . . . . . . . . .od 37.540,- Kč
Kajuta s oknem: . . . . . . . . . . . . . . . .od 42.130,- Kč
Balkonová kajuta: . . . . . . . . . . . . . .od 48.340,- Kč

Kolem Jižní Ameriky |
Montevideo
Valparaíso

Buenos Aires

▲
Puerto Montt

ItINeRáŘ PlaVbY
Punta Arenas
Ushuaia

▲

průliv Sarmiento
Cape Horn

Stanley

Den
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Přístav
Valparaiso (Chile)
Plavba
Puerto Montt (Chile)
Puerto Chacabuco (Chile)
Chilské fjordy – plavba
Průliv Sarmiento – plavba
Punta Arenas (Chile)
Ledovcová alej – plavba
Ushuaia (Argentina)
Hornův mys – plavba
Stanley (Falklandy) P
Plavba
Plavba
Montevideo (Uruguay)
Buenos Aires (Argentina)

Připlutí Vyplutí
16.00
8.00
17.00
11.00
7.00
6.00
18.00
12.00 20.00
8.00
18.00
8.00
18.00
8.00
-

Poznámky: Itinerář je v některých termínech v opačném pořadí.
P - V závislosti na počasí může být tato zastávka zrušena.

Ketchikan

▲
Victoria
Seattle

ItINeRáŘ PlaVbY
Den
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Přístav
Seattle (USA)
Plavba
Juneau (Aljaška)
Skagway (Aljaška)
Glacier Bay - plavba (Aljaška)
Ketchikan (Aljaška)
Victoria (Kanada)
Seattle (USA)

Připlutí
14.00
7.00
6.00
18.00
8.00

jako když je před staletími navštívili Magalheas nebo Cook. V jejich stopách se můžete vydat po horských stezkách národního
parku Tierra del Fuego.
10. den HORNŮV MYS – PLAVBA
Plavba kolem mysu Horn, kde se setkávají vody Pacifiku a Atlantiku. Dokážete je rozeznat pouhým okem?
11. den STANLEY (FALKLANDY)
Hlavní město Port Stanley spravující území 400 ostrovů je jižní výspou viktoriánské Anglie. Obyvatelé jsou přátelští a téměř nábožně
loajální britské koruně. Můžete si zde vychutnat klasiku – čaj o
páté, nebo se vydat za endemickými druhy ptactva.
12. a 13. den PLAVBA
14. MONTEVIDEO (URUGUAY)
Hlavní město Uruguaye má velmi evropský ráz. Jeho pravou tvář
odhalíte však při procházce starým přístavem. V Afrikou prodchnuté čtvrti Barrio Sur Vás čekají nevšední kulturní zážitky.
15. BUENOS AIRES (ARGENTINA)
Snídaně. Vylodění, transfer na letiště a odlet do Evropy.

Loď: Zaandam
Období:
říjen – březen
Ceny:
Vnitřní kajuta: . . . . . . . . . . . . . . . . .od 51.270,- Kč
Kajuta s oknem: . . . . . . . . . . . . . . . .od 56.670,- Kč
Balkonová kajuta: . . . . . . . . . . . . . .od 88.990,- Kč

Ledovou říší Aljašky|

Skagway
Juneau
Glacier Bay

▲

Chilean Fjords

Program zájezdu:
1. den VALPARAISO (CHILE)
Po snídani, pokud čas dovolí, krátká prohlídka města. Nejen terén
a téměř bláznivá urbanistická zmatečnost, ale i unikátní síť pozemních lanovek suplujících veřejnou dopravu znamenali zápis
na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
2. den PLAVBA
3. den PUERTO MONTT (CHILE)
Divoká příroda těchto končin Vás přivítá již z dáli – zasněžené
vrcholky vulkanického pohoří jsou věčným tématem panoramatických fotografií.
4. den PUERTO CHACABUCO (CHILE)
Čarovná krása úzkého fjordu obejme loď doprovázenou osamělými vládci oblohy - kondory andskými. Doporučujeme výlet k vodopádům na řece Rio Simpson.
5. a 6. den CHILSKÉ FJORDY – PLAVBA
7. den PUNTA ARENAS (CHILE)
Punta Arenas bdí nad klidem a bouřlivostí náladového Magalhaesova průlivu. Otřete-li své chodidlo o sochu slavného mořeplavce,
bude Vás provázet štěstí nejen na této plavbě. Fakultativně možnost setkání s tučňáky v Penguin Reserve Otway Bay.
8. den LEDOVCOVÁ ALEJ – PLAVBA
Plavba průlivem Beagle – nadpozemská krajina lemovaná netečnými ledovci, které s trpělivou samozřejmostí upouští ledové
masy do poklidných vod.
9. den USHUAIA (ARGENTINA)
Nejjižněji položené město na zeměkouli je stále stejně divoké,

Vyplutí
16.00
22.00
20.00
13.00
23.00

Program zájezdu:
1. den SEATTLE (USA)
Nalodění (zpravidla po 12.00), po nalodění lze čerpat plnou penzi.
2. den PLAVBA
3. den JUNEAU (ALJAŠKA)
Do hlavního města největšího státu USA nevedou žádné silnice.
Své největší poklady skrývá v okolní přírodě. Jako fakultativní
výlet doporučujeme výpravu na oblíbené místo velrybích námluv. Případně se můžete vydat k ledovci Mendenhall, vyjet si na
kajaku nebo rýžovat zlato.
4. den SKAGWAY (ALJAŠKA)
Výchozí bod všech odvážných mužů a zoufalců, které zachvátila zlatá horečka roku 1898 na Klondiku. Čilý obchodnický
ruch panuje v ulicích Skagway stále, i když zlatokopecké propriety dnes nejsou hlavním artiklem. Fakultativně možnost jízdy
historickou železnicí do okolních hor, vyzkoušet jízdu na psím
spřežení, nebo se vydat do Kanady k nejmenší poušti světa.
5. den GLACIER BAY (ALJAŠKA) – PLAVBA
Plavba hájemstvím mlčenlivých velikánů, kteří si s hlasitým oddechnutím postěžují, když se díky tání musí rozloučit s větším
či menším kusem svého těla – věčný žalm telících se ledovců
naplní pozorovatele úžasem a uspokojením.
6. den KETCHIKAN (ALJAŠKA)
Nejjižněji položené město Aljašky je se zhruba 8.000 obyvateli také šesté největší město tohoto státu. Potomci Tlingitů

a kanadského kmene Haida jsou zde stále hojně zastoupeni,
ačkoli začátek zlaté horečky na řece Klondike pro ně znamenal konec šťastných dnů stranou zájmu dobyvatelů nových
světů. Jejich mýty, tradice a způsob života se zrcadlí v umě vyřezaných totemech vystavených v místním muzeu. Podniknete-li výlet do mlžných zákoutí Misty Fjords, budete si
připadat jako ve světě přízraků.
7. den VICTORIA (KANADA)
Hlavní město provincie Britská Kolumbie své kořeny nezapře
– pohodlně se usaďte a vychutnávejte po prohlídce města odpolední čaj v okázalém prostředí hotelu Empress. Mimo město
pak najdeme čarokrásné zahrady, maják Fisgard a kdo propásl
dosud všechny velryby, může si právě zde spravit chuť.
8. den SEATTLE (USA) – VYLODĚNÍ
Snídaně. Vylodění, transfer na letiště a odlet do Evropy.
Loď: Norwegian Jewel
Období:
7.5. – 17.9. 2017
Ceny:
Vnitřní kajuta: . . . . . . . . . . . . . . . . .od 29.970,- Kč
Kajuta s oknem: . . . . . . . . . . . . . . . .od 34.830,- Kč
Balkonová kajuta: . . . . . . . . . . . . . .od 52.400,- Kč
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A S I E

Zeměmi černého zlata|

Khasab
▲

Dubaj

▲

Abú Dhábí

Muscat

ItINeRáŘ PlaVbY
Den
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Přístav
Dubaj, SAE
Khasab, Omán
Muscat, Omán
Muscat, Omán
Plavba
Abu Dhábí, SAE
Dubaj, SAE
Dubaj, SAE

Připlutí
8.00
9.00
8.00
8.00
-

Vyplutí
18.00
17.00
18.00
18.00
-

Magická Asie|

Hongkong

Halong Bay

Da Nang
Laem Chabang
Sihanoukville

Nha Trang

Saigon

Ko Samui
▲

Singapur

ItINeRáŘ PlaVbY
Den
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Přístav
Připlutí
Singapur
Plavba
Ko Samui, Thajsko
8.00
Laem Chabang / Bangkok, Thajsko 7.00
Laem Chabang / Bangkok, Thajsko
Sihanouville, Kambodža
8.00
Plavba
Phu My / Hočiminovo město, Vietnam
6.00
Nha Trang, Vientam
12.00
Plavba
Da Nang, Vietnam
7.00
Plavba
Halong Bay, Vientam
7.00
Plavba
Hong Kong, Čína
7.00

Vyplutí
16.00
15.00
15.00
21.00
18.00
23.00
17.00
20.00
-

Poznámka: Pořadí přístavů se může měnit. Některé termíny vyplouvají v opačném směru.

Port Victoria

▲
▲

Antsiranana
Nosy Be

Toamasina

ItINeRáŘ PlaVbY
den
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

12

Přístav
Port Louis, Mauritius, nalodění
Plavba
Plavba
Port Victoria, Seychely
Port Victoria, Seychely
Port Victoria, Seychely
Plavba
Nosy Be, Madagaskar
Antsiranana, Madagaskar
Plavba
Toamasina, Madagaskar*
Plavba
St. Denis, Réunion
Port Louis, Mauritius
Port Louis, Mauritius, vylodění

Mauritius

Réunion

Připlutí
8.00
8.00
8.00
7.00
7.00
8.00
-

Program zájezdu:
1. den DUBAJI (SAE) - NALODĚNÍ
Nalodění (zpravidla po 12.00), po nalodění lze čerpat plnou
penzi.
2. den KHASAB (OMÁN)
Jen málo míst na arabském poloostrově se podobá Khasabu.
Díky hornaté krajině poloostrov Musandam s vrcholky až 1900
m vysokými dlouho vzdoroval pokusům o modernizaci a ománský venkov si zde tak zachoval tvář dávných dob. Jedinečnost tohoto místa však poznáte i pokud se vydáte na výlet tradiční
arabskou plachetnicí do četných zátok a fjordů. V docházkové
vzdálenosti od přístavu je malá příjemná pláž.
3. a 4. den MUSCAT (OMÁN)
Historie hlavního města Ománu sahá až do 2. století. V antických časech byl Muscat uzlem pro obchod mezi Arabským poloostrovem a Řeckem a později Římem. Nabídka fakultativních
výletů zahrnuje návštěvu pevností, mešity sultána Kabůse, prohlídku starého města nebo pouštní safari.
5. den NA MOŘI
6. den ABÚ DHÁBÍ (SAE)
Na pobřeží přezdívaném v 18. st. Pobřeží pirátů vládl až do objevení ropy starý kmenový pořádek. Černé zlato přineslo bohatství
a pokrok. Obchodní centra a malé obchůdky nabízejí své zboží
často za nevídané ceny, protože Abú Dhábí je přístav bez cel.
7. den DUBAJ (SAE)
Město pyšnící se okázalými skvosty moderní architektury v sobě
skrývá také historii čtvrtě al-Bastakia. Dubaj je město mnoha

Vyplutí
21.00
13.00
19.00
18.00
14.00
19.00
-

Program zájezdu:
1. den SINGAPUR – NALODĚNÍ
Nalodění (zpravidla po 12.00), po nalodění lze čerpat plnou penzi.
2. den PLAVBA
3. den KO SAMUI (THAJSKO)
Kilometry býlích pláží, průzračná mořská voda, exotická příroda. Lepší
začátek dovolené si nelze přát.
4. a 5. den LAEM CHABANG – BANGKOK (THAJSKO)
Hlavní město Thajska je okouzlujícím místem tanečnic v hedvábných
róbách, zlatem se lesknoucích chrámů a četných soch Buddhy s úsměvem
sledujících lidské hemžení. Žádný cestovatel by neměl vynechat
pamětihodnosti jako královský Grand Palace se sochou Smaragdového
Buddhy, chrámový komplex Wat Po a chrám ležícího Buddhy.
6. den SIHANOUKVILLE (KAMBODŽA)
Nejoblíbenější kambodžské letovisko bylo scénou poslední bitvy americké
armády s Vietkongem. Můžete se vydat na prohlídku města, na některou
z pláží, nebo dokonce na výlet do bájného sídla Khmérského království s
chrámem Angkor Wat (3 dny, 2 noci návrat na loď ve Phu My).
7. den PLAVBA
8. den PHU MY / HOČIMINOVO MĚSTO (VIETNAM)
Saigon charakterizují rušné ulice, francouzská koloniální architektura a
válečná historie. Právě architektonické skvosty nejlidnatějšího města
Vietnamu, systém tunelů z války a plavba po řece Mekong jsou nezapomenutelnými zážitky. Vzdálenost Phu My – Hočimonovo město 2,5 h.
9. den NHA TRANG (VIETNAM)
Nha Trang je známý především mezi potápěči. Nachází se zde ovšem také
Po Nagar – velmi ceněný chrám Čamské říše, pagoda Long Son či

tváří, které během kotvení budete moci postupně objevovat.
Nabídka výletů zahrnuje: prohlídku města s obědemna vyhlídkovém patře v 7* hotelu Burj Al Arab, výlet do pouště s večeři,
lyžování na sněhu v kryté hale přímo ve městě a samozřejmě
návštěvu vyhlídkových pater nejvyšší budovy světa - 828 m vysokého mrakodrapu Burj Khalifa.
8. den DUBAJ (SAE) – PRAHA
Snídaně. Vylodění, transfer na letiště a odlet do Evropy.
Loď: Vision of the Seas
Období:
12.12. 2016 – 3.4. 2017
Ceny:
Vnitřní kajuta: . . . . . . . . . . . . . . . . .od 10.950,- Kč
Kajuta s oknem: . . . . . . . . . . . . . . . .od 14.600,- Kč
Balkonová kajuta: . . . . . . . . . . . . . .od 29.750,- Kč

aquapark Vinpearl Island. Blízko chrámu Po Nagar máte příležitost
odpočinout si v horkých pramenech a bahenní lázni.
10. den PLAVBA
11. den DA NANG (VIETNAM)
Da Nang je protipólem Sihanoukville, zde americké síly vietnamský konflikt
zahájily. Hlavní atrakce okolí jsou: nádherně zachovalá jihoasijská
architektura 15. – 19. st. v Hoi An (UNESCO), vesnička Thanh Ha, známá
svými hrnčířskými dílnami nebo japonský zastřešený most s originálními
ornamenty. Nejvýraznější dojmy však zřejmě zanechá návštěva sídla
dynastie Nguyenů – města Hue či výprava do delty Mekongu.
12. den PLAVBA
13. den HALONG BAY (VIETNAM)
Zátoka překypující úchvatnými krasovými útvary, ostrůvky a ostrovy je na
seznamu UNESCO a výlet zálivem byste neměli vynechat. Je však možné
vydat se také do Hanoje (3,5 h jedním směrem) a navštívit např.
Hočiminovo mauzoleum, chrám Literatury a další zajímavá místa.
14. den PLAVBA
15. den HONG KONG (ČÍNA) - VYLODĚNÍ
Poznámka: pro Vietnam je nutné vízum pro více vstupů 3.000,- Kč/osoba.

Loď: Vollendam
Období:
říjen – březen
Ceny:
Vnitřní kajuta: . . . . . . . . . . . . . . . . .od 32.400,- Kč
Kajuta s oknem: . . . . . . . . . . . . . . . .od 37.800,- Kč
Balkonová kajuta: . . . . . . . . . . . . . .od 56.700,- Kč

Pláže Indického oceánu |

Program zájezdu:
1. den PORT LOUIS (MAURITIUS) – NALODĚNÍ
Nalodění (zpravidla po 20.00), po nalodění lze čerpat plnou penzi.
3. a 4. den PLAVBA NA LODI
5. – 7. den PORT VICTORIA – MAHÉ (SEYCHELY)
Toto souostroví pláží je vyhledávaným cílem nejen pro turisty.
Doporučujeme celodenní výlet za největšími zajímavostmi souostroví nebo kreolský kulturní večer.
8. den PLAVBA NA LODI
9. den NOSY BE (MADAGASKAR)
Na ostrově čekají nádherné pláže, přátelští hostitelé a nezaměnitelné aroma kanagy vonné. Možnost výletu jeepem do nitra
ostrova nebo pěšího výletu za hroznýši a lemury.
10. den ANTSIRANANA (MADAGASKAR)
Doporučujeme výlet do Národního parku Montagne d'Ambre, v
němž najdete nepřeberné množství chameleónů a vodopády, k
nimž se místní ženy chodívají modlit.
11. den TAMATAVE (MADAGASKAR)
Tamatave, známé také jako Toamasina (je to slané) - sousloví
vyřčené králem Radamou I., když poprvé uviděl oceán a ochutnal mořskou vodu - je centrem námořní dopravy země. Výlet do
města a k pevnosti Foulpointe, u níž byl jako přísada do stavebních materiálů použit vaječný bílek, vám představí bohatou historii tajemného Madagaskaru.
12. den PLAVBA NA LODI

13. den ST. DENIS (REUNION)
Zapomenete-li, v jakých zeměpisných šířkách se nacházíte, bude
Vám St. Denis připadat jako kterékoli francouzské městečko.
Praví cestovatelé by si neměli nechat ujít krásy vnitrozemí.
14. den PORT LOUIS (MAURITIUS)
Port Louis je kulturním průsečíkem světů – muslimové, křesťané,
hinduisté, Kreolové a všudypřítomní Číňané. Doporučujeme výlet
do přírody jihu ostrova a také ponor do 30 m v malé ponorce.
15. den PORT LOUIS (MAURITIUS) – VYLODĚNÍ
Dopoledne vylodění, transfer na letiště a odlet do Prahy. Fakultativně možno absolvovat celodenní výlet po ostrově zakončený
večeří a transferem na letiště: čajové plantáže hornatého regionu Bois Chéri s ochutnávkou místních produktů, návštěva romantické panské usedlosti Saint Aubin plantážemi vanilky a
krásu květin anthurium, hiduistické poutní místo Grand Bassin
a prohlídka pestrobarevné půdy přírodního úkazu Chamarel
(cena výletu 2.900,- Kč/osoba).
Loď: Costa neoROMANTICA
Období:
říjen – březen
Ceny:
Vnitřní kajuta: . . . . . . . . . . . . . . . . .od 20.220,- Kč
Kajuta s oknem: . . . . . . . . . . . . . . . .od 28.530,- Kč
Balkonová kajuta: . . . . . . . . . . . . . .od 63.960,- Kč

A U S T R Á L I E
▲

Darwin

Alotau

Port Douglas
Broome
Yorkey's Knob

▲

Brisbane

ItINeRáŘ PlaVbY
Perth

Den
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Přístav
Připlutí Vyplutí
Fremantle/Perth, Austrálie, nalodění
17.00
Plavba
Plavba
Broome, Austrálie
9.00 20.00
Plavba kolem pobřeží Kimberley Coast
Plavba
Darwin, Austrálie
7.00 16.00
Plavba
Plavba
Port Douglas, Austrálie
8.00 19.00
Yorkey's Knob, Austrálie
7.00 17.00
Plavba
Alotau, Papua Nová Guinea*
7.00 18.00
Plavba
Plavba
Brisbane, Austrálie
7.00
-

* Loď nekotví u mola, přeprava na břeh pomocí tendru (přívozu)
Poznámka: Pořadí přístavů se může měnit. Některé termíny vyplouvají v opačném směru.
V některých termínech je plavba delší a končí nebo začíná v Sydney.

A

O C E Á N I E

Austrálie - Papua-Nová Guinea|
Program zájezdu:
1. den FREMANTLE / PERTH (AUSTRÁLIE) - NALODĚNÍ
Nalodění (cca po 12.00), po nalodění lze čerpat plnou penzi.
2. a 3. den PLAVBA NA LODI
4. den BROOME (ZÁPADNÍ AUSTRÁLIE)
Místo proslulé ve světě nádhernými perlami je známé také
jako "schodiště na Měsíc". Dále zde najdeme 120 milionů
let staré stopy po dinosaurech. Možnost návštěvy farmy perlorodek.
5. a 6. den PLAVBA NA LODI
Plavba kolem dramatického pobřeží severní Austrálie.
7. den DARWIN (SEVERNÍ TERITORIUM)
V metropoli tropického severu Austrálie doporučujeme návštěvu Indo-Pacific Marine Exhibition, jedinečné expozice mořského života, která je dostupná pro každého suchou nohou.
Velmi zajímavá je také prohlídka tunelů, které za 2. světové
války sloužily jako zásobníky ropy a chránily tuto důležitou
surovinu před nálety japojských kamikaze.
8. a 9. den PLAVBA NA LODI
10. den PORT DOUGLAS (QUEENSLAND)
Klidné městečko je ideální základnou pro výpravy za tropickou přírodou severovýchodní Austrálie, ať už se vydáte na
největší korálový útes na světě – Great Barrier Reef, či do deštného pralesa NP Daintree či NP Kuranda.
11. den YORKEY'S KNOB (QUEENSLAND)
Také z Yorkey's Knob lze vyrazit na úžasný Great Barrier Reef,
případně do Cairns nebo NP Kuranda. Tato oblast se nazývá

Marlin Coast, neboť se ve zdejších vodách vyskytuje marlín
neboli plachetník indický, který je jako jedna z nejrychlejších
ryb (až 120 km/h) ceněnou rybářskou trofejí. Nejlépe však
uděláte, oddáte-li odpočinku se na jedné ze zdejších pláží.
12. den PLAVBA NA LODI
13. den ALOTAU (PAPUA-NOVÁ GUINEA)
Krátký exkurz do vpravdě jiného světa – z moderní Austrálie
do naprosté exotiky. Doporučujeme nákup neobvyklých suvenýrů na tržišti nebo ochutnávku folklóru země tisíce národů případně návštěvu míst tuhých bojů druhé světové války.
14. a 15. den PLAVBA NA LODI
16. den BRISBANE (QUEENSLAND)
Snídaně. Vylodění, vlastní doprava zpět do ČR, případně
máte-li zajištěno: transfer na letiště a odlet.

Poznámka: nutné vízum do Austrálie, cena 500,- Kč/osoba.

Loď: Sea Princess
Období:
září, listopad, duben, červenec
Ceny:
Vnitřní kajuta: . . . . . . . . . . . . . . . . .od 53.500,- Kč
Kajuta s oknem: . . . . . . . . . . . . . . . .od 74.200,- Kč
Balkonová kajuta: . . . . . . . . . . . . . .od 86.700,- Kč

Austrálie a Nový Zéland|
Sydney

Auckland

Melbourne

Tauranga
Napier

▲

Picton

Wellington
Akaroa
▲

Hobart

Port Chalmers

ItINeRáŘ PlaVbY
Den
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Přístav
Připlutí
Sydney, Austrálie
Plavba
Melbourne, Austrálie
8.00
Plavba
Hobart / Tasmánie, Austrálie
8.00
Plavba
Plavba
Plavba novozélandskými fjordy
Port Chalmers/Dudedin, Nový Zéland 9.00
Akaroa/Christchurch, Nový Zéland* 7.00
Picton, Nový Zéland
10.00
Wellington, Nový Zéland
8.00
Napier, Nový Zéland
7.00
Tauranga, Nový Zéland
8.00
Auckland, Nový Zéland
7.00

Vyplutí
18.30
18.00
23.00
18.00
18.00
20.00
16.00
14.00
19.00

* Loď nekotví u mola, přeprava na břeh pomocí tendru (přívozu)
Poznámka: Pořadí přístavů se může měnit. Některé termíny vyplouvají v opačném směru.

Lautoka
▲

Mystery Island
Nouméa

Isle of Pines

▲

ItINeRáŘ PlaVbY
Sydney

Den
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Přístav
Sydney, Austrálie
Plavba
Plavba
Isle of Pines, Nová Kaledonie*
Plavba
Lautoka, Fidži*
Plavba
Mystery Island, Vanuatu*
Nouméa, Nová Kaledonie
Plavba
Plavba
Sydney, Austrálie

Připlutí Vyplutí
18.30
8.00
17.00
8.00
17.00
8.00
17.00
17.00
8.00
6.30

* Loď nekotví u mola, přeprava na břeh pomocí tendru (přívozu)
Poznámka:
Pořadí přístavů se může měnit. Některé termíny mohou být delší (12 – 14 nocí).

Program zájezdu:
1. den SYDNEY (AUSTRÁLIE) – NALODĚNÍ
Nalodění (cca po 12.00), po nalodění lze čerpat plnou penzi.
2. den PLAVBA
3. den MELBOURNE (AUSTRÁLIE)
Město na řece Yarra hostí každoročně tenisový grand slamu a
závod F1. V jeho okolí vás čeká vinařský kraj údolí Yarra a NP
Dandenong Range, kde žije mnoho vzácných papoušků.
4. den PLAVBA
5. den HOBART (TASMÁNIE)
Hojné národní parky a přírodní rezervace představí pestrou a
bizarní faunu v čele legendárním tasmánským čertem.
6. a 7. den PLAVBA
8. den PLAVBA NOVOZÉLANDSKÝMI FJORDY
Plavba dechberoucími fjordy Milford Sound, Doubtful Sound a
Dusky Sound s pozorováním fauny (delfíni, tučňáci, tuleni).
9. den PORT CHALMERS – DUNEDIN (NOVÝ ZÉLAND)
Milovníci architektury zde najdou výstavní kousky viktoriánské
ho slohu, cestovatelé se smyslem pro historii výtečná muzea
a aktivní jedinci panenskou přírodu poloostrova Otago.
10. den AKAROA – CHRISTCHURCH (NOVÝ ZÉLAND)
Doporučujeme návštěvu antarktické expozice – International
Antarctic Center, výlet do nádherných Jižních Alp nebo po
stopách hrdého lidu země Rohan z trilogie Pán prstenů. Vzdálenost přístav - Christchurch: 80 km.
11. den PICTON (NOVÝ ZÉLAND)
Zdejší pobřežní vody jsou bohaté na skvělé mušle a v regionu
Marlborough se pěstují ta nejlepší novozélandská vína. Mů-

žete se však také vydat na kajaku do blízkých zátočin.
12. den WELLINGTON (NOVÝ ZÉLAND)
Za dobrého počasí doporučujeme výlet na vrchol Mt. Victoria, pro fanoušky Pána Prstenů výpravu do hobitího Kraje.
Pokud to počasí nedovolí, navštivte skvělé národní muzeum
Te Papa nebo některou z přístavních restaurací.
13. den NAPIER (NOVÝ ZÉLAND)
Po zemětřesení v roce 1931 bylo město znovu vybudováno ve
stylu Art Deco a architektura je - vedle obřího akvária, jehož
nitrem vede prosklený tunel - hlavní atrakcí.
14. den TAURANGA (NOVÝ ZÉLAND)
Při návštěvě Taurangy byste rozhodně neměli vynechat výlet k
vulkánu Mount Maunganui, návštěvu nedalekých termálních
oblastí Waiotapu nebo Hell's Gate, nebo maorské představení
ve městě Rotorua. I zde je možno se vydat po stopách Froda
Pytlíka a jeho přátel – Hobitín je, co by kamenem dohodil.
15. den AUCKLAND (NOVÝ ZÉLAND) – VYLODĚNÍ

Poznámka: nutné vízum do Austrálie, cena 500,- Kč/osoba.

Loď: Maasdam / Noordam
Období:
říjen – duben
Ceny:
Vnitřní kajuta: . . . . . . . . . . . . . . . . .od 35.100,- Kč
Kajuta s oknem: . . . . . . . . . . . . . . . .od 39.900,- Kč
Balkonová kajuta: . . . . . . . . . . . . . .od 56.700,- Kč

Nová Kaledonie – Vanuatu – Fidži|

Program zájezdu:
1. den SYDNEY (AUSTRÁLIE) – NALODĚNÍ
Nalodění (zpravidla po 12.00), po nalodění lze čerpat plnou penzi.
2. a 3. den PLAVBA
4. den ISLE OF PINES (NOVÁ KALEDONIE)
Nevelký ostrov přivítá příchozí čarokrásnými plážemi a bohatou
fanou v čele s největším druhem gekona – pagekonem obřím. Ne
náhodou se mu přezdívá "ostrov nejblíže k ráji". Doporučujeme
především objevování pestrého světa pod mořem v zátoce Oro Bay.
5. den PLAVBA
6. den LAUTOKA (FIDŽI)
Cukrové město – jak se tomuto přístavu přezdívá – překvapí
chrámem Hare Krišna a nadchne skvělou nabídkou řemeslných
výrobků a suvenýrů na tržišti. Čekají na vás však také tyrkysové
vody a rozmanitý přírodní svět vnitrozemí.
7. den PLAVBA
8. den MYSTERY ISLAND (VANUATU)
Nefalšovaný pacifický rajský ostrov: není zde elektřina, telefon,
silnice ani obchod, jen palmy, hebký písek a průzračná voda –
esence ideálu bez civilizace. Nicméně se není třeba obávat. Ostrov je sice neobydlený, ale místní obyvatelstvo sem jezdí z okolních ostrovů a se o vás dobře postará.
9. den NOUMEA (NOVÁ KALEDONIE)
Na zeměpisnou šířku v níž se zde nacházíte je Noumea poměrně

rušné město, které ale nabízí několik slušných atrakcí – například zajímavě architektonicky řešené kulturní centrum Tjibaou
Cultural Centre nebo tržiště se suvenýry. Flora v Blue River Park
vám připomene filmy jako Jurský park. Pravou pacifickou pohodu
však najdete hlavně na některém z nedalekých ostrůvků s rajskými plážemi. Pokud nechcete zahálet, půjčují tu kola či kajaky.
10. a 11. den PLAVBA
12. den SYDNEY (AUSTRÁLIE) – VYLODĚNÍ
Snídaně. Vylodění, vlastní doprava zpět do ČR, případně máte-li
zajištěno: transfer na letiště a odlet. Pokud čas před odletem dovolí, můžete se vydat na k slavné opeře nedaleko přístavu. Adrenalinový zážitek skýtá další ikona města Harbour Bridge –
přechod po oblouku železobetonové konstrukce.

Poznámka: nutné vízum do Austrálie, cena 500,- Kč/osoba.

Loď: Voyager of the Seas / Explorer of the Seas
Období:
listopad – duben
Ceny:
Vnitřní kajuta: . . . . . . . . . . . . . . . . .od 20.860,- Kč
Kajuta s oknem: . . . . . . . . . . . . . . . .od 25.620,- Kč
Balkonová kajuta: . . . . . . . . . . . . . .od 33.510,- Kč
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Amsterdam
Kolín n. Rýnem
Koblenz
Manheim
Štrasburk
Basilej

9 dní / 8 nocí

16.04. – 24.04.2017 . . . 128.710,- kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj . . . na vyžádání
Minimum: 12 osob

ceNa ZáJeZdu ZahRNuJe
- letenku Praha – Basilej / Amsterdam – Praha
- 1x ubytování v hotelu 5*
- 7x ubytování na lodi 5* Scenic Jewel ve standardní
kajutě typu E s All Inclusive po dobu plavby
- služby českého průvodce po celou dobu programu
- transfery klimatizovanými vozy
- služby místního průvodce
- dopravu na letiště v Praze a zpět do místa bydliště
ceNa ZáJeZdu NeZahRNuJe
- fakultativní výlety nad rámec programu
- cestovní pojištění
- spropitné

Poznámka: s ohledem na splavnost řeky a bezpečnostní
opatření je vyhrazena změna směru plavby a s tím související
uspořádání programových bodů

14
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Plavba z basileje do amsterdamu
Program zájezdu:
1.den PRaha – basIleJ
Přílet do Basileje, ubytování, případná prohlídka
města s chrámem, kde je pohřben Erasmus Rotterdamský, nejkrásnější radnicí ve Švýcarsku, romantickými historických uliček.
2.den basIleJ - ŠtRasbuRk
dopoledne nalodění a vyplutí směr Štrasburk.
Plná penze a nocleh na lodi.
3.den ŠtRasbuRk
Naše první přistání bude v historickém Štrasburku. Stará část je plná staveb, které díky vyvýšeným chodníkům vdechnou čtvrti „Malá
Francie“ pohádkovou atmosféru. Během prohlídky navštívíme slavnou katedrálu a nebude
chybět ani ochutnávka zdejších znamenitých vín
- mimo jiné např. Sylván ze Zotzenbergu, kde
se nachází jediná vinice grand Cru v Alsasku.
Plná penze a nocleh na lodi.
4.den ŠtRasbuRk – heIdelbeRg - maNNheIm
Během plavby po Horním Rýnu na nás všude čekají zajímavá překvapení. Nejprve navštívíme
slavný Heidelberg, který se může pochlubit nejstarší německou univerzitou, založenou roku
1385 a kterému vévodí monumentální zámek,
v jehož sklepeních se nachází jeden z největších sudů na světě. Atmosféru dokreslují bezpočetné studentské hospůdky v historické části města plné architektonických skvostů německého baroka. V nedalekém Speyru se naskytne fakultativně možnost návštěvy zajímavého technického muzea s raritní expozicí. Hockenheim se naopak může pochlubit závodištěm
F1 (fakult.). dnes večer zakotvíme v Mannheimu, jehož dominantou je barokní zámek. Právě zde završíme den návštěvou koncertu klasické
hudby. Za pozornost jistě stojí i zdejší jezuitský chrám. Plná penze a nocleh na lodi.
5.den maNNeheIm – RÜdesheIm - kobleNZ
dnešní plavba povede nejužším místem Rýna,
kolem břidlicové skály Lorelei, která je na seznamu UNESCO. Podle pověstí zde stejnojmenná
víla střeží zlatý poklad Nibelungů. Pyšné lodivody, kteří by se jí posmívali, vábí sladkým hlasem do záhuby, aby je potrestala za jejich pře-

zíravost. Mineme nádherné scenerie ve stínu
mnohých hradů. V okolí se nacházejí jedny z nejslavnějších vinic Německa. Po připlutí do Rüdesheimu, města na úpatí rozlehlých vinohradů, nasedneme do Winzerexpresu (tedy vinařského vláčku) a navštívíme Siegfriedovo hudební
muzeum. Následně se vydáme kabinovou lanovkou k památníku sjednocení Německa z roku
1871 – Niederwalddenkmal (UNESCO). Plná
penze a nocleh na lodi.
6.den kobleNZ
Město na soutoku Rýna s Moselou nám poslouží jako základna pro dnešní výlet na nedaleký
hrad Cochem Reichsburg, jehož původní stavba je stará přes tisíc let. V roce 1689 byl zničen Francouzi při obléhání. V letech 1868 až
1877 byl ovšem kompletně zrenován a od té
doby je nejnavštěvovanější památkou v údolí
řeky Mosely. Plná penze a nocleh na lodi.
7.den kobleNZ – kolíN N. RÝNem
Na cestě do Kolína nad Rýnem leží nádherný novogotický zámek drachenburg. Vypravíme se k
němu nejstarší funkční německou zubatkou a vychutnáme si výhled na poklidně plynoucí řeku.
Následné doplutí do Kolína nad Rýnem, prohlídka
města s gotickou katedrálou sv. Petra (neboli Kölner dom) a dalšími pamětihodnostmi. Jak jinak

zakončit den v Kolíně než v klasické místní hospůdce. S písní na rtech a typickou sklenicí zvanou Stange (0,2 l) plnou lahodného světlého
piva, které se jinde na světe nevaří se nabízí
otázka, zda je české pivo skutečně nejlepší.
8.den kolíN N. RÝNem – amsteRdam
Ráno pokračujeme směrem k holandským hranicím. Více než polovina této oblasti se nachází pod úrovní moře a je protkána spletí kanálů. do jednoho z nich odbočíme vstříc našemu
poslednímu cíli - Amsterdamu. Mimo procházky úzkými ulicemi pod dohledem nakloněných
domů je možno navštívit brusírnu diamantů, květinový trh či se svézt lodí po grachtech. Fakultativní výlety do Volendamu, rybářské vesnice proslulé uzenými úhoři nebo Edam, odkud
pochází všem známý druh sýra vyplní poslední
prázdná místa na mozaice této jedinečné cesty. Plná penze a nocleh na lodi.
9.den amsteRdam - PRaha
Po snídani a vylodění se lze dle časových možností vydat na procházku Amsterdamem, nebo
navštívit některé ze zdejších muzeí, jako například slavný dům Anny Frankové. Odpoledne
transfer na letiště a odlet do ČR.

scenic cruise:

Luxusní plavba moderní výletní lodí nabízí jedinečný zážitek v podobě cestování
z jiného úhlu pohledu. Mezitím co se krajina před vašimi zraky neustále mění, vy
si užíváte přepychu obsluhy osobním komorníkem. Moderně a stylově vybavené
kajuty s balkonem jsou jen pouhým začátkem. Vybavení jako je masážní salon,
moderní posilovna, elektro kola, wifi na
palubě, knihovna, letní kino, salon krásy, bazén, jsou standardem na palubě této
5* královny asijských vod. Nadstandardním zážitkem je především gastronomie
a vše co k ní patří. Náš šéfkuchař a jeho
tým udělá vše proto, aby každá vaše chuťová buňka byla uspokojena. All inclusive je naší chloubou.
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Petrohrad
Helsinky

den
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Přístav
Stockholm Švédsko
Helsinky Finsko
Petrohrad Rusko
Petrohrad Rusko
Tallinn Estonsko
Riga Lotyšsko
Plavba
Stockholm Švédsko

Připlutí Vyplutí
17.00
11.00 18.00
7.00
18.00
7.00
16.00
11.00 19.00
7.00
-

5. a 6. den PetRohRad (Rusko)
Mnozí srovnávají velkolepou atmosféru a
krásu Petrohradu s Benátkami či Paříží.
Toto město je však kategorií a měřítkem
samo pro sebe. Během dvou dnů obsáhneme hlavní památky města bílých nocí:
Ermitáž, Kateřinský palác, Jusupovův
palác, Petropavlovskou pevnost či Petrodvorec a absolvujeme plavbu po kanálech.
7. den tallINN (estoNsko)
Hlavní město bývalé sovětské republiky je
truhlicí klenotů středověké architektury.
doporučujeme návštěvu skanzenu Rocca al
Mare (fakultativně).

8. den RIga (lotYŠsko)
díky přirozeně dobré poloze byl tento hanzovní přístav oblíbenou zastávkou již od
dob Vikingských obchodních výprav. Procházka historickou částí Vecriga (na seznamu UNESCO) je neobyčejně pestrou
přehlídkou evropské architektury od
pozdně románského slohu až po vrcholnou
secesi. Třešničkou na dortu bohatého dne
je sklenka zdejšího "balzámu" v některé z
příjemných kaváren na Katedrálním náměstí. Černý bylinkový likér z 24 tajemných
přísad a vodky – Rigas Melnais balzams –
místní charakterizují parafrází u nás dobře
známého rčení "kudy teče, tudy léčí".
9. den PlaVba
Relaxace na lodi, během dne lze zajít na masáž, účastnit se animačního programu, nakupovat suvenýry
nebo lenošit s knihou na kajutě.
10. den stockholm (ŠVÉdsko)
Snídaně. Transfer na letiště a odlet do Prahy.
Poznámka:
pro vstup na území Ruska během zastávky lodi je
nunté vízum.

▲

ItINeRáŘ PlaVbY

▲

Program zájezdu:
1. den PRaha - stockholm
Odlet do Stockholmu, transfer do hotelu,
volno na procházku městem. Nocleh ve
Stockholmu.
2. den stockholm (ŠVÉdsko)
Celodenní prohlídka nejdůležitějších pamětihodností Stockholmu. Město leží na
14 ostrovech, mezi nimiž je voda tak
čistá, že plavat by se dalo i v samotném
centru. Pokud čas dovolí, možnost návštěvy Nordic Sea hotelu, kde můžete
ochutnat nápoje z pohárů z ledu (fakultativně). Nocleh ve Stockholmu.
3. den stockholm - NalodĚNí
Transfer do přístavu, nalodění a vyplutí.
4. den helsINkI (FINsko)
Helsinky jsou charakteristické dvěma
jevy: výrazným přírodním koloritem a systematickým vzorcem uspořádání ulic,
který více než Evropu připomínná americká velkoměsta. doporučujeme návštěvu
pevnosti Suomenlinna. Pevnost na osmi ostrovech byla úhelným kamenem nadvlády
nad Baltským mořem a říká se jí také gibraltar severu.

Tallinn

Stockholm
Riga

10 dní / 9 nocí

teRmíN: . . . . . 30.06. - 09.07.2017

Vnitřní kajuta: . . . . . . . 59.990,- kč
Kajuta s oknem: . . . . . . 65.990,- kč
Balkonová kajuta: . . . . . 72.990,- kč
loď: serenade of the seas

ceNa ZáJeZdu ZahRNuJe
- českého delegáta
- letenky Praha – Stockholm – Praha
- 2x nocleh ve Stockholmu v hotelu 3* se snídaní
- transfery ve Stockholmu
- celodenní prohlídku Stockholmu
- dvoudenní prohlídku Petrohradu (včetně víza do Ruska)
- ubytování na lodi v kajutě dle výběru
- plavbu dle trasy s plnou penzí na lodi včetně
odpoledního čaje, půlnočních bufetů, studených
a horkých nealkoholických nápojů z automatů
v samoobslužné restauraci a u venkovních barů
- objednávkovou službu do kajuty (room service)
- kajutového stewarda
- portýrské služby při nalodění/vylodění
- dětský a mladežnický klub
- přístup na kulturní a sportovní akce během plavby
- sportovní a relaxační zařízení lodi (fitness, bazény)
ceNa ZáJeZdu NeZahRNuJe
- fakultativní výlety
- servisní poplatek – splatný předem v CK

- kajuty kategorie vnitřní - Junior Suite 12 USd/osoba/noc
- kajuty kategorie grand Suite a vyšší 14,25 USd/osoba/noc

- kadeřnický salon, wellness či jiné služby
- cestovní pojištění

15

P L A V B Y

S

Plavba karibikem s golfovým bagem

Miami

▲

Cozumel

Labadee
Georgetown

▲
Montego Bay

10 dní / 8 nocí

18.02.- 27.02.2017 . . . . 89.990,- kč

Příplatek za osobu v dvoulůžkové vnější kajutě
s balkonem obsazené 2 osobami . . . 3.850,- kč
Minimum: 16 osob

ceNa ZáJeZdu ZahRNuJe
- zpáteční letenku dle plánu letu včetně
poplatků dle aktuální dostupnosti v ideální
knihovací třídě
- transfer z letiště do hotelu v Miami
- česky hovořící golfová asistenci během celého
pobytu
- 1x noc v Miami hotelu 3-4* kategorie
- 7 nocí plavba na lodi Celebrity Reflection
s plnou penzí včetně základních nápojů
- 1x golf na hřišti Cozumel Country Club
- 1x golf na hřišti North Sound golf Course
- 1x golf na hřišti Half Moon golf Club
- zpáteční transfery z termínalů na hřiště

ceNa ZáJeZdu NeZahRNuJe
- transfer z hotelu v Miami do přístavu
- transfer z přístavu na letiště v Miami
- vstupní vízum nebo povolení ESTA do USA
(biometrický pas podmínkou!)
- Classic nápojový balíček na lodi včetně
alkoholických nápojů: 12.700 Kč – za 1 osobu*
- *příplatek za prémiový nápojový balíček na
lodi: 2.200 Kč – za 1 osobu
- cestovní a storno pojištění
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Program zájezdu:
1. den odlet Z PRahY
Přílet do Miami, transfer do hotelu. Ubytování v hotelu kategorie 3-4*, volno.
2.den mIamI
Check out z hotelu cca. v 11:00. Volný program. Nalodění 3 - 4 hodiny před
odplutím, v 16:00 hodin odplutí.
3.den PlaVba
Relaxace na lodi, během dne lze zajít
na masáž, účastnit se animačního programu, nakupovat suvenýry nebo lenošit s knihou na kajutě.
4.den coZumel (mexIko)
golf na 18-ti jamkovém hřišti Cozumel
Country Club (Par: 72, 6736 yardů)
včetně buggy. Pronájem golfových holí
cca $55 za osobu. Hřiště je vzdáleno od
Cruise terminálu přibližně 20 minut
jízdy.
5.den geoRge towN (kaJmaNskÉ
ostRoVY)
golf na 18-ti jamkovém hřišti North Sound golf Course navrhnutém Jackem

ItINeRáŘ PlaVbY
den
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Přístav
Havana Kuba
Havana Kuba
Havana Kuba
Plavba
Montego Bay Jamajka
george Town Kajmanské o.
Cozumel Mexiko
Havana Kuba

Připlutí Vyplutí
17.30
8.00
19.00
8.00
15.00
10.00 18.30
13.30
-

Nicklausem (Par: 71, 6605 yardů) včetně buggy. Pronájem golfových holí cca.
$50 za osobu.
6.den moNtego baY – JamaJka
golf na 18-ti jamkovém hřišti Half
Moon golf Club (Par: 72, 6233 yardů)
golfový resort byl označen časopisem
Caribbean World Magazine za nejlepší
resort Karibiku. Hřiště je vzdáleno od
Cruise terminálu cca 20 minut jízdy.
7.den PlaVba
Relaxace na lodi, během dne lze zajít

na masáž, účastnit se animačního programu, nakupovat suvenýry nebo lenošit s knihou na kajutě.
8.den labadee – haItI
Soukromý ostrov Royal Caribbean International nabízí nedotčené pláže,
korálové útesy a laguny, zátoky obklopené zalesněnými horami. Můžete relaxovat a načerpat novou energii, nebo
využít řadu vodních sportů a aktivit jako
půjčení vodních skútrů, potápění, parasailing, aquapark a další, včetně slavné
zip -line do laguny.
9.den mIamI
Vylodění, individuální program na místě. Transfer na letiště, odlet do Prahy.
10. den PŘílet do PRahY

P L A V B Y
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Havana

Varadero
▲

Cozumel

ItINeRáŘ PlaVbY
den
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Přístav
Havana Kuba
Havana Kuba
Havana Kuba
Plavba
Montego Bay Jamajka
george Town Kajmanské o.
Cozumel Mexiko
Havana Kuba

Připlutí Vyplutí
17.30
8.00
19.00
8.00
15.00
10.00 18.30
13.30
-

ulic Havany nabízí projížďka americkými
veterány. doporučujeme také navštívit světoznámou restauraci Bodeguita del Medio,
prohlídku muzea kubánského rumu s ochutnávkou nebo továrny na výrobu doutníků s
možností zakoupení hotových produktů.
V podvečer vyplutí z Havany.
7. den PlaVba
8. den moNtego baY (JamaJka)
Jamajka láká především nádhernými plážemi, prvotřídním šnorchlováním a potápěním. Můžete se také vydat ke 183 m

vysokým vodopádům na řece dunns, člunem po řece do vnitrozemské džungle nebo
na návštěvu destilerie světoznámého rumu
Appelton Estate.
9. den geoRge towN (gRaNd caYmaN)
Kolumbus říkal Kajmanským ostrovům "Las
Tortugas" – želvy. I když je tu želv stále
mnoho, vžil se později název nepřesně
označující zde žijící leguány jako krokodýly. den zde můžete strávit setkáním s
delfíny, šnorchlováním s rejnoky, cyklovýletem po ostrově nebo lenošením na Sedmimílové pláži.
10. den coZumel (mexIko)
Španělští "Conquistadores" odsud spatřili
poprvé břehy Mexika, když pátrali po zlatě
a jiném bohatství. Na ostrově Cozumel naleznete poklady také pod hladinou moře.
Jsou zde výborné podmínky pro potápění a
šnorchlování. Na souši doporučujeme výlet
do kdysi mocného mayského města Tulum.
11 den haVaNa (kuba) – VYlodĚNí
Vylodění, transfer na letiště, odlet do Prahy.
12. den PŘílet do PRahY

▲

Program zájezdu:
1. den PRaha - haVaNa
Odlet z Prahy na Kubu. Po příletu transfer
do hotelu hotelu Barceló Solymar Varadero 4* s All Inclusive.
2. den – 3.den VaRadeRo (kuba)
4.den haVaNa (kuba)
Transfer z Varadera do přístavu, po cestě
návštěva Hemingwayova domu a pevnosti
El Morro, následné nalodění.
5. den haVaNa (kuba)
Tento den doporučujeme fakultativní výlet
na tabákové plantáže Viňales, kde můžete
pozorovat práci místních dělníků a zjistit,
jak nejlépe ubalit pravé "Habano", prohlédnout si malbu na zdi prehistorie
(Mural de la Prehistoria) a návštívit jeskyně Cuevas del Indio s plavbou po podzemní řece. Večer možnost navštívit
kabaret Tropicana (fakultativně).
6. den haVaNa (kuba)
Procházka starou Havanou s delegátem,
případně využití fakultativních výletů lodní
společnosti. Netradiční způsob vychutnání

Georgetown
Montego Bay

12 dní/10 nocí

teRmíN: . . . . . 11.02. - 22.02.2017

Vnitřní kajuta: . . . . . . . 55.990,- kč
Kajuta s oknem: . . . . . . 59.490,- kč
Balkonová kajuta: . . . . . 69.490,- kč
loď: msc armonia

ceNa ZáJeZdu ZahRNuJe
- leteckou přepravu Praha – Havana – Praha
- 3x nocleh ve Varaderu v hotelu 4* se All Inclusive
- prohlídka Hemingwayova domu a pevnosti El Morro
- pěší prohlídka staré Havany
- transfery v Havaně
- ubytování na lodi v kajutě dle výběru
- plavbu dle trasy
- plnou penzi na lodi včetně odpoledního čaje
a půlnočních bufetů
- voda, čaj, káva, zmrzlina a led z automatů
v samoobslužné restauraci v době jídel
- portýrské služby při nalodění a vylodění
- kajutového stewarda
- dětský a mládežnický klub
- přístup na kulturní a sportovní akce během plavby
- sportovní a relaxační zařízení lodi (fitness, vířivky,
bazény)
- českého delegáta
ceNa ZáJeZdu NeZahRNuJe
- fakultativní výlety
- vízum na Kubu (950,- Kč/osoba)
- servisní poplatek splatný na lodi 70 EUR/osoba
- kadeřnický salon, wellness či jiné služby
- cestovní pojištění
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S

Zeměmi černého zlata|

Khasab
▲

Dubaj

▲

Abú Dhábí

Muscat

9 dní / 8 nocí

teRmíN: . . . . 15.01. – 23.01. 2017

Vnitřní kajuta: . . . . . . . 35.990,- kč
Kajuta s oknem: . . . . . . 38.990,- kč
Balkonová kajuta: . . . . . 59.990,- kč
loď: Vision of the seas

ceNa ZáJeZdu ZahRNuJe
- českého delegáta
- letenky Praha – dubai – Praha
- 1x nocleh v dubaji v hotelu 3* se snídaní
- polodenní prohlídku Abu dhabi a dubaje
- procházku starým Muscatem s delegátem
- transfery v dubaji
- ubytování na lodi v kajutě dle výběru
- plavbu dle trasy
- plnou penzi na lodi včetně odpoledního čaje
a půlnočních bufetů
- studené a horké nealkoholické nápoje z automatů
v samoobslužné restauraci
- objednávková služba do kajuty (room service)
- kajutového stewarda
- portýrské služby při nalodění/vylodění
- dětský a mládežnický klub
- přístup na kulturní a sportovní akce během plavby
- sportovní a relaxační zařízení lodi (fitness, vířivky)

ceNa ZáJeZdu NeZahRNuJe
- fakultativní výlety
- servisní poplatek splatný na lodi: kajuty kategorie
vnitřní - Junior Suite 12 USd/osoba/noc, kajuty
kategorie grand Suite a vyšší 14,25 USd/osoba/noc
- kadeřnický salon, wellness či jiné služby
- cestovní a storno pojištění
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Program zájezdu
1. den PRaha - dubaJ
Odlet z Prahy do dubaje. Po příletu
transfer do hotelu, nocleh v dubaji.
2. den dubaJ (sae) - NalodĚNí
Snídaně. Během dne transfer do přístavu
nalodění na loď.
3. den khasab (omáN)
Jen málo míst na arabském poloostrově se podobá Khasabu. díky hornaté krajině poloostrov Musandam s vrcholky až
1900 m vysokými dlouho vzdoroval pokusům o modernizaci a ománský venkov
si zde zachoval tvář dávných dob. Jedinečnost tohoto místa však poznáte
také, pokud se vydáte na výlet tradiční arabskou plachetnicí do četných zátok a skálami sevřených fjordů. V docházkové vdzálenosti z přístavu je malá
příjemná pláž.
4. a 5. den muscat (omáN)
Historie hlavního města Ománu sahá až
do 2. století. V antických časech byl
Muscat (jméno pochází od Řeků) uzlem

ItINeRáŘ PlaVbY
den
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Přístav
dubaj SAE
Khasab Omán
Maskat Omán
Maskat Omán
Plavba
Abú dhabí SAE
dubaj SAE
dubaj SAE

Připlutí Vyplutí
18.00
8:00
17:00
9:00
18.00
8.00
18.00
8.00
-

pro obchod mezi Arabským poloostrovem a Řeckem a později Římem. Procházka starým městem s delegátem. Nabídka fakultativních výletů zahrnuje
návštěvu pevností, mešity sultána Kabůse nebo pouštní safari.
6. den Na moŘI
7. den abÚ dhábí (sae)
Na pobřeží přezdívaném v 18. st. Pobřeží
pirátů vládl až do objevení ropy starý
kmenový pořádek. Černé zlato přineslo bohatství a pokrok. Obchodní centra

a malé obchůdky nabízejí své zboží často za nevídané ceny, protože Abú dhábí je přístav bez cel.
8. den dubaJ (sae)
Město pyšnící se okázalými skvosty moderní architektury v sobě skrývá také
historii čtvrtě al-Bastakia. dubaj je má
mnoho tváří, které během kotvení budete moci postupně objevovat. Nabídka fakutlativních výletů zahrnuje: prohlídku města s obědem na vyhlídkovém
patře v 7* hotelu Burj Al Arab, výlet do
pouště s večeří, lyžování na sněhu
v kryté hale přímo ve městě.
9. den dubaJ (sae) – PRaha
Snídaně. Polodenní prohlídka města a
následný transfer k mrakodrapu Burj
Khalifa, možnost návštěvy vyhlídkových pater (fakultativně) případně nákupů v obchodním centru Emirates
Mall. V podvečer transfer na letiště, odlet do Prahy.

P L A V B Y

S

d E L E g Á T E M

Denali
Anchorage
Seward

ItINeRáŘ PlaVbY
den
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Přístav
Připlutí Vyplutí
Vancouver Kanada
16:00
Inside Passage Plavba - Aljaška
Ketchikan Aljaška
7.00
16.00
Juneau Aljaška
11.00 21.00
Skagway Aljaška
8.00
20.00
glacier Bay Aljaška
Hubbard glacier Plavba - Aljaška
Seward Aljaška
5.00
-

cích Skagway stále, i když zlatokopecké propriety dnes nejsou hlavním artiklem. Fakultativně
možnost jízdy historickou železnicí do okolních
hor, vyzkoušet jízdu na psím spřežení, nebo se
vydat do Kanady k nejmenší poušti světa.
8. a 9. den glacIeR baY (alJaŠka)
a hubbaRd glacIeR
Plavba hájemstvím mlčenlivých velikánů, kteří
si s hlasitým oddechnutím postěžují, musí-li se
kvůli tání rozloučit s větším či menším kusem
svého těla. Když se masa ledu oddělí od ledovce Hubbard glacier, sveze se pozvolna s rachodem do vody a rozkolébá klidnou hladinu,
znamená to pohyb ledových útvarů, které až
hrozivě nápadně připomínají desetipatrové budovy. Než led urazí vzdálenost od začátku

splazu (tzv. kotle) k hladině moře, uplyne neuvěřitelných 400 let. Věčný žalm telících se ledovců naplní úžasem a uspokojením srdce
každého cestovatele.
10. den sewaRd (alJaŠka)
Snídaně. Vylodění a výpravný přejezd surovou
Aljaškou k NP denali. Cestou se dozvíme historii extrémního závodu psích spřežení Iditarod
adozvíme se jak vznikl Festival losích bobků.
Nocleh v blízkosti NP denali.
11. den NP deNalI (alJaŠka)
Brzy ráno cesta vyhlídkovým autobusem do NP
denali s odborným výkladem. Zastávky na pozorování losů, karibů, medvědů či vlků nebo pro
vycházky po přilehlých stezkách, takový bude
den v rezervaci kolem horského masivu Mt.
McKinley – nejvyšší hory Severní Ameriky.
12. den talkeetNa - aNchoRage (alJaŠka)
Ojdezd do Talkeetny s možností letu kolem Mt.
McKinley a přistání na masivu hory. Rozloučení
s divočinou a cesta do Anchorage. Pokud čas dovolí, krátká prohlídka města. Nocleh.
13. den aNchoRage (alJaŠka)
dle času odletu volno na případné nákupy,
transfer na letiště, odlet do Prahy.
14. den PŘílet do PRahY

Skagway
Juneau

Ketchikan
▲

Program zájezdu:
1. den PRaha - VaNcouVeR
Odlet z Prahy do Vancouveru. Po příletu transfer do hotelu, volno. Nocleh ve Vancouveru.
2. den VaNcouVeR (kaNada)
Prohlídka města, které řada opakovaných průzkumů hodnotí jako nejkrásnější na světě. Uvidíte čtvtť gastown s parními hodinami, čínskou
čtvrť, příjemnou přístavní část či městský park
Stanley, jenž elegancí a střihem trávníků nezapře britský původ. Nocleh.
3. den VaNcouVeR (kaNada)
Snídaně, transfer do přístavu, nalodění. Po nalodění lze začít čerpat plnou penzi.
4. den PRŮlIV INsIde Passage
Scénická plavba malebným průlivem Inside Passage, kterou nám nad zpestří doprovod delfínů,
velryb a dravých kosatek. Volno k využití lázeňských a rekreačních zařízení lodi.
5. den ketchIkaN (alJaŠka)
Nejjižněji položené město Aljašky je se zhruba
8.000 obyvateli také šesté největší město tohoto státu. Potomci Tlingitů a kanadského
kmene Haida jsou zde stále hojně zastoupeni,
ačkoli začátek zlaté horečky na řece Klondike
pro ně znamenal konec šťastných dnů mimo
zorné pole ziskuchtivých dobyvatelů nových
světů. Jejich mýty, tradice a způsob života se
zrcadlí v umě vyřezaných totemech vystavených v místním muzeu. Podniknete-li výlet do
mlžných zákoutí Misty Fjords, budete si připadat jako ve světě přízraků.
6. den JuNeau (alJaŠka)
do hlavního města největšího státu USA nevede
žádná silnice. Své největší poklady své skrývá v
okolní přírodě. Jako fakultativní výlet doporučujeme výpravu na oblíbené místo velrybích
námluv – za posledních deset let byly velryby k
vidění na všech výpravách. Případně se můžete
vydat k ledovci Mendenhall, vyjet si na kajaku
nebo rýžovat zlato.
7. den skagwaY (alJaŠka)
Výchozí bod všech odvážných mužů a zoufalců,
které zachvátila zlatá horečka roku 1898 na
Klondiku. Čilý obchodnický ruch panuje v uli-

▲

aljaška a kanada|okruh a plavba

Glacier Bay

Vancouver

14 dní/12 nocí

teRmíN: . . . . . 01.07. - 14.07.2017

Vnitřní kajuta: . . . . . . . 96.990,- kč
Kajuta s oknem: . . . . . 101.990,- kč
Balkonová kajuta: . . . . 125.990,- kč
loď: Norwegian sun

ceNa ZáJeZdu ZahRNuJe
- českého delegáta
- letenky Praha – Vancouver – Anchorage – Praha
- 2x nocleh ve Vancouveru v hotelu 3* se snídaní
- 2x nocleh v NP denali v hotelu 3* se snídaní
- 1x nocleh v Anchorage v hotelu 3* se snídaní
- prohlídku Vancouveru a návštěvu NP denali
- transfery
- ubytování na lodi v kajutě dle výběru
- plavbu dle trasy s plnou penzí na lodi včetně
odpoledního čaje a půlnočních bufetů
- vodu, čaj, kávu, zmrzlinu a led z automatů
v samoobslužné restauraci v době jídel
- portýrské služby při nalodění a vylodění
- kajutového stewarda
- dětský a mládežnický klub
- přístup na kulturní a sportovní akce během plavby
- sportovní a relaxační zařízení lodi (fitness, vířivky)
ceNa ZáJeZdu NeZahRNuJe
- fakultativní výlety
- registrace ESTA do USA (800,- Kč)
- registrace ETA do Kanady (600,- Kč)
- servisní poplatek splatný na lodi: kajuty kategorie
vnitřní - Mini Suite 12,95 USd/osoba/noc, kajuty
kategorie Suite a vyšší 14,95 USd/osoba/noc
- kadeřnický salon, wellness či jiné služby
- cestovní pojištění

19

P L A V B Y

S

Kobe
Busan
Nagasaki

Kochi

▲

Miyazaki

13 dní / 11 nocí

teRmíN: . . . .15.05. – 28.05. 2017*

Vnitřní kajuta: . . . . . . 105.990,- kč
Kajuta s oknem: . . . . . 113.990,- kč
Balkonová kajuta: . . . . 123.990,- kč
Minimální počet účastníků: . .16 osob
loď: diamond Princess

ceNa ZáJeZdu ZahRNuJe
- českého delegáta
- letenky Praha – Tokio - Osaka – Praha
- transfery z/na letiště
- program během 2. – 6. dne včetně ubytování
se snídaní
- návštěvu Osaky
- ubytování na lodi v kajutě dle výběru
- plavbu dle trasy s plnou penzí na lodi včetně
odpoledního čaje a půlnočních bufetů
- voda, čaj, káva, zmrzlina a led z automatů
v samoobslužné restauraci v době jídel
- portýrské služby při nalodění a vylodění
- kajutového stewarda
- přístup na kulturní a sportovní akce během plavby
- sportovní a relaxační zařízení lodi (fitness, vířivky)
ceNa ZáJeZdu NeZahRNuJe
- fakultativní výlety
- servisní poplatek splatný na lodi: kajuty vnitřní –
balkonové 12,50 USd/osoba/noc
- kajuty vyšších kategorií 13,50 USd/osoba/noc
- kadeřnický salon, wellness či jiné služby
- cestovní pojištění
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Japonsko|okruh a plavba

Program zájezdu
1. den odlet Z PRahY
2. den PŘílet do tokIa
Přílet do Tokia, transfer do hotelu, nocleh.
3. den tokIo
Snídaně. Celodenní prohlídka hlavního města Tokia za použití místní dopravy. Tokio se
rozprostírá v délce 130 km podél celého zálivu, má kolem 28 milionů obyvatel a představuje největší městský konglomerát na
světě. Navštívíme svatyni Meidži džingu, okolí císařského paláce, areál Asakusa s chrámem bohyně Hase Kanon a tokijskou věž.
Prohlídku města zakončíme v moderním
obchodním centru na ginze. Nocleh v Tokiu.
4. den hakoNe – hoRa FudŽI – kJÓtÓ
Snídaně. Transfer místní dopravou na nádraží
a odjezd superexpresem šinkansen do Ondawary. Zastávka v Hakone, výlet lanovkou na
Owakudani s horkými prameny a s výhledem na
posvátnou horu Fudži. Projížďka výletní lodí po
horském jezeře Aši. V pozdním odpoledni odjezd šinkansenem do Kjóta. Nocleh.
5. den kJÓtÓ
Snídaně. Celodenní prohlídka města Kjóta,
které bylo v letech 794 až 1868 hlavním městem země a patří mezi nejkrásnější japonská města. Nevšedním zážitkem je návštěva hradu Nidžo, jenž byl postaven ve druhé polovině 14. století jako součást rezidence šóguna. dále prohlídka Zlatého pavilonu Kinkakudži, ležícího v typické japonské zahradě a svatyně Kijomizu-dera, odkud se rozprostírá výhled na Kjótó. Nocleh
v Kjótu.
6. den kJÓtÓ – kÓbe - NalodĚNí
Snídaně, transfer do přístavu a vyplutí.
7. den JaPoNskÉ VNItŘNí moŘe
Scénická plavba mezi ostrovy Honšú a Šikoku
jejímž vrcholem by měla být šintoistická
"plovoucí" svatyně Icukušima, která je na seznamu UNESCO. dobrý pozorovatel také odhalí některé podmořské obyvatele – sviňuchu hladkohřbetou, ostrorepa východoasijského známého jako živoucí fosilii nebo do-

ItINeRáŘ PlaVbY
den
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Přístav
Připlutí Vyplutí
Kobe Japonsko
Japonské vnitřní moře 6.00
16.00
Busan J. Korea
16.30 22.30
Nagasaki Japonsko
08.00 19.00
Aburatsu/Miyazaki Japonsko 7.00
17.00
Kochi Japonsko
7.00
20.00
7.00
Tokushima Japonsko
17.30
Kobe Japonsko
6.00
-

konce bílého žraloka. Noční technická zastávka v Kóbe.
8. den busaN (JIŽNí koRea)
Průlivem Kanmon připlujeme v podvečer do
Busanu, druhého největšího města Jižní Koreje. Kyvadlová doprava vás doveze z přístavu do centra města odkud se dále můžete vypravit na prohlídku některého z chrámů nebo dále do ulic pulsující metropole.
9. den NagasakI
Mírový památník a Muzeum atomové bomby napadnou asi každého návštěvníka. Kdo
ale o válečnou historii nestojí, může se vydat ostrůvek dejima k prohlídce bývalé obchodní stanice, do zahrady glover dori, kde
dříve mělo okázalé residence dobře situované nejaponské obyvatelstvo nebo na
horu Inasa s krásnými výhledy na město a
okolí.

10. den abuRatsu / mIYaZakI
Z přístavu v Aburatsu se vydejte do nedalekého Miyazaki. Oblíbený cíl zamilovaných
a čerstvě oddaných dvojic má příjemné klima a poklidnou atmosféru. doporučujeme
návštěvu výrobny oblíbeného likéru šoču, zříceniny hradu Obi nebo ostrůvku Aoshima.
11. den kochI
Na japonské poměry nevelké město svádí dohromady důležité nitky japonských dějin. Yamauchi Kazutoyo dostal vládu nad Kochi odměnou za podporu Tokugawského šógunátu.Zdejší rodák, nižší samuraj Sakamoto Ryoma, byl naopak klíčovou figurou šógunova
svržení. Po jeho stopách se můžete vydat během jednoho z fakultativních výletů. K
dalším zajímavostem patří hrad Kochi nebo
soutěsky Oboke a Koboke s krásným visutým
mostem.
12. den tokushIma
Neobvyklou podívanou nabízí vodní proudy v
úžině Naruto, díky extrémnímu zúžení se během přílivu a odlivu tvoří obrovské víry o průměru až 20 m. Nevynechejte také příležitost
vidět tradiční japonské loutkové divadlo.
13. den kÓbe - osaka
Po vylodění odjezd do Osaky, procházka po
neuvěřitelně rušné obchodní ulici Tenjimbashisuji, volno na nákup suvenýrů, transfer na letiště a odlet. Ve večerních hodinách
přílet do Prahy.

P L A V B Y

Francouzská Polynésie|

Program zájezdu:
1. den odlet Z PRahY
Odlet na Tahiti s přestupem v Paříži a Los
Angeles (nutný biometrický pas a vstupní
povolení do usa). Po příletu transfer do
hotelu, nocleh na Tahiti.
2. den tahItI – NalodĚNí
Po snídani transfer do přístavu a nalodění
na loď marina (oceania cruises), odpolední relaxace, seznámení s lodí nebo
možnost procházky po městě.
3. den mooRea
Brzy ráno vyplutí z Tahiti k ostrovu Moorea. Tak trochu ve stínu Bora Bora je
tento ostrov utajenou perlou. Máte-li chuť
zpestřit si cestu golfem, zde je ta správná
příležitost na neobvyklý golfový zážitek.
4. den RaIatea
Ostrov na němž kupodivu nejsou žádné
pláže. doporučujeme návštěvu nejposvátnějšího místa v zemi, marae Taputapuatea, kde se dozvíte vše o místním božstvu
a nemilosrdných "imigračních" pravidlech
staré Polynésie. Možnost vyrazit na nedaleký vanilkový ostrov Tahaa nebo na kajaku po jediné splavné řece v Polynésii.
5. – 6. den boRa boRa
Po noční plavbě se na obzoru začínají rýsovat kontury bájného ostrova Bora Bora.
Sen mnoha cestovatelů a dobrodruhů nám
pomalu přichází naproti. Možnost vydat se
za žraloky a rejnoky nebo pod hladinu v
malé ponorce je stejně lákavá, jako průzkum vnitrozemí v terénním vozidle, nebo
na projížďka lodí kolem ostrova.
7. den PlaVba JIŽNím PacIFIkem
8. – 9. den Nuku hIVa (maRkÉZY)
Největší ostrov souostroví Markézy – pro
některé ta pravá, ještě nedotčená Polynésie, jíž se nechal okouzlit a inspirovat
Paul gauguin. Vodopády Vaipo (350 m),
obrovské sochy tiki, divocí koně či náhorní
plošina Toovii utváří tento nebývale rozmanitý mikrosvět zapadlý v Pacifiku. Sem
zavítají jen pravověrní cestovatelé.

ItINeRáŘ PlaVbY
Den
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Přístav
Tahiti
Moorea
Raiatea
Bora Bora
Bora Bora
Plavba
Nuku Hiva (Markézy)
Nuku Hiva (Markézy)
Plavba
Fakarava (Tuamotu)
Rangiroa (Tuamotu)
Huahine
Tahiti

Připlutí
8.00
8.00
8.00
12.00
8.00
8.00
8.00
v noci

Vyplutí
4.00
17.00
23.00
13.00
18.00
17.00
17.00
18.00
-

10. den PlaVba JIŽNím PacIFIkem
11. den FakaRaVa (tuamotu)
Čarokrásný atol naplňuje všechny představy rajského života v příjemném slunném podnebí jižního Pacifiku a zve k
poznávání přírody pod vodou nebo lenošení na pláži. Právě zde má rodinné kořeny
dynastie Pomare, která bezmála jedno
století vládla nad polynéským souostro-

S

vím, než byla nemilosrdně vytlačena evropskými mocnostmi.
12. den RaNgIRoa (tuamotu)
Nejrozlehlejší atol Tuamotu je jedním obrovským akváriem, lemovaným plážemi s
růžovým pískem. Rangiroa je centrem obchodu a farem s perlami a je zde dokonce
škola se specializovaným vzděláváním v
tomto oboru. Najdeme zde také unikátní
vinici s překvapivě zajímavvými produkty.
13. den huahINe
Nenápadný ostrov je příjemným útočištěm
pro spočinutí mysli stranou hlavních cílů
plážových turistů. Nabízí se okruh otrovem
s návštěvou vanilkové plantáže, kde poznáte překvapivý způsob pěstování a proces zpracování této cukrářské suroviny.
Šnorchlování a všudypřítomné pláže jsou
samozřejmě rovněž k dispozici (vše fakultativně). Večer vyplutí směr Tahiti
14. den PaPeete
Snídaně na lodi, následné vylodění a transfer na letiště a odlet do Prahy.
15. den PŘílet do PRahY

d E L E g Á T E M

13 dní/11 nocí

teRmíN: . . . . 08.05. - 20.05.2017*

Kajuta s oknem d: . . . 165.490,- kč
Kajuta s oknem C2: . . . 174.490,- kč
Kajuta s balkonem B2: .192.490,- kč
Kajuta s balkonem B1: .194.490,- kč

V tomto termínu pluje loď Sirena. Itinerář plavby
je o dvě noci kratší (10 nocí) a nepluje na ostrov
Nuku Hiva (Markézy). Pořadí přístavů je jiné.

15 dní/13 nocí

teRmíN: . . . . . 05.03. - 19.03.2018
Vnitřní kajuta . . . . . . . 169.990,- kč
Kajuta s oknem . . . . . 179.990,- kč
Kajuta s balkonem . . . 196.990,- kč
Suite s balkonem . . . . 242.990,- kč
loď: Marina (Oceania Cruises)

ceNa ZáJeZdu ZahRNuJe
- českého delegáta
- leteckou přepravu Praha – Tahiti – Praha
- 1x nocleh na Tahiti v 4* hotelu se snídaní
- transfery letiště – hotel – přístav – letiště
- ubytování na lodi 5* ve vybrané kajutě
- plnou penzi na lodi
- neomezenou konzumaci nealko nápojů, vody, kávy
a čaje (včetně nealko z minibaru)
- vyřízení elektronické vstupní autorizace ESTA pro
vstup do USA (let přes Los Angeles)
- servisní poplatek ve výši 192 USd/osoba (pouze
termín 5.3. – 19.3. 2018)

NaVíc V ceNĚ
- neomezená konzumace piva, vína a šampaňského/
sektu během obědů a večeří*
- stravování ve speciálních a la carte restauracích
bez příplatku
- zdarma internet na lodi
ceNa ZáJeZdu NeZahRNuJe
- servisní poplatek ve výši 192 USd/osoba (pouze
termín 8.5. – 20.5. 2017)
- fakultativní výlety
- pojištění
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Fort Lauderdale

St. Maarten
St. Lucia
Barbados
▲
▲

Manaus Santarém

Fortaleza

Ilheus

29 dní/26 nocí

Rio de Janeiro

teRmíN: . . . . 25.02. – 23.03. 2017*

Vnitřní kajuta . . . . . . . 175.990,- kč
Kajuta s oknem: . . . . . 189.990,- kč
Kajuta s balkonem: . . .259.990,- kč
*Tento termín je o dva dny kratší a pluje po trase
Rio de Janeiro – Fortaleza – region Amazonas – Castries – Philipsburg – Key West – Fort Lauderdale. V
tomto termínu nebude přítomen český delegát.

teRmíN: . . . . . 10.02. - 10.03.2018
Vnitřní kajuta . . . . . . . 159.990,- kč
Kajuta s oknem . . . . . 175.990,- kč
Kajuta s balkonem . . . 254.990,- kč
loď: Veendam

ceNa ZáJeZdu ZahRNuJe
- českého delegáta
- letenky Praha – Rio de Janeiro – Miami – Praha
- transfery z/na letiště
- ubytování na lodi v kajutě dle výběru
- plavbu dle trasy s plnou penzí na lodi včetně
odpoledního čaje a půlnočních bufetů
- voda, čaj, káva, zmrzlina a led z automatů
v samoobslužné restauraci v době jídel
- portýrské služby při nalodění a vylodění
- kajutového stewarda
- dětský a mládežnický klub
- přístup na kulturní a sportovní akce během plavby
- sportovní a relaxační zařízení lodi (fitness, vířivky)
- vyřízení elektronické vstupní autorizace ESTA pro
vstup do USA

ceNa ZáJeZdu NeZahRNuJe
- fakultativní výlety
- servisní poplatek splatný na lodi: kajuty vnitřní – balkonové
12,50 USd/os./noc, kajuty vyšších kategorií 13,50 USd/os./noc
- kadeřnický salon, wellness či jiné služby
- cestovní pojištění
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karneval v Riu a amazonie|

Program zájezdu:
1. den odlet Z PRahY
2. – 4. den RIo de JaNeIRo (bRaZílIe)
Po příletu transfer do přístavu a nalodění. Jakmile se zabydlíte, můžete se
vydat do víru karnevalových slavností v
Riu, či objevovat další místa bývalého
hlavního města největšího státu Jižní
Ameriky. Navštivte slavnou Cukrovou homoli, horu Corcovado se světoznámou
sochou Ježíše Vykupitele, pláž Copacabana a stadion Maracaná. Nebo se vydejte do ulic po stopách architekta Oscara Niemeyera.
5. a 6. den Na moŘI
Relaxace na lodi, během dne lze zajít
na masáž, účastnit se animačního programu, nakupovat suvenýry nebo lenošit s knihou na kajutě.
7. den Ilheus (bRaZílIe)
Vzestup Ilheusu má na svědomí pěstování kakaa. do tajů pěstování a výroby
můžete proniknout při výletu na jednu
z plantáží v okolí, případně je možná
prohlídka města s následným výletem na
pláž či k vodopádům Tijuípe (fakultativně).
8. a 9. den Na moŘI
10. den FoRtaleZa (bRaZílIe)
Vydejte se do některého z tzv. shacks,
tedy plážového baru, dejte si koktejl,

ItINeRáŘ PlaVbY
Den
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Přístav
Rio de Janeiro Brazílie
Rio de Janeiro Brazílie
Rio de Janeiro Brazílie
Plavba
Plavba
Ilheus Brazílie
Plavba
Plavba
Fortaleza Brazílie
Plavba
Překročení rovníku
Navigace k Amazonce
Santarem Brazílie
Boca da Valeria Brazílie
Manaus Brazílie
Manaus Brazílie
Parintins Brazílie
Alter do Chao Brazílie
Vyplutí z Amazonie
Plavba
Plavba
Bridgetown Barbados
Castries Sv. Lucie
Philipsburg Sv. Martin
Plavba
Plavba
Fort Lauderdale USA

Připlutí
8.00
8.00
8.00
8.00
10.00
8.00
7.00
8.00
8.00
9.00
7.00

Vyplutí
23.00
17.00
17.00
18.00
16.00
16.00
17.00
14.00
17.00
16.00
17.00
-

něco dobrého na zub a vychutnávejte si
pohodu nebo se oddejte některému z
plážových sportů, případně si vyjeďte na
buggyně do dun. Pokud rádi nakupujete, doporučujeme Mercado Central.
11. - 13 den PŘekRoČeNí RoVNíku a
VPlutí do amaZoNkY
Po překročení rovníku postupná navigace
lodi k deltě mohutného toku Amazonky.
14. den saNtaRÉm (bRaZílIe)
Santarém leží na soutoku Rio Tapajos a
Amazonky. Ačkoli obě řeky proudí stejným korytem, hranice mezi oběma je
jasně viditelná. Poměrně čisté vodě Rio
Tapajos se do úplného smísení s bahnem
nahnědlou Amazonkou nehce. doporučujeme některý z výletů do zapadlých
ramen či do pralesa, případně nákup rukodělných výrobků.
15. den boca da ValeRIa (bRaZílIe)
Autentická vesnice u ústí jednoho z přítoků dá nahlédnout do životů běžných
obyvatel a jejich domovů na kůlech.
16. a 17. den maNaus (bRaZílIe)
Srdce regionu Amazonas nabízí hned několik jedinečných zážitků. I zde se potkávají dva barevně naprosto odlišné
toky a pro Brazilce soutokem Rios Solimoes a Rio Negro právě zde začíná Amazonka. Z fakultativních aktivit lze doporučit samozřejmě výlety po řece a do

P L A V B Y

pralesa kolem ní (možno i s noclehem).
Za kulturou lze vyrazit do Teatro Amazonas, které je aké architektonickým zážitkem a samozřejmě je tu také spousta možností k nakupování suvenýrů.
18. den PaRINtINs (bRaZílIe)
V tomto nevelkém městě život po většinu roku plyne poklidným tempem. Na týden se však promění v centrum festivalu Boi Bumbá. Byť se festival koná v červnu, Parintins jím žije prakticky neustále a i vy díky folklorním představením
můžete tuto atmosféru zakusit.
19. den alteR do chao (bRaZílIe)
Poslední zastávka před návratem do
mořských vln zcela jistě příjemně překvapí. Pouhých 38 km od bahnem zkaleného toku Amazonky u Santarému a
jen malý kousek proti proudu Rio Tapajos najdeme čarokrásné pláže a svěže tyrkysovou vodu. Je-li příznivé počasí, lze si jen stěží představit lepší tečku za cestováním pralesem.
20. - 22 den oPuŠtĚNí amaZoNkY a
PlaVba do kaRIbIku
Po opuštění amazonské delty plavba na
sever do Karibského moře.
23. den bRIdgetowN (baRbados)
V Bridgetownu uprostřed Karibiku na vás

S

d E L E g Á T E M

čeká výsostně britské prostředí. Pobyt
si můžete zpestřit šnorchlováním k vraku lodi v doprovodu mořských želv
nebo setkáním s kočkodanem zeleným
(fakultativně).
24. den castRIes (sV. lucIe)
dnes nezávislý ostrovní stát sice patřil
od roku 1803 britskému impériu, ale hluboké kořeny zapustil také francouzský
element. Mimo odpočinku na pláži doporučujeme výlet k vodopádům Piton
Falls, jejichž vodu ohřívá vulkán Sulfur
Springs, nebo rybolov ve vodách kolem
ostrova (fakultativně).
25. den PhIlIPsbuRg, (sV. maRtIN)
Na první pohled vás zaujmout kilometry nádherných pláží s výbornými restauracemi, nazývané také jako Francouzská riviéra Karibiku. doporučujeme
navštívit motýlí farmu či možnost
zúčastnit se expedice objevování podmořského světa. Philipsburg je také rájem pro nákupy v obchodech duty free.
26. a 27. den Na moŘI
28. FoRt laudeRdale (usa)
Snídaně, vylodění, transfer na letiště a
odlet do Prahy.
29. den PŘílet do PRahY
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TECHNICKÁ DATA LODĚ
Costa Luminosa
Délka: 294 m
Šířka: 32 m, 12 pater
Posádka: 921 osob
Hosté: 2.260 osob
Rychlost plavby: 22 uzlů
Palub: 12

cesta kolem sVĚta Za 107 dNí|

107 dní (106 nocí)
CENA ZAHRNUJE:
- leteckou dopravu Praha – Benátky
– Praha
- transfery letiště – přístav – letiště
v Benátkách
- ubytování na lodi v kajutě dle
výběru
- vybraný balíček služeb Classic,
Premium, Samsara či Suite
- plavbu dle trasy
- plnou penzi na lodi včetně odpoledního čaje a půlnočních bufetů
- voda, čaj, káva, zmrzlina a led
z automatů v samoobslužné
restauraci v době jídel
- portýrské služby při nalodění/
vylodění
- kajutového stewarda
- dětský a mládežnický klub
- přístup na kulturní a sportovní akce
během plavby
- sportovní a relaxační zařízení lodi
(fitness, vířivky, bazény)
CENA NEZAHRNUJE:
- víza a vstupní povolení
do jednotlivých zemí
- nápoje
- cestovní pojištění
- fakultativní výlety během
zastávek lodi
- jiné služby
- servisní poplatek 848 EUR/osoba
splatný na lodi
Poznámka:
Během dní, které nejsou zmíněny v itineráři, brázdí
loď moře a oceány mezi zastávkami (64 dní).
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VE
EXCLUSI
ItINeRáŘ PlaVbY cesta kolem sVĚta Za 107 dNí
Den
6.1.
7.1.
9.1.
11.1.
12.1.
14.1.
16.1.
22.1.
23.1.
24.1.
27.1.
30.1.
1.2.
4.2.
7.2.
8.2.
9.2.
11.2.
12.2
17.2.
22.2.
26.2.
28.2.
3.3.
4.3.

Přístav
Benátky, Itálie – nalodění
Bari, Itálie
Civitavecchia - Řím, Itálie
Marseilles, Francie
Barcelona, Španělsko
Casablanca, Maroko
Santa Cruz de Tenerife, Španělsko
Castries, Sv. Lucie
Bridgetown, Barbados
Grenada, Sv. Vincent a Grenadiny
Cartagena, Kolumbie
Panamský průplav
Puerto Caldera, Kostarika
Puerto Quetzal, Guatemala
Puerto Vallarta, Mexiko
San Diego, USA
Los Angeles, USA
Los Angeles, USA
San Francisco, USA
San Francisco, USA
Hilo / Big Island, USA
Pago Pago, Americká Samoa
Suva, Fidži
Noumea, Nová Kaledonie
Sydney, Austrálie
Sydney, Austrálie

Připlutí
13.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
9.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
6.00
8.00
8.00
9.00
14.00
7.00
8.00
8,00
-

Vyplutí
17.00
19.00
18.00
18.00
18.00
23.00
18.00
18.00
18.00
18.00
14.00
18.00
19.00
18.00
19.00
19.00
13.00
18.00
20.00
17.00
18,00
18.00

6.3.
9.3.
14.3.
15.3.
16.3.
18.3.
20.3.
21.3.
22.3.
23.3.
24.3.
25.3.
26.3.
29.3.
30.3.
31.3.
1.4.
2.4.
3.4.
6.4.
7.4.
8.4.
9.4.
11.4.
19.4.
20.4.
22.4.

Brisbane, Austrálie
Cairns, Austrálie
Komodo, Indonésie
Lombok, Indonésie
Benoa / Bali, Indonésie
Jakarta, Indonésie
Singapur
Singapur
Singapur
Port Klang / Kuala Lumpur, Malajsie
Langkawi, Malajsie
Phuket, Thajsko
Phuket, Thajsko
Colombo, Sri Lanka
Cochin, Indie
Cochin, Indie
Mormugao / Goa, Indie
Bombaj, India
Bombaj, Indie
Dubai, SAE
Dubai, SAE
Muscat, Omán
Muscat, Omán
Salalah, Omán
Heraklion / Kréta, Řecko
Katakolon / Olympia, Řecko
Benátky, Itálie – vylodění

8.00
7.00
8.00
14.00
7.00
9.00
8.00
8.00
10.00
8.00
8.00
12.00
9.00
10.30
8.00
14.00
8.00
8.00
12.00
9.00

20.00
17.00
18.00
22.00
18.00
20.00
17.00
17.00
20.00
18.00
18.00
14.30
17.00
21.00
13.30
18.00
18.00
18.00
19.00
-

Program zájezdu:
1. den ODLET Z PRAHY
Odlet z Prahy do Benátek, transfer do přístavu, nalodění
a vyplutí.
2. den BARI (ITÁLIE)
Obyvatelé Bari jsou na svoje město, které pamatuje pochody římských jednotek, náležitě hrdí a říkají:"Kdyby
Paříž ležela u moře, mohla by se jmenovat Malé Bari:".
Doporučujeme výlet do Matera, jehož nejstarší domy jsou
vtesány přímo do skal (fakultativně).
4. den CIVITAVECCHIA – ŘÍM (ITÁLIE)
Věčné město je synonymem historie evropské civilizace
a nabízí nekonečně mnoho možností poznání. Jedinečné
dojmy ve vás zanechá nejen Koloseum, Panteon či Sixtinská kaple, ale i procházka uličkami mimo davy turistů.
Vzdálenost přístav – Řím: 80 km.
6. den MARSEILLE (FRANCIE)
Marseille je největší přístav ve Francii a třetí největší v
Evropě. Atmosféru města nejlépe poznáte při procházce
starým přístavem. Můžete se však také vydat do Avignonu nebo po stopách hraběte Monte Christo na ostrov
Ile d’If (fakultativně).
7. den BARCELONA (ŠPANĚLSKO)
V katalánské metropoli lze doporučit především výlet po
stopách Antonia Gaudího. Není to však zdaleka jediná
možnost, jak zde strávit den plný objevů a poznání – například výprava k nevelkému horskému hřebenu Montserrat nebo představení Flamenga (fakultativně).
9. den CASABLANCA (MAROKO)
Odedávna důležitý obchodní přístav s rozmanitou směsicí
africké, arabské a evropské kultury. V rámci fakultativních
výletů lze absolvovat prohlídku města nebo výlet do jednoho z královských sídel Marrákeše, Fésu, Meknesu či
dnešní metropole – Rabatu.
11. den SANTA CRUZ DE TENERIFE (KANÁRSKÉ
OSTROVY)
Největší z Kanárských ostrovů vděčí za své jméno (česky
- bílá hora) zasněženému vrcholu vulkánu El Teide (3718
m). Nechcete-li trávit den na pláži, vydejte se k sopce,
která je zároveň nejvyšší horou Španělska.
17. den CASTRIES (SV. LUCIE)
Dnes nezávislý ostrovní stát sice patřil od roku 1803 britskému impériu, ale hluboké kořeny zapustil také fran-
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Cesta kolem světa je snem každého, kdo jednou propadl kouzlu
cestování a objevování nových míst. Plavba na lodi Costa Luminosa
Vám tento sen splní
couzský element. Mimo odpočinku na pláži doporučujeme výlet k vodopádům Piton Falls, jejichž vodu ohřívá
vulkán Sulfur Springs, nebo rybolov kolem ostrova (fakultativně).
18. den BRIDGETOWN (BARBADOS)
V Bridgetownu uprostřed Karibiku na Vás čeká výsostně
britské prostředí. Pobyt si můžete zpestřit šnorchlováním
k vraku lodi v doprovodu mořských želv nebo setkáním
s kočkodanem zeleným (fakultativně).
19. den ST. GEORGE'S, (GRENADA)
Ostrov kokosů a koření zve k lenošení na pláži, na výlety
k vulkánům nebo na plantáž. Pro požitkáře je tu také
možnost návštěvy destilerie rumu, který je mezi mořskými
vlky obzvláště oblíbený.
22. den CARTAGENA (KOLUMBIE)
Město založené kolonisty roku 1533 se postupem času
stalo vyhledávaným útočištěm pirátů a jiných zbloudilých
Nová Kaledonie

existencí. Při procházce ulicemi shledáte, že duch dobrodruhů si uchovalo dodnes. Centrum města a jeho opevnění je zapsáno na seznamu UNESCO.
25. den PUERTO CALDERA / PUNTARENAS (KOSTARIKA)
I když tato byla oblast objevena již počátkem 16. st., skutečný rozkvět zažila až o 300 let později kdy produkce
kávy dosáhla dostatečného objemu pro vývoz. Výlet na
kávové plantáže prozradí tajemství výroby a dá ochutnat
to nejlepší s kostarických luhů a hájů. Nabízí se také výpravy do džungle Monteverde ve vnitrozemí, které vládne
lstivý a bleskurychlý jaguár, k vulkánu Poas, za křiklavě
barevnými papoušky rodu ara do NP Carara nebo do
hlavního města San Jose.
27. den PUERTO QUETZAL (GUATEMALA)
Nenápadný přístav je vstupní branou k prvotřídním cestovatelským zářezům, mezi nimiž se bude jen těžko volit.

Cartagena

107 dní/106 nocí
teRmíN:

06.01. - 22.04.2018
ceNY od:

Vnitřní kajuta
Kajuta s oknem
Kajuta s balkonem
Suite s balkonem
Welllness Suite

345.990,- kč
395.990,- kč
511.990,- kč
636.990,- kč
439.990,- kč

loď: costa luminosa
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31
25

C E S T A

K O L E M

S V Ě T A

Sydney

Bali

Phuket

Dubaj

Muscat

26

Milovníci starověkých kultur zvolí kdysi nejmocnější majské
město Tikal a jeho pyramidy, fanoušci koloniální architektury
bývalé největší centrum španělských kolonií Antiguu (obojí
UNESCO) a pak je tu také kalderové jezero Atitlán a podivný bůžek Maximón uctívající alkohol a kuřivo, který slibuje vskutku nebývalé setkání.
30. den PUERTO VALLARTA (MEXIKO)
Letovisko s nekonečnými plážemi Vám nabídne další
možnost relaxace a přímé srovnání se svými protějšky v
Karibském moři. Máte-li pláží dost, vydejte se do džungle.
33. den SAN DIEGO (USA)
Vyražte do ulic čtvrtí El Pueblo, Old Town, Gas Lamp nebo
do přístavu, kde je k shlédnutí mimo jiné legendární letadlová loď USS Midway. Kdo má raději zábavu, neměl by
si nechat ujít návštěvu parku Sea World.
34. a 35. den LOS ANGELES (USA)
Centrum světového filmového a zábavního průmyslu nenechá nikoho chladným. Doporučujeme procházku po
Chodníku slávy, nákupy v luxusní ulici Rodeo drive, kde
kdykoli můžete narazit na jednu z hvězd stříbrného
plátna a samozřejmě návštěvu filmových studií Universal. Pro výlet do přírody si pronajmout vůz a vyjet do některého z blízkých národních parků nebo se projet po
nádherné Pacifické pobřežní cestě.
37. a 38. den SAN FRANCISCO (USA)
Nebýt zlaté horečky v polovině 19. století, asi těžko bychom dnes na tomto místě našli město takové velikosti a
jedinečné atmosféry, které uvítá příchozí po moři impozantním mostem Golden Gate Bridge, klenoucím se přes
záliv. Nabídka výletů zahrnuje: prohlídku města, návštěvu
káznice Alcatraz, nebo procházku mezi majestátními sekvojemi v rezervaci Muir Woods.
43. den HILO / BIG ISLAND
Největší ostrov nabízí především dobrodružné výpravy
například výšlap k jednomu z kráterů, výlet vodopádům
Akaka nebo do historického parku Puʻuhonua o Hōnaunau, který sloužil jako útočiště vyvržencům společnosti. Pro nejnáročnější je tu let helikoptérou nad
ohnivým kruhem, neboli souborem vnitrozemských vulkánů.
49. den PAGO PAGO (AMERICKÁ SAMOA)
Před miliony let se zhroutila stěna sopky a vody oceánu
vytvořily z kráteru zátoku obklopenou dramatickými
vrcholky hor. Místní klima vytváří ideální podmínky pro
bujnou tropickou vegetaci. Faunu zastupují zejména
ptáci, které lze pozorovat např. na útesech ostrova Pola.
Možno také navštívit místní muzeum a svézt se některým z místních pestrobarevných autobusů.

52. den SUVA (FIDŽI)
Fidži je křižovatkou jižního Pacifiku a najdeme tu potomky všech etnik, která tu kdy něco znamenala. Jste-li
dostatečně fit, doporučujeme procházku pralesem v
parku Colo-I-Suva, nebo vyražte na některou z pláží.
54. den NOUMEA (NOVÁ KALEDONIE)
Na zeměpisnou šířku v níž se zde nacházíte je Noumea poměrně rušné město, které ale nabízí několik
slušných atrakcí. Pravou pacifickou pohodu však hledejte hlavně na některém z nedalekých ostrůvků s rajskými plážemi. Pokud nechcete zahálet, půjčují tu kola
či kajaky.
57. a 58. den SYDNEY (AUSTRÁLIE)
Už jen samotné připlutí do Sydney je zážitkem, protože
loď kotví přímo v centru a Vy můžete vychutnávat panorama slavného mostu a světoznámé budovy opery přímo
z lodi. Možnost prohlídky města nebo relaxace na některé ze slavných pláží. Pro odvážné se nabízí procházka
přes konstrukci oblouku mostu Harbour Bridge, nebo lze
také využít příležitosti k návštěvě koncertu v opeře či vyrazit na jeden z fakultativních výletů – do Modrých hor
nebo za vínem do Hunter Valley.
60. den BRISBANE (QUEENSLAND)
Hlavní město Queenslandu má všechny atributy velkoměsta a čisté ovzduší navíc. Doporučujeme návštěvu rezervace, v níž se setkáte s typickými Australany – koalami,
klokany a vombaty.
63. den CAIRNS (QUEENSLAND)
Brána k útesu Great Barrier Reef a do divočiny tropického deštného pralesa. Největší korálový útes, tedy Great
Barrier Reef je nicméně atrakcí, které se dá jen těžko odolat a slibuje zážitky na celý život.
68. den KOMODO (INDONÉSIE)
Komodo, je stejně jako mnohé další z tisíců indonéských
ostrovů je domovem vulkánů, které utvářejí spolu s typickým rovníkovým klimatem ráz zdejší krajiny. Nejintenzivnější zážitky Vám připraví výlet do NP Komodo a
setkání s varanem komodským (fakultativně). Tito draku
ne nepodobní ještěři dosahují délky až 3 m a váží kolem
150 kg.
69. den LOMBOK (INDONÉSIE)
Pokud jste ještě nevytáhli šnorchl, je nejvyšší čas. Rajské
pláže, teplý oceán a rozmanitý život pod hladinou si nesmíte nechat ujít, stejně jako pestrou paletu levného
zboží na místních tržištích.
70. den BALI (INDONÉSIE)
Bali je sice jedním z menších ostrovů, ale nejatraktivnějším místem celé Indonésie: monumentální chrámy Besa-
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kih a Kehen, skalní útvary ve Sloních jeskyních, opičí les,
město Ubud a mnoho dalších unikátních míst.
72 den JAKARTA (INDONÉSIE)
Metropole největšího souostroví na světě bylo hlavním
přístavem a centrem obchodu již ve 12. století, ale prošlo také několika krušnými obdobími – bezohlední holandští kolonizátoři a aktivita nesmlouvavých okolních
vulkánů si vyžádali své oběti. Přesto je Jakarta nesmírně
zajímavou zastávkou s mnoha architektonickými a náboženskými památkami.
74. – 76. den SINGAPUR
Singapur, novodobý Babylon jihovýchodní Asie. Toto
město tisíce tváří nejlépe poznáte, ponoříte-li se do přímo
do života v jeho vibrujících ulicích. Pokud Vás města omrzela, vydejte se do místní zoo případně na překvapivé
noční safari (fakultativně).
77. den PORT KELANG – KUALA LUMPUR (MALAJSIE)
Kuala Lumpur reprezentuje rychlý rozvoj regionu. Moderní
budovy však nezastíní krásu mešit či královského paláce
a jiných historických budov. Rájem nákupů je čtvrť Bukit
Bintang, milovníkům přírody doporučujeme výlet do hor
Genting Highlands, nebo jeskyně Batu Caves.
Vzdálenost přístav Port Kelang od centra města 65 km.
Transfery jsou k dispozici od lodní společnosti, případně
si můžete sjednat dopravu na místě.

78. den LANGKAWI (MALAJSIE)
Ačkoli jsou pohádkově krásné pláže v těchto polohách
standardem, ty, jimiž oplývá toto malé souostroví nedaleko thajských hranic, jsou i na zdejší poměry výjimečné.
Za den jich můžete navštívit několik a nemusíte se přitom
bát davů. Mimo to se dá na Langkawi velmi výhodně nakupovat, protože souostroví je bezcelní zónou.
79. a 80. den PHUKET (THAJSKO)
Pokud jste se během plavby přeci jen na žádnou pláž nedostali, na Phuketu máte poslední šanci tento nedostatek napravit. Loď zde kotví přes noc a tak můžete okusit
i zdejší noční život.
83. den COLOMBO (SRÍ LANKA)
Protínání evropského, hinduistického, buddhistického ale
i muslimského světa dává kosmopolitní metropoli státu
menšího než ČR poněkud nesourodý, ale přitažlivý ráz.
V ulicích Colomba budete mít pocit, že jste se ocitli přímo
v bodě střetu orientu a okcidentu.
84. a 85. den COCHIN (INDIE)
Přístav na pobřeží Kerala byl již od pradávných dob místem obchodu tří světadílů. Stojí zde synagogy, křesťanské
kostely – v kostele sv. Františka byly až do roku 1539 uloženy ostatky Vasco Da Gamy – a samozřejmě svatostánky
hinduismu. Prohlídka města s rikšou či plavba přístavem
a přilehlými ostrůvky dají nahlédnout pod pokličku prvních dojmů.
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86. den MORMUGAO / GOA (INDIE)
Nejmenší a nejbohatší stát země barev a vůní byl až do
roku 1961 v portugalských rukou a stal se průsečíkem
mírumilovné koexistence různých světů. Žijí tu křesťané,
hinduisté i muslimové, ani odkaz přítomnosti Portugalců
nelze přehlédnout. Příjemným zpestřením je místní kuchyně, která je poněkud odlišná od specialit v ostatních
částech Indie.
87. a 88. den BOMBAJ (INDIE)
V ulicích komerčního centra indického subkontinentu se
setkáte s kontrastem supermoderních mrakodrapů a chudiny, jejíž životní prostor je chodník u výškových budov.
Možnost absolvování výletu k Taj Mahalu (4 dny, opětovný nástup na loď v Dubaji.).
91. a 92. den DUBAJ (SAE)
Město pyšnící se okázalými skvosty moderní architektury
v sobě skrývá také historii čtvrtě al-Bastakia. Dubaj má
mnoho tváří, které během kotvení budete moci postupně
objevovat. Nabídka výletů zahrnuje: prohlídku města
s obědem na vyhlídkovém patře v 7* hotelu Burj Al Arab,
výlet do pouště s večeří, lyžovánína sněhu v kryté hale
přímo ve městě či vyhlídku z nejvyšší budovy světa -mrakodrapu Burj Khalifa (828 m).
93. a 94. den MUSCAT (OMÁN)
Historie metropole Ománu sahá až do 2. století. V antických časech byl Muscat uzlem pro obchod mezi Arabským poloostrovem a Řeckem a později Římem. Z výletů
doporučujeme návštěvu hradu Jabrin a města Nizva nebo
procházku starým městem.
96. den SALALAH (OMÁN)
Druhé největší ománské město je unikátní, neboť jako jediné místo na Arabském poloostrově profituje z každoročních monzunů. Již od dob starověkého Egypta je
Salalah známý výrobou prvotřídního kadidla.
104. den HERAKLION – KRÉTA (ŘECKO)
Před 10.000 lety osídlený ostrov byl jedním z hlavních
center helénistické kultury. V ulicích Heraklionu můžete
poklidně bloumat, nebo se vydat na krétský venkov,
ochutnávku vín či do paláce Knossos, který byl podle pověsti domovem krvelačného Mínótaura (vše fakultativně)
105. den KATAKOLON / OLYMPIE (ŘECKO)
Katakolon je především vstupní přístav na cestě po moři
do Olympie. Místa, která dala základ modernímu olympismu, lze navštívit v rámci fakultativních výletů. Den
ovšem můžete strávit také na pláži. Vzdálenost přístav –
Olympie: 35 km.
107. den BENÁTKY (ITÁLIE) – PRAHA
Vylodění v Benátkách, transfer na letiště, odlet do
Prahy.Prahy.
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ŽIVOT NA PALUBĚ BĚHEM PLAVBY:
Restaurace a bary:
- Albatross Restaurant (hlavní
restaurace na snídaně/obědy/večeře)
- Samsara Restaurant (pouze pro
hosty Samsara klubu)
- Pizzeria Aqua Regina
- Muscadins Restaurant Buffet (pizza,
těstoviny, orientální pokrmy)
- restaurace Club Deliziosa
- bar a lounge Atrium
- Alcazar Bar / Lounge Alcazar
- Cigar Lounge (pro milovníky
doutníků a koňaku)
- Grand Bar Mirabilis (tanec, zábava)
- Caffetteria Sugar (kavárna)
- bar Vanilla / Lounge Vanilla
- Excite Piano Bar (živá hudba)
- bar u bazénu
- bar Delle Delizie
- pokojový servis
Zábava:
- divadlo Duse
- kasino Gaius
- disko Sharazad
- 4D kino
- simulátor F1
- centrum virtuální reality
- Card Room (karetní salonek)
- duty free obchody
- internetový koutek
- kaple
- fotogalerie, galerie umění
- knihovna
- dětský klub, dětské hřiště, dětské disko
Sportovní aktivity:
- běžecká dráha
- golfový simulátor
- jamkoviště
- sportoviště
- 3 bazény a 4 vířivky
- sauna, pára
- beauty salon
- wellness centrum Samsara
- fitness centrum
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L O d Í
technická data lodě
délka: 251 m, šířka: 29 m, palub:
9, posádka: 720, hosté: 1.560
(2.069 s přistýlkami, rychlost:21
uzlů
vybavení lodě
několik různě tematicky zaměřených barů, diskotéka, promenáda
s obchody duty free, casino, galerie umění, divadelní a koncertní
sál, knihovna, internetová kavárna, zábavní program a prostory pro děti a mládež, mini-golf,
kosmetický salon, solárium,
lázně, sportovní hřiště,

okruh na běhání, fitness centrum,
bazény, vířivky, čistírna
vybavení kajut
WC/sprcha, šatník, TV/satelit, telefon, zásuvky 110/220 V
stravování
několik restaurací s různým kulinářským zaměřením

bazény, vířivky, čistírna
vybavení kajut
WC/sprcha, šatník, TV/satelit a
Pay-Per-View, telefon, zásuvky
110/220 V
stravování
několik restaurací s různým kulinářským zaměřením
největší zajímavosti
simulátor F1

MSC Divina

technická data lodě
délka: 333 m, šířka: 38 m, palub:
13, posádka: 1.325, hosté: 3.274
(3.959 s přistýlkami) 3.959, rychlost: 21,6 uzlů
vybavení lodě
několik různě tematicky zaměřených barů, diskotéka, promenáda
s obchody duty free, casino, galerie umění, divadelní a koncertní
sál, knihovna a karetní salonek,
internetová kavárna, videohry,
zábavní program a prostory pro
děti a mládež, mini-golf, kosmetický salon, solárium, lázně, sportovní hřiště, fitness centrum,

bazény, vířivky, čistírna
vybavení kajut
WC/sprcha, šatník, TV/satelit a
Pay-Per-View, telefon, zásuvky
110/220 V
stravování
několik restaurací s různým kulinářským zaměřením
největší zajímavosti
simulátor F1

MSC Fantasia

technická data lodě
délka: 333 m, šířka: 38 m, palub:
13, posádka: 1.325, hosté: 3.274
(3.959 s přistýlkami) 3.959, rychlost: 21,6 uzlů
vybavení lodě
několik různě tematicky zaměřených barů, diskotéka, promenáda
s obchody duty free, casino, galerie umění, divadelní a koncertní
sál, knihovna a karetní salonek,
internetová kavárna, videohry,
zábavní program a prostory pro
děti a mládež, mini-golf, kosmetický salon, solárium, lázně, sportovní hřiště, fitness centrum,

technická data lodě
délka: 294 m, šířka: 32 m, palub:
13, posádka: 987, hosté: 2.550
(3.013 s přistýlkami), rychlost:23
uzlů
vybavení lodě
několik různě tematicky zaměřených barů, diskotéka, promenáda
s obchody duty free, casino, galerie umění, divadelní a koncertní
sál, knihovna, internetová kavárna, videohry, zábavní program
a prostory pro děti a mládež,
mini-golf, kosmetický salon, solárium, lázně, sportovní hřiště,

okruh na běhání, fitness centrum,
bazény,vířivky, čistírna
vybavení kajut
WC/sprcha, šatník, TV/satelit a
Pay-Per-View, telefon, zásuvky
110/220 V
stravování
několik restaurací s různým kulinářským zaměřením

technická data lodě
délka: 294 m, šířka: 32 m, palub:
13, posádka: 987, hosté: 2.550
(3.013 s přistýlkami), rychlost:23
uzlů
vybavení lodě
několik různě tematicky zaměřených barů, diskotéka, promenáda
s obchody duty free, casino, galerie umění, divadelní a koncertní
sál, knihovna, internetová kavárna, videohry, zábavní program
a prostory pro děti a mládež,
mini-golf, kosmetický salon, solárium, lázně, sportovní hřiště,

okruh na běhání, fitness centrum,
bazény,vířivky, čistírna
vybavení kajut
WC/sprcha, šatník, TV/satelit a
Pay-Per-View, telefon, zásuvky
110/220 V
stravování
několik restaurací s různým kulinářským zaměřením

MSC Armonia

MSC Musica

MSC Poesia
28

P Ř Í K L A d Y
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technická data lodě
délka: 361 m, šířka: 47 m, palub:
18, posádka: 2.165, hosté:5.400,
rychlost: 22 uzlů
vybavení lodě
tematicky zaměřené bary, kavárny,
diskotéka, kabaret, promenáda s
duty free, casino, galerie umění, divadelní a koncertní sál, knihovna,
internetová kavárna, videohry, zábavní program a prostory pro děti,
9 jamek minigolfu, golfový simulátor, solárium, kosmetický salon,
lázně, sportovní hřiště, fitness s
hodinami aerobiku, jógy, spinning,
pilates, bazény, vířivky, čistírna

vybavení kajut
WC/sprcha, šatník, TV/sat a PayPer-View, telefon, 110/220 V
stravování
8 restaurací s různým zaměřením
největší zajímavosti
ledová plocha, 2x umělá surfařská
vlna, lezecká stěna, lanovka přes
celou délku lodi, aréna pro vodní
show, restaurace pod širým nebem,
bar Rising Tide Bar (Stoupající příliv) pohybující se mezi 3 palubami,
7 čtvrtí “lodního města”

vybavení kajut
WC/sprcha, šatník, TV/satelit a
Pay-Per-View, telefon, zásuvky
110/220 V, tel. připojení k internetu (nutný vl. PC, za poplatek)
stravování
5 restaurací s různým kulinářským zaměřením
největší zajímavosti
kulečníkové stoly, venkovní solárium se zatahovací střechou, lezecká stěna

Serenade of the Seas

technická data lodě
délka: 292 m, šířka: 32 m, palub:
13, posádka: 859, hosté: 2.501,
rychlost: 25 uzlů
vybavení lodě
5 tematicky zaměřených barů, diskotéka, promenáda s obchody
duty free, casino, salónek pro karetní hry, divadelní a koncertní
sál, knihovna, internetová kavárna, videohry, zábavní program
a prostory pro děti a mládež,
mini-golf, golfový simulátor, kosmetický salon, solárium, lázně,
sportovní hřiště, fitness centrum,
bazény, vířivky, čistírna

vybavení kajut
WC/sprcha, šatník, TV/satelit a
Pay-Per-View, telefon, zásuvky
110/220 V, tel. připojení k internetu (nutný vl. PC, za poplatek)
stravování
3 restaurace
největší zajímavosti
venkovní solárium se zatahovací
střechou, lezecká stěna

Vision of the Seas

technická data lodě
délka: 279 m, šířka: 32 m, palub:
11, posádka: 765, hosté: 2.435,
rychlost: 22 uzlů
vybavení lodě
3 tematicky zaměřené bary, diskotéka, promenáda s obchody
duty free, casino, salónek pro karetní hry, divadelní a koncertní
sál, knihovna, internetová kavárna, videohry, zábavní program
a prostory pro děti a mládež, 18
jamek mini-golfu, golfový simulátor, solárium, lázně, kosmetický
salon, sportovní hřiště, fitness
centrum, bazény, vířivky, čistírna

tický salon, sportovní hřiště, fitness centrum, bazény, vířivky, čistírna
vybavení kajut
WC/sprcha, šatník, TV/satelit a
Pay-Per-View, telefon, zásuvky
110/220 V
stravování
10 restaurací s různým kulinářským zaměřením

Norwegian Sun 5*

technická data lodě
délka: 260 m, šířka: 33 m, palub:
12, posádka: 968, hosté: 1.936,
rychlost: 23 uzlů, hrubý objem:
78.300 t
vybavení lodě
7 tematicky zaměřených barů, vinotéka a champagne bar, diskotéka, kavárna, promenáda s
obchody duty free, casino, salónek
pro karetní hry, divadelní a koncertní sál, knihovna, internet centrum, videohry, zábavní program a
prostory pro děti a mládež, stolní
tenis, drivingová síť (golf), solárium, wellness centrum, kosme-

tický salon, sportovní hřiště, fitness centrum, bazény, vířivky
vybavení kajut
WC/sprcha, šatník, TV/satelit a
Pay-Per-View, telefon, zásuvky
110/220 V
stravování
14 restaurací s různým
zaměřením

Norwegian Jewel 5*

technická data lodě
délka: 294 m, šířka: 32 m, palub:
15, posádka: 1.101, hosté: 2.374,
rychlost: 23 uzlů, hrubý objem:
93.500 t
vybavení lodě
7 tematicky zaměřených barů, vinotéka a champagne bar, diskotéka, kavárna, promenáda s
obchody duty free, casino, salónek
pro karetní hry, divadelní a koncertní sál, knihovna, internet centrum, videohry, zábavní program a
prostory pro děti a mládež, stolní
tenis, drivingová síť (golf), solárium, wellness centrum, kosme-
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PLAVBY S DELEGÁTEM
Pokud je některý termín plavby vypsán s delegátem, znamená to, že při naplnění minimálního počtu účastníků bude na palubě lodi
přítomen delegát. Funkce delegáta na plavbě
spočívá především v technickém a jazykovém
zázemí pro klienty. Delegát si s Vámi dá každý
den hromadnou schůzku. Na těchto schůzkách Vám poradí v praktických ohledech pobytu na lodi, bude Vám nápomocen při
vyřizování případných požadavků, poradí
Vám, jak se pohybovat v přístavech, do nichž
se plavíte a co navštívit. Mimo to bude po
celý den dostupný na telefonu pro případ, že
se vyskytnou urgentní záležitosti. Vzhledem k
tomu, že ve většině přístavů je k dispozici několik fakultativních výletů (některé týdenní
plavby nabízí více než 150 fakultativních aktivit), nezastává delegát na lodi funkci průvodce pro fakultativní výlety a aktivity, neboť
by nebylo možné vyhovět všem požadavkům.
Nenaplní-li se zájezd dostatečně, budete v
případě, že jste na termín přihlášeni, o této
skutečnosti informováni a cestovní kancelář
se s Vámi dohodne na dalším postupu.
PŘED NALODĚNÍM
Jaké si zabalit oblečení
Pro běžný život na palubě a výlety na pevninu jsou vhodné sportovní či jiné pohodlné
oděvy a obuv. Plánujete-li využívat posilovnu, přibalte si také přiměřené oblečení a
hlavně zvláštní pár sportovních bot pouze
pro posilovnu. Během plavby však také budete mít možnost zúčastnit se nejrůznějších
společenských událostí. Pro běžné večeře v
hlavní restauraci platí pravidlo, že dos-pělí
by neměli nosit džíny a trika. Pánům doporučujeme kalhoty, košili a případně i sako,
dámám šaty, kostým nebo společenské kalhoty a blůzu. Pro každou plavbu jsou také
plánované galavečery, na nichž je vyžadován
společenský oděv. U pánů se očekává tmavý
oblek a kravata, dámy mohou oslnit ve večerních šatech. Kdo si na formální večerní zábavu nepotrpí, nemusí se těchto aktivit
účastnit. Večeře se souběžně podávají také
v jiných restauracích, kde je hlavním pravidlem pohodlí hosta. Doporučení k nadcházejícímu večeru naleznete také v lodních
novinách, které Vám vždy večer (vydání pro
následující den) doručí do kajuty. Co se týká
obuvi, doporučujeme především obuv s nízkými podpatky, pohybujete-li se na venkovních palubách.
Ručníky
Ubytování na lodích se řídí stejnými standardy jako ubytování v hotelech. Na všech
kajutách jsou hostům k dis-pozici ručníky.
Dostatek ručníků je také k dispozici ve wellness části lodi, u bazénů a v posilovně.
Doprava do přístavu
Vlastní doprava
Pokud cestujete vlastním automobilem do přístavu, vyžádejte si při podpisu smlouvy rezervaci místa na hlídaném parkovišti přímo v
přístavu. Cena parkovného je od 45-90
EUR/týden. Pro rezervaci je nutné nahlásit SPZ,
druh a barvu vozidla. Máte-li parkovací místo
zajištěno, prokážete se při příjezdu do přístavu
lodním lístkem a budete následovat instrukce
personálu. Pro placení parkovného je třeba
drobnější hotovost.
Letecká doprava
U plaveb, s nimiž jste u nás zakoupili také letenky zajistíme na požádání transfery. Transfery, které u jednotlivých plaveb cestovní
kancelář nabízí, jsou jen navrženou možností
přepravy mezi letištěm, hotelem a přístavem.
Podle logistických dispozic destinace se
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může jednat o hromadné transfery (především Evropa, některé plavby po Asii, Karibiku
a jiné plavby), privátní transfery, či kombinaci obojího. Nejedná se o povinný příplatek
k plavbě. Klienti si mohou zajistit transfery
individuálně nebo využít taxislužeb.
Hotely v přístavu
Ve všech evropských i světových přístavech
Vám můžeme zajistit jednorázové ubytování před plavbou i po ní. Budete-li si chtít
dovolenou prodloužit, zajistíme Vám ubytování na libovolný počet nocí. V některých
destinacích (především mimo Evropu) Vám
můžeme zajistit také kompletní poznávací
balíčky s ubytováním na trase a pronájmem automobilu.
Zavazadla
Vzhledem k tomu, že plavbě na lodi často
předchází let na místo nástupu, doporučujeme řídit se při balení zavazadel předpisy letecké dopravy, které jsou ostatně velmi
podobné předpisům lodním. Spolu s lodními
lístky obdržíte také lodní přívěsky na kufry
(Luggage Tags), které si těsně před naloděním
na Vaše kufry připevníte. V některých případech tyto přívěsky obdržíte až na lodním terminálu, při odbavení na plavbu. Při nalodění
Vám budou Vaše zavazadla službou odebrána
a dopravena do Vaší kajuty. Za poškození či
ztrátu zavazadel, či jejich obsahu ručí na základě mezinárodních dohod lodní společnost.
Toto ručení je však omezeno podobným způsobem, jako je tomu u leteckých společností.
Doporučujeme proto mít cennosti, drahá zařízení, léky, doklady, peníze a jiné nepostradatelné předměty zabalené v příručním
zavazadle. Pro příruční zavazadla platí, že je
zakázáno na loď přinášet potraviny a nápoje
jakéhokoli druhu. Nápoje mohou být v omezené míře přineseny v hlavním zavazadle
(max. 0,7 l). Lodní společnosti si však vyhrazují právo na kontrolu všech zavazadel a případné vyjmutí nežádoucích předmětů či
substancí. Absolutní zákaz donášení potravin
a nápojů jakéhokoli druhu platí při návratu na
loď při zastávkách během plavby. Potraviny a
nápoje, které zakoupíte mimo loď, budou zabaveny. Některé společnosti, (např. Costa),
Vám v přístavech zakoupený alkohol i jiné nápoje uskladní a vydá při vylodění.
Cestovní pasy, vízové a vstupní
formality
U všech plaveb bez výjimky, tedy i u plaveb
po zemích EU se musí účastníci plavby před
naloděním prokázat cestovním pasem platným minimálně ještě 6 měsíců po předpokládaném návratu plavby. Nelze cestovat na
občanský průkaz! Toto pravidlo platí také
pro děti všeho věku. Pouze na plavbách po
Evropě mohou být děti do 5 let napsány v
pase rodičů. Všechny úřední předpisy a požadavky, kterým je nutné vyhovět pro návštěvu zemí, v nichž má konkrétní plavba
plánované zastávky, jsou výhradně věcí klienta a je nutné mít veškerá víza a dokumenty vyřízené a připravené před
nastoupením plavby. cestovní kancelář Vám
bude při vyřizování těchto formalit na Vaše
přání nápomocná. Pro plavby zahrnující jakýkoli vstup na území USA je nutné elektronické vstupní povolení (tzv. ESTA), případně
vízum do USA. Podmínkou získání elektronického vstupního povolení je biometrický
pas. Veškeré informace najdete na stránkách
www.amerika.cz. Pro plavby zahrnující jakýkoli vstup na území Ruské federace je rovněž nutné vízum. Vzhledem k procesním
pravidlům nastaveným ruskými úřady je
vízum zahrnuto v ceně fakultativních výletů.

Pokud plánujete v ruských přístavech opustit loď, musíte si koupit fakultativní výlet,
jinak nebudete vpuštěni na pevninu.
Nápoje zakoupené na pevnině nebo
v obchodech na palubě lodi
Kupujete-li nápoje na pevnině – i během zastávek na trase plavby – mějte na paměti, že
alkoholické nápoje (a v některých případech také nealkoholické nápoje), není dovoleno přinášet s sebou na loď. Při
návratu z výletu v místě zastávky Vám nápoje zakoupené mimo loď mohou být bez
náhrady zabaveny. Nápoje zakoupené na
palubě lodi (zejména alkoholické)
Vám budou uskladněny a vydány až
při vylodění. Konzumace takto zakoupených nápojů během plavby není
možná.
NA PALUBĚ
Ubytování
Ačkoli se jednotlivé kategorie kajut liší, ve všech
kajutách Vás čeká jednotný standard: postel, WC
a sprcha, šatník, TV/Satelit, telefon. Na některých
lodích je za poplatek možné připojení k internetu
přímo z kajuty (počítače v kajutách nejsou). O Vaši
pohodu se během plavby stará Váš kajutový steward. Ubytování je možné v následujících kategoriích: vnitřní kajuty: kajuty s výše
uvedeným vybavením, bez okna; vnější kajuty:
kajuty s výše uvedeným vybavením, s oknem;
vnější kajuty s balkonem: kajuty s výše uvedeným vybavením, s balkonem; suity: kajuty s
výše uvedeným vybavením, které jsou často
velkoryseji zařízeny (např. vana v koupelně),
jedná se o rozlehlejší apartmány, většinou s
balkonem či rozlehlou terasou (některé mohou
být dokonce patrové). Rozloha kajut se pohybuje v rozmezí 13 – 15 m2 (někdy až 20 m2) u
standardních vnitřních a vnějších kajut, u standardních vnějších kajut s balkonem 15 – 18
m2 (balkony 4 – 7 m2). Rozměry suit 25 – 408
m2 + balkon/terasa. (Vzhledem k tomu, že cestovní kancelář nabízí širokou škálu plaveb od
několika společností, považujte tyto údaje za
orientační hodnoty. Kajuty na plavbách do polárních oblastí nejsou zahrnuty.)
UBYTOVÁNÍ DĚTÍ ZDARMA (děti 2 – 11
let včetně)/UBYTOVÁNÍ DĚTÍ ZA PŘÍSTAVNÍ POPLATKY (děti 2 – 17 let
včetně) je možné při obsazenosti kajuty nejméně 2 dospělými. Děti jsou ubytovány na
přistýlkách (rozkládací sofa či palandy). Vaše
lůžka ke spaní připravuje lodní personál
během večeře. Ráno, zatímco snídáte, uvede
lodní personál kajutu opět do původního
stavu. Lze také využít možnosti propojených
kajut, které nabízí soukromí a větší pohodlí
pro všechny členy Vaší rodiny, zároveň však
umožňují celé rodině zůstat pohromadě. Kajuty s přistýlkami a rodinné (propojené) kajuty rezervujte s dostatečným předstihem,
neboť je jejich kapacita omezena a bývají
velmi rychle vyprodány.
Oblečení
Pro běžný život na palubě a výlety na pevninu
jsou vhodné sportovní či jiné pohodlné oděvy
a obuv. Během plavby však také budete mít
možnost zúčastnit se nej-různějších společenských událostí. Pro běžné večeře v hlavní
restauraci platí pravidlo, že dospělí by neměli
nosit džíny a trika. Pánům doporučujeme kalhoty, košili a případně sako, dámám šaty, kostým nebo společenské kalhoty a blůzu. Pro
každou plavbu jsou také plánované galavečery, na nichž je vyžadován společenský oděv.
U pánů se očekává tmavý oblek a kravata,
dámy mohou oslnit ve večerních šatech. (Tato
pravidla nejsou vždy dodržována naprosto
striktně. Chcete-li se však účastnit galavečerů

a dalších společenských akcí, je alespoň základní společenský oděv nezbytnou součástí
Vašeho plavebního šatníku. Za tento základ
je na lodích obecně považováno a/ pánové:
kalhoty, ne však džíny, košile a sako b/ dámy:
společenské kalhoty/sukně, blůza.) Kdo si na
formální večerní zábavu nepotrpí, nemusí se
těchto aktivit účastnit. Večeře se souběžně
podávají také v jiných restauracích, kde je
hlavním pravidlem pohodlí hosta. Výjimku v
tomto ohledu tvoří společnost Norwegian
Cruise Line a plavby expedičního charakteru.
Na těchto lodích platí pravidlo pohodlného
oblékání pro všechny restaurace. Vždy je však
jedna z restaurací vyhrazena také hostům,
kteří si elegantní společenské oděvy a s nimi
spojenou atmosféru chtějí užívat při každé
příležitosti.
Obecný rozpis večerů pro plavby
3, 4 denní plavby:
1 společenský večer, 2/3i neformální večery
7 denní plavby:
2 společenské večery, 1 formální večer,
ostatní večery jsou neformální
10, 11, 12 denní plavby:
3 společenské večery, 3 formální večery,
ostatní večery jsou neformální
14 a 15 denní plavby:
3 společenské večery, 4 formální večery,
ostatní večery jsou neformální
Komunikace na lodi
Pokud se účastníte plavby individuálně, vězte,
že pro využití všech zařízení na lodi a vychutnání si pohodové dovolené není nezbytně nutná znalost žádného jazyka.
Základním principem života na lodi je pohodlí. Orientace i veškeré další aspekty pobytu na lodi jsou velmi intuitivní a snadné.
Případné složitější situace vždy vyřeší úsměv,
klidné vystupování a názorná gesta. Klientela
na plavbách je mezinárodní a potkat můžete
cestovatele z celého světa. Stejně je to i s posádkou lodi, kterou tvoří personál z Evropy,
Ameriky, ale i z exotických zemí. Ať už se plavíte na jakékoli lodi, základním dorozumívacím jazykem je angličtina. Na všech lodích se
mimo angličtinu domluvíte také italsky, francouzsky, německy a španělsky. V těchto jazycích jsou psány lodní programy, bezpečnostní
předpisy, směrnice a probíhají v nich hlášení.
Program plaveb
Itinerář plaveb a časový rozpis zastávek naleznete v katalogu u popisu jednotlivých plaveb.
Konkrétní denní program a informace o průvodech, událostech, večírcích, tematických večerech v restauracích a barech a speciálních
akcích na lodi dostanete každý večer do své
kajuty prostřednictvím palubních novin. Lodní
společnosti si vyhrazují právo kdykoli změnit
trasu, případně plavbu zrušit. Důvodem takového kroku mohou být povětrnostní či bezpečnostní podmínky, aktuální politická situace
nebo jiné neočekávané události spadající do
kategorie vis maior. Pokud se loď nachází na
moři, má absolutní právo rozhodování kapitán
daného plavidla. cestovní kancelář nemá na
tyto změny žádný vliv a proto za ně nepřebírá
odpovědnost. V těchto případech nevzniká klientům nárok na odškodnění za plavbu nebo
její části.
Zdravotní péče
Na lodích jsou velmi dobře vybavené ošetřovny a lékař, na kterého se v případě potřeby můžete obrátit. Specializované zákroky
a procedury však na lodi provádět nelze. Těhotné ženy by se před cestou měly vždy poradit se svým lékařem. Před rezervací plavby
vždy také konzultujte s pracovníkem cestovní kanceláře, jaká pravidla daná lodní

P R A K T I C K É
společnost pro těhotné ženy uplatňuje.
Obecně platí, že ženám po 23. týdnu těhotenství není dovoleno účastnit se plaveb.
Mořská nemoc
Trasy a termíny plaveb jsou plánovány tak,
aby moře bylo v danou sezonu co nejklidnější a pravděpodobnost rozbouřených vod
co nejmenší. Všechny velké lodě jsou navíc
vyba
veny stabilizačními systémy, které minimalizují vliv neklidné hladiny na pobyt na lodi,
aby jste se i při nepřízni počasí cítili pohodlně.
Pravidla pro děti a mládež
Minimální věk pro účast na plavbě je 6 měsíců pro kratší plavby (do 7 nocí) a 12 měsíců
pro delší plavby. Minimální věk pro samostatné cestování mládeže je dle destinace 18
let (Evropa, Asie) až 21 let (Karibik, Amerika).
Toto jsou také věkové hranice pro samostatné kajuty pro děti a mládež., pokud kajuta není vedle kajuty rodičů, případně
pokud se nejedná o propojené kajuty. Stejná
věková omezení platí pro konzumaci alkoholu.
Nákupy na lodi
Na lodích jsou otevřeny obchody s nejrůznějším sortimentem od šperků, hodinek, přes
oblečení a módní doplňky, parfémy až po
běžné potřeby i suvenýry. Pokud se loď nachází v mezinárodních vodách, jsou nákupy
bez cla a daní, tedy duty free. Při nákupech
jak na lodi, tak na pevnině však mějte vždy
na paměti celní předpisy Vaší vlasti i zemí, v
nichž se vyloďujete.
Peníze a placení na lodi
Na lodi až na výjimky (například nákupy v
obchodech, hrací žetony v kasinu) peníze nepotřebujete. S nástupem na loď obdržíte
plastovou plavební kartu, která mimo jiné
funguje jako klíč k Vaší kajutě. Zároveň Vám
bude otevřen účet. Prostřednictvím plavební
karty Vám na něm bude účtována útrata za
služby nezahrnuté v ceně plavby. Poslední
večer plavby Váš účet vyrovnáte na recepci.

Při nástupu si pro krytí Vašeho účtu lodní personál zaregistruje Vaši platební kartu. Tato
karta by měla být embosovaná (= údaje vyražené na kartě vystupují nad její povrch).
Účet lze také krýt zálohou složenou v hotovosti při nástupu. Jednodušší způsob krytí a
vyrovnání účtu je ovšem platební karta. Palubní měnou je americký dolar a euro. Záleží
především na vybrané destinaci. Platby jsou
nicméně možné v naprosté většině případů v
obou měnách. Některé lodě nabízejí také
směnu na jednotlivé lokální měny. Peníze lze
samozřejmě vyměnit na pevnině.
Servisní poplatek (tzv. povinné spropitné)
Na plavbách je zvykem, že každý člen posádky je odměňován platem, jehož nedílnou
součástí je spropitné. Základní mzda personálu je velmi nízká a personál je proto na
spropitném závislý. Aby bylo zamezeno nepohodlnému předávání obálek několika osobám, což byla na plavbách dříve běžná
praxe, zavedl se jednotný systém spropitného, které se spravedlivě rozdělí mezi personál lodě. Tato částka je automaticky
přičtena k Vašemu účtu a hradíte ji při závěrečném vyúčtování. Dále se na některých lodích připočítává automaticky 15 %
spropitného ke každé objednávce nápojů v
barech. Máte-li servisní poplatek zaplacen
již předem (v takovém případě je uveden i v
cestovní smlouvě), spropitné již dávat nemusíte. Je dobrým zvykem, pokud Vás navíc
služby některého konkrétního člena posádky
mimořádně uspokojily, osobně jeho služby
ocenit individuální odměnou, které si všichni
členové posádky velmi cení.
Výše servisních poplatků se mění dle
destinace a lodní společnosti. Přesné
informace k výši servisních poplatků
dostanete na požádání v CK.
Spojení s pevninou
Pro kontakt s domovem nebo kanceláří můžete využít pevných telefonních linek na lodi
(za poplatek) nebo internetového centra (za

poplatek). Za předpokladu, že si s sebou vezmete svůj počítač, je připojení k internetu na
některých lodích možné přímo z kajuty nebo
prostřednictvím technologie bezdrátového
připojení WI-FI (za poplatek). Pokud se loď
pohybuje v dosahu sítí mobilních operátorů,
bude Vám fungovat i Váš mobil. Zkontrolujte
si před plavbou, zda Váš přístroj podporuje
frekvence používané v navštívených oblastech
místními operátory. Na některých plavbách
(Evropa, Asie) je také k dispozici trvalý mobilní signál, přes lodní přijímač (za poplatek).
Elektrické napětí
Na všech lodích (kromě menších jachet) je
napětí 110/220 V. Pokud s sebou máte přístroj, pro jehož provoz je nutný adaptér, je
možné si jej zapůjčit na recepci.
Prádelna, čistírna, žehlení
Na lodích jsou za poplatek k dispozici služby,
které se postarají o to, aby Vaše šaty byly na
každou příležitost v perfektním stavu. Na některých lodích je dokonce možné si za poplatek vypůjčit oblek.
Kuřáci
Na všech lodích se nacházejí vyhrazené prostory pro kuřáky.
PŘI VYLODĚNÍ
Vylodění a zavazadla
Informace o přesných časech vylodění Vám
sdělí personál lodi a jsou vždy také uvedeny
v lodních novinách. Vylodění probíhá dle
lodní společností určeného pořadí. Máte-li
zvláštní požadavky, sdělte je prosím s dostatečným předstihem personálu. Hlavní zavazadlo prosím poslední večer před koncem
plavby sbalte a postavte je před Vaši kajutu
(neplatí na menších lodích). Lodní personál
je za Vás snese do přístavního terminálu, kde
si zavazadlo po opuštění lodi vyzvednete.
Věci, které budete v den vylodění nezbytně
potřebovat (pasy, peníze, léky, hygienické potřeby) doporučujeme sbalit do příručního zavazadla.

I N F O R M A C E

INFORMACE
K CENÁM
I. CENY STANDARDNÍCH PLAVEB
Obecné informace
Ceny plaveb jsou pohyblivé a mohou se měnit
ze dne na den. Proto jsou o většiny plaveb uvedené pouze orientační ceny. Pohyb cen závisí
především na aktuální dostupnosti dané plavby
v jednotlivých termínech. Základní princip je
jednoduchý, čím vyprodanější je konkrétní termín plavby, tím vyšší je její cena, a naopak, čím
volnější je zvolený termín plavby, tím nižší je její
cena. Lodní společnosti rovněž vypisují různé
First Minute i Last Minute akce, které se na našich automaticky zobrazují.
DŮLEŽITÉ: Ceny standardních plaveb
jsou konečné a nelze z nich poskytovat
žádné slevy.

CENA STANDARDNÍ PLAVBY ZAHRNUJE:
- ubytování na lodi v kajutě dle výběru
- vybraný balíček služeb, je-li součástí ceny
kajuty
- plavbu dle trasy
- plnou penzi na lodi včetně odpoledního čaje
a půlnočních bufetů
- voda, čaj, káva, zmrzlina a led z automatů
v samoobslužné restauraci v době jídel
- portýrské služby při nalodění a vylodění
- kajutového stewarda
- dětský a mládežnický klub
- přístup na kulturní a sportovní akce
během plavby
- sportovní a relaxační zařízení lodi (fitness,
vířivky, bazény)
CENA STANDARDNÍ PLAVBY NEZAHRNUJE:
- dopravu do a z přístavu
- víza či vstupní povolení, jsou-li potřeba
- fakultativní výlety
- servisní poplatek splatný na lodi
kadeřnický salon, wellness či podobné
služby
II. CENY PLAVEB S ČESKÝM DELEGÁTEM
A KOMBINACÍ PLAVEB S POBYTEM NEBO
S POZNÁVACÍM OKRUHEM
Plavby a jejich kombinace s pobytem či poznávacím okruhem, vypsané s českým delegátem
mají ceny pevně dané, neboť se jedná o předem
vypsané pevně dané termíny, v nichž máme
blokované určité kapacity. Změny cen těchto
plaveb jsou přípustné, např. v případě, že je původní kapacita již vyprodána a objednáváme
pro jednotlivé klienty kapacity nad původní
rámec. V takovém případě si s klientem nejprve
cenu odsouhlasíme, než dojde k uzavření
smlouvy o zájezdu. Stejně tak může v určitých
případech, např. při doprodávání posledních
volných míst může dojít k nabídkám Last Minute.
Rozsah služeb zahrnutých v ceně je u každé
jednotlivé plavby či kombinace přesně zvlášť
vymezen a popsán.
Minimální počet účastníků pro každý
termín s delegátem: 16 osob
DŮLEŽITÉ: Ceny plaveb a kombinací
s českým delegátem jsou konečné
a nelze z nich poskytovat žádné slevy.

D A L Š Í U N I K ÁT N Í P R O D U K T C E S T O V N Í K A N C E L Á Ř E E S O t r av e l

na Severní pól

s českým průvodcem

ESO travel a.s.

Korunovační 22, 170 00, Praha 7
tel.: 233 377 711, fax: 233 377 716
www.exotika.cz www.cestykolemsveta.cz cks@esotravel.cz

777 651 376, 603 410 221

Ledoborcem na Severní pól:

Pro více informací kontaktujte
Vašeho osobního konzultanta:

 MURMANSK

 ZEMĚ FRANTIŠKA JOSEFA

MOŘE  SEVERNÍ PÓL 

MURMANSK  BARENTSOVO

Trasa VIP plavby ledoborce:

LedoborcemTrave
l
25.6. – 08.7.2017

Cena VIP plavby nezahrnuje:
- pojištění storna zájezdu
- pojištění léčebných výloh
- poplatky za nadváhu zavazadel
- příplatky za nadstandardní kajuty Mini Suite 96.400,- Kč/osoba
Junior Suite 265.100,- Kč/osoba
Grand Suite 289.200,- Kč/osoba
Victory Suite 361.500,- Kč/osoba
Arktika Suite 385.600,- Kč/osoba

Cena: 699.000,- Kč/osoba

Cena VIP plavby zahrnuje:
- mezinárodní leteckou dopravu Praha – Murmansk – Moskva – Praha
- 1x nocleh v Murmansku v hotelu 4* se snídaní
- 1x nocleh v Moskvě v hotelu 4* se snídaní
- 11 x nocleh na lodi v kajutě Twin Standard
- plná penze včetně nápojů po celý den (čaj, káva, kakao)
- transfery, lodní dopravu dle itineráře a všechny výlety na pevninu, výlety čluny zodiac a helikoptérou
- podrobné informační materiály před odletem, arktickou příručku, expediční deník a fotoalbum na DVD-Disku
- českého průvodce (min. 10 osob) a zkušeného arktického průvodce, který povede přednášky a výlety
- nepromokavou expediční bundu (zůstane účastníkům) a zapůjčení vodotěsné expediční obuvi
- základní pojištění léčebných výloh a krytí výloh při záchranné akci do 100.000 EUR (pouze dny na ledoborci)
- vízum do Ruska

