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Vážení a milí přátelé,

spočinutí mysli, po němž tak často toužíme, abychom se oprostili od starostí a shonu, nalezneme
v laskavé něžně kolébající náruči moře. Zatímco číšník přináší sklenku oblíbeného nápoje, vstřebáváme neko-
nečný klid, teplé paprsky slunce a vzduch prosycený dálkou, poznáním, romantikou... a vykročíme-li z kajuty,
svět špičkových restaurací, wellness služeb, které rozmazlí, skvělého servisu a zábavy pro každou povahu i vě-
kovou skupinu nám leží u nohou. Tak lze charakterizovat dovolenou na luxusních lodích.

Katalog, kterým právě listujete je pouze užším výběrem plaveb po Evropě, Americe, Asie či Austrálii
a Oceánii, přičemž se zaměřuje na zejména produkty, u nichž je nutné zajistit leteckou dopravu, případně uby-
tování před plavbou nebo po ní. Najdete zde také několik plaveb vypsaných s delegátem. Tradičně nechybí
plavba Karibikem spojená s pobytem v plážovém hotelu v Dominikánské republice a samozřejmě ani Plavba
kolem světa, tentokrát na 109 dní a po nové trase s intenzivním poznáváním Austrálie a Jižní Ameriky.

Tento úzký výběr plaveb jsme se vzhledem ke stále stoupajícímu zájmu klientů poprvé v historii ESO
travel rozhodli zásadním způsobem rozšířit prostřednictvím nové internetové stránky věnované jen plavbám. Mimo
několika vybraných produktů v katalogu, tak na této stránce najdete výrazně bohatší a neustále aktualizovanou
nabídku plaveb do všech koutů světa, s podrobnou strukturou kategorií plaveb a více informacemi o lodích.

Pláže a krásné ženy, dobrodružství a příroda, klid a pohoda, zábava a společenské večery – s plav-
bami máte zkrátka svět jako na dlani. Stačí jen několikrát kliknout...

Dobrý vítr a klidné moře Vám přeje

Ing. Tomáš Cikán
předseda představenstva ESO travel a.s.

Korunovační 22, 170 00  Praha 7, 
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Kvalita není hodnocena pouze zájmem kli-
entů. Společnost ESO travelpravidelně zí-
skává ocenění profesionálů v cestovním
ruchu TTG Awards. Konkrétně v letech 2001
– 2013 celkem třináctkrát obdržela ocenění
„Nejlepší touroperátor pro Asii a Ameriku.” 

Desetitisíce českých firem z mnoha oborů soutěží každoročně v této prestižní
soutěži o co nejlepší pozici a o veřejné uznání. Je pro nás velkým potěšením,
ze cestovní kancelář ESO travel zaujímá v CZECH 100 BEST dlouhodobě své
stabilní místo a řadí se tak mezi nejrenomovanější firmy v České republice.



Ceny plaveb – podobně jako ceny letenek – jsou pohyblivé a mohou se měnit doslova z hodiny na ho-
dinu. Tento pohyb je závislý jen a pouze na vyprodanosti konkrétní lodi v konkrétním termínu. V tiš-
těném katalogu samozřejmě tyto změny nelze zohledňovat, internetová stránka však bude nabízet
plavby s neustále aktualizovanými cenami. U vybrané plavby budete mít 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 vybra-
nou kategorii.

Díky internetové stránce Vám také zpřístupníme všechny speciální cenové nabídky a nabídky last 
minute, které budou 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. Záro-
veň však díky efektivnímu vyhledávání najdete jednoduše a rychle plavbu, která nejlépe vyhovuje Vašim
požadavkům. 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 budeme stále nabízet plavby s delegátem a vybrané plavby také včetně dopravy na místo vyplutí 
a ubytování před plavbou nebo po ní.

Budete mít 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 ka-
jutách 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.

Nové specializované stránky:

Aktuální dostupnost a ceny

Jednoduchá objednávka

Více akčních nabídek

Širší nabídka

Informace o kajutách a lodích

www.esot rave l . c z /p lavby

www.esot rave l . c z /p lavby
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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 ka-
tegoriích: 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 vybave-
ním, některé mohou být velkoryseji zařízeny (např.
vana v koupelně), jedná se o rozlehlejší apart-
mány, většinou s balkonem či rozlehlou terasou
(některé mohou být dokonce patrové). Rozloha
kajut se pohybuje v rozmezí 13 – 15 m2 u stan-
dardních vnitřních a vnějších kajut, u standard-
ních 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 hod-
noty. Kajuty na plavbách do polárních oblastí ne-
jsou 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 spole-
čenským 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 někte-
rých specializovaných restauracích je vyžadována
rezervace předem a platí se rezervační poplatek
(cca 20 – 25 EUR). Restaurace na lodích nebo je-
jich části jsou tematicky zaměřeny a proto Vám
mohou nabídnout širokou škálu kuchyní: klasický
bufet pro každého strávníka, lehkou italskou ku-
chyni, gurmánské požitky s rukopisem francouz-
ských 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. Po-

kojový servis (na některých lodích zdarma) je v
provozu 24 hodin. Lodní kuchaři nezapomínají
ani na strávníky se speciálními požadavky. Na vy-
žádání lze zajistit například vegetariánskou
stravu. (Mějte prosím na paměti, že do žádné re-
staurace 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 12.00 –
14.30. Podávání večeří je na většině lodí rozdě-
leno 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. Poklid-
nější chvíle Vám připraví minigolfové hřiště. (Vy-
bavení lodí se liší, informace o jednotlivých lodích
naleznete na stranách 44 - 48.).
RELAXACE A WELLNESS
Na všech lodích jsou k dispozici bazény a brouz-
daliště pro děti. Nezřídka jsou tyto bazény obo-
haceny o doplňky, které Vám chvíle u nich
strávené zpříjemní (např. vířivky, skluzavka,
apod.). V některých částech jsou bazény a jiné
vodní radovánky přizpůsobené mladším účastní-
kům 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 pro-
cedury 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 lo-
dích 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 pro-
cházka po jednotlivých palubách vyzdobených
díly klasiků i současných autorů. 
KURZY A PŘEDNÁŠKY
Během plaveb jsou často nabízeny kurzy týkající
se nejrůznějších aktivit (malování, vaření, počíta-
čový kurz, jazykové kurzy a další). S místy, která
leží na trase Vaší plavby, se můžete seznámit pro-
střednictvím 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 satelit-
ních kanálů v různých jazycích podle toho, kde se
právě loď pohybuje. Na lodích je často také pro-
střednictvím televize nabízeno velké množství
filmů - jde o výběr současné kinematografie do-
stupný každému v libovolném čase dle systému
Pay-Per-View. Některé kanály jsou vyhrazeny pro
vnitřní okruh lodi a lze na nich najít základní in-
formace 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 mů-
žete zazpívat s karaoke, naslouchat pianistovi, vy-
chutnat 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 profesi-
onálních vedoucích a mohou se účastnit různých
kurzů či zábavních aktivit - např. maškarní prů-
vod, 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 ná-
mořníkům jim vyhrazené místnosti, kluby a pro-
story s bazény a jinými vodními radovánkami.
Videohry
Pro celou rodinu je určena herna s videoautomaty
s pestrou škálou akčních, motoristických a spor-
tovních simulátorů a dalších her.
Spojení s pevninou
Pro kontakt s domovem nebo kanceláří můžete
využít pevných telefonních linek na lodi (za pop-
latek) nebo internetového centra (za poplatek).
Za předpokladu, že si s sebou vezmete svůj počí-
tač, je připojení k internetu na některých lodích
možné přímo z kajuty nebo prostřednictvím tech-
nologie bezdrátového připojení WI-FI (za popla-
tek). Pokud se loď pohybuje v dosahu sítí
mobilních operátorů, bude Vám fungovat i Váš
mobil. Zkontrolujte si před plavbou, zda Váš příst-
roj podporuje frekvence používané v navštívených
oblastech místními operátory. Na některých plav-
bách (Evropa, Asie) je také k dispozici trvalý mo-
bilní 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 erudo-
vaných průvodců až po adrenalinové zážitky. Ces-
tovatelé, kteří rádi objevují nová místa sami pro
sebe, si však také přijdou na své. 

Život na lodiŽivot na lodiŽivot na lodi



Gran Canaria

▲▲

Madeira

Tenerife

▲▲

Fuerteventura
La Palma

Program zájezdu:
1. den BENÁTKY (ITÁLIE) 
Nalodění (zpravidla po 10.00) – loď MSC MAGNIFICA. Po
nalodění lze čerpat plnou penzi. Vyplutí.
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, protí-
nající Itálii se stala rozhodujícím faktorem v Samnitských vál-
kách 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 / OLYMPIA (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 strá-
vit také na pláži. Vzdálenost přístav – Olympia: 35 km.
4. den IZMIR (TURECKO)
Třetí největší město Turecka je od dávných dob významným ob-
chodním střediskem a přístavem, v němž se potkávalo několik
kultur. Doporučujeme návštěvu antických památek Efesu spolu
s domem, kde strávila poslední léta svého života Panna Marie
nebo výlet na pláž (vše fakultativně).
5. den ISTANBUL (TURECKO)
„Kdyby byla Země jediným státem, jeho hlavním městem by

byl Istanbul“, řekl kdysi Napoleon. Odhalte jednu z tisíce tváří
této jedinečné metropole. Doporučujeme celodenní výlet,

během něhož vám průvodce ukáže evropskou i asijsou část
města (fakultativně).
6. den PLAVBA
7. den DUBROVNIK (CHORVATSKO)
Správnímu středisku oblasti Dubrovník-Neretva se přezdívá
"Jadranská perla". Pravý klenot Dubrovníku – staré město – je
zapsán 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.

Kanárské ostrovy a Madeira|
Program zájezdu:
1. den LAS PALMAS – GRAN CANARIA (ŠPANĚLSKO)
Odlet z Prahy do Las Palmas, transfer do přístavu, nalodění  –
loď MSC ARMONIA. Po nalodění lze čerpat plnou penzi. Vy-
plutí.
2. den PUERTO DEL ROSARIO – FUERTEVENTURA
(ŠPANĚLSKO)
Přístav Svatého Růžence je vstupní branou ke 150 plážím,
které potěší zejména surfaře. Navštivte galerii pod širým
nebem s desítkami soch, projděte se přístavem a zastavte se
v některé z místních kaváren. Při projížďce ostrovem narazíte
na typické větrné mlýny, tropický světlý prales a farmy vyrá-
bějící tradičním starým způsobem karmínové barvivo.
3. den PLAVBA
4. a 5. den FUNCHAL – MADEIRA (PORTUGALSKO)
Přístav Funchal a okolní příměstí tvoří největší portugalskou
aglomeraci mimo pevninské Portugalsko. Doporučujeme nav-
štívit některou z vinoték a ochutnat místní produkty, vyrá-
běné tradičními metodami nebo se vydat na výlet po ostrově
a jeho hornatém vnitrozemí.
6. den SANTA CRUZ DE LA PALMA (ŠPANĚLSKO)
Díky obchodu s cukrem a vínem a také obchodu s Amerikou
bylo vždy Santa Cruz de La Palma prosperujícím městem.

Tento fakt bohužel také přitahoval piráty a jejich nájezdy ztě-
žovali život obyvatelům až do konce 16. století. Z fakultativ-
ních výletů doporučujeme výpravy k vulkánům na ostrově
nebo do některého z vinařství.
7. den SANTA CRUZ DE TENERIFE (ŠPANĚLSKO)
Největší z Kanárských ostrovů vděčí za své jméno (česky -
bílá hora) zasněženému vrcholu vulkánu El Teide (3.718 m).
Nechcete-li trávit den na pláži, vydejte se k sopce, která je
zároveň nejvyšší horou Španělska.
8. den LAS PALMAS – GRAN CANARIA (ŠPANĚLSKO)
Snídaně. Vylodění, transfer na letiště a odlet do ČR.

Janov

Civitavecchia

Mallorca

▲▲

▲▲

Valencia

Tunis

Palermo

Marseille Západní Středomoří a Mallorca|s českým delegátem
Program zájezdu: 
1. den JANOV (ITÁLIE)
Nalodění (zpravidla po 10.00) – loď MSC PREZIOSA. Po na-
lodění lze čerpat plnou penzi. Vyplutí.
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 pro-
cházka uličkami mimo davy. 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 fakul-
tativní prohlídce města zakončené odpočinkem na pláži.
4. den LA GOULETTE / TUNIS (TUNISKO)
I v tomto městě se během staletí vystřídalo několik světů a
kultur: Berbeři, Arabové, Turci a španělští muslimové, ti všichni
tu zanechali své stopy. Možnost prohlídky části starého Kar-
tága (3 km od přístavu), Mediny (5 km od přístavu) a Anto-
niových lázní (fakultativně).
5. den PALMA DE MALLORCA (ŠPANĚLSKO)
Malebné uličky starého města, katedrály a pláž Playa de Palma,
nabízejí něco pro každého. Milovníky přírody potěší výlet do
Dračích jeskyní (fakultativně).
6. den VALENCIA (ŠPANĚLSKO)
Valencie je známa díky festivalu Fallas a pro své tradiční jidlo pa-

ella. Tento pokrm z rýže, zeleniny a šneků, či mořských plodů by
si neměl nechat ujít žádný návštěvník, stejně jako okouzlující a
turisty ještě ne zcela objevené staré město.
7. den MARSEILLE (FRANCIE)
Marseille je největší přístav ve Francii a třetí největší v Ev-
ropě. 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 (fakulta-
tivně).
8. den JANOV (ITÁLIE)
Snídaně. Vylodění, vlastní doprava zpět do ČR.

itinEráŘ plavbY EXo-9323
Den Přístav Připlutí Vyplutí

1. Janov, Itálie 18.00

2. Civitavecchia - Řím, Itálie 7.00 17.00
3. Palermo, Itálie 13.00 19.00
4. La Goulette / Tunis, Tunisko 8.00 14.00
5. Palma de Mallorca, Španělsko 15.00 23.59
6. Valencia, Španělsko 9.00 14.30
7. Marseille, Francie 13.00 20.00
8. Janov, Itálie 9.00

Benátky

Dubrovník

Brindisi

Olympie

Izmir

▲▲

▲▲

Istanbul

Z Benátek do Istanbulu |s českým delegátem

itinEráŘ plavbY EXo-9720
Den Přístav Připlutí Vyplutí

1. Benátky, Itálie 16.30
2. Brindisi, Itálie 13.00 18.00
3. Katakolon / Olympia, Řecko 8.00 13.00
4. Izmir, Turecko 9.00 15.00
5. Istanbul, Turecko 7.30 16.30
6. Plavba - -
7. Dubrovník, Chorvatsko 11.30 16.30
8. Benátky, Itálie 8.30
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itinEráŘ plavbY EXo-9325
Den Přístav Připlutí Vyplutí

1. Las Palmas/Gran Canaria, Španělsko 20.00

2. Puerto del Rosario/Fuerteventura, Španělsko 8.00 18.00
3. Plavba - -
4. Funchal / Madeira, Portugalsko 9.00 -
5. Funchal / Madeira, Portugalsko - 14.00
6. Santa Cruz de La Palma / La Palma, Španělsko 8.00 18.00
7. Santa Cruz de Tenerife/ Tenerife, Španělsko 8.00 21.00
8. Las Palmas/Gran Canaria, Španělsko 7.00



▲▲

▲▲

St.Maarten

Bahamy

St.Thomas

Fort Lauderdale

Program  zájezdu:
1. den ODLET Z PRAHY
Po příletu transfer do hotelu, nocleh. 
2. den MIAMI (USA)
V poledne transfer do přístavu, nalodění – loď MSC DIVINA.
Vyplutí.
3. den PLAVBA
4. den FALMOUTH (JAMAJKA)
Nenápadný starý přístav udiví unikátní architekturou tzv. Ja-
majského georgiánského slohu a je památkou UNESCO-
Nechcete-li strávit den na pláži nebo ve městě, vydejte se do
okolní krajiny. 
5. GEORGETOWN (GRAND CAYMAN)
Kolumbus říkal Kajmanským ostrovům "Las Tortugas" – želvy.
I když je jich tu stále mnoho, vžilo se později jméno nepřesně
označující zde žijící leguány jako krokodýli. Den zde můžete
strávit šnorchlováním s rejnoky, cyklovýletem po ostrově nebo
lenošením na Sedmimílové pláži.
6. den COZUMEL (MEXIKO)
Španělští objevitelé "Conquistadores" odsud spatřili poprvé
břehy Mexika, když pátrali po zlatě a jiném bohatství. Na os-
trově 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.
7. den PLAVBA
8. den GREAT STIRRUP CAY (BAHAMY) 
Bělostné pláže, příjemné vlny Karibského moře, to je ta správná

exotická dovolená. Soukromý ostrov nabízí vodní sporty, pře-
krásné pláže a další aktivity jen pro účastníky plavby.
9. den MIAMI (USA)
Vylodění, transfer na letiště, odlet do Prahy.
10. den PŘÍLET DO PRAHY

Karibské ostrovy - pobyt + plavba |
Program zájezdu:
1. den ODLET Z PRAHY
Odlet z Prahy do Dominikánské republiky. Po příletu transfer do
hotelu, ubytování v hotelu Grand Bahia Principe La Romana 5*
s All Inclusive.
2. – 7. den POBYT V DOMINIKÁNSKÉ REPUBLICE
8. den LA ROMANA (DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA)
Transfer do z Punta Cana do La Romana. Nalodění – loď MSC
MUSICA, vyplutí.
9. den ROAD TOWN (BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY)
Tortola, největší z Britských panenských ostrovů, je ideálním mís-
tem k odpočinku v pestrém programu plavby. Nechcete-li však
zahálet, vydejte se jeepem na výlet po ostrově, zaplavte si s del-
fíny, nebo se šnorchlem objevujte svět pod hladinou oceánu (fa-
kultativně).
10. den ST. JOHN’S (ANTIGUA)
Doky vystavěné v gregoriánském stylu jsou architektonickou pa-
mátkou, ne však jediným místem hodným návštěvy. Zlákají Vás
pláže, adrenalinové dobrodružství v džungli, setkání s rejnoky,
či výlet kajakem kolem pobřežních ostrůvků, během něhož mů-
žete narazit na mořské želvy (fakultativně).
11. den FORT DE FRANCE (MARTINIK)
Jednou z nejzajímavějších staveb v největším městě karibských
kolonií Francie je Schoelcherská knihovna, která původně stála
v Paříži a po světové výstavě byla přemístěna na Martinik. Na-
jdete zde samozřejmě skvělá místa na koupání, opalování a šnorch-

lování, krásnou přírodu a všudypřítomnou kreoskou kulturu.
12. 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 Pi-
ton Falls, jejichž vodu ohřívá vulkán Sulfur Springs, nebo rybo-
lov ve vodách kolem ostrova (fakultativně).
13. den POINTE A PITRE (GUADELOUPE)
Na poklidný ostrov, který je jedním ze zámořských teritorií Fran-
cie, si moderní život našel cestu jen částečně. Například podstatná
část obchodu mezi místními farmáři a malovýrobci stále funguje
na bázi výměny produktu za produkt. Den si můžete zpestřit pro-
cházkou v korunách stromů tropické džungle nebo se opalovat
na pláži (fakultativně).
14. den PHILIPSBURG, (SV. MARTIN)
Na první pohled Vás zaujmou kilometry nádherných pláží s vý-
bornými restauracemi, nazývané také jako Francouzská riviéra
Karibiku. Doporučujeme proto relaxaci na pláži, výlet za faunou
a flórou tohoto karibského ráje nebo pro akcechtivé půjčení vod-
ního skútru (fakultativně).
15. den LA ROMANA (DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA)
Snídaně. Vylodění, transfer na letiště, odlet do Prahy.
16. den PŘÍLET DO PRAHY

▲▲

▲▲

La Romana

Guadeloupe

Antigua

Martinik

St. Maarten
Brit. Panenské o.

St. Lucia

itinEráŘ plavbY EXo-7420

Západní Karibik |s českým delegátem
Miami

▲▲

▲▲

Falmouth

Georgetown

Cozumel

Great Stirrup Cay

Den Přístav Připlutí Vyplutí

2. Miami, USA 19.00
3. Plavba - -
4. Falmouth, Jamajka 9.00 17.00
5. Georgetown, Kajmanské o. 8.00 16.00
6. Cozumel, Mexiko 10.00 18.00
7. Plavba - -
8. Great Stirrup Cay, Bahamy 8.00 17.00
9. Miami, USA 7.00

itinEráŘ plavbY EXo-9020

PLAVBY  | A M E R I K A
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Východní Karibik |s českým delegátem
Program  zájezdu:
1. den ODLET Z PRAHY
Po příletu transfer do hotelu (za příplatek), nocleh. 
2. den MIAMI (USA)
V poledne transfer do přístavu (za příplatek), nalodění – loď
MSC DIVINA.  Vyplutí.
3. a 4. den PLAVBA
5. den PHILIPSBURG (SV. MARTIN) 
Na první pohled Vás zaujmou kilometry nádherných pláží s
výbornými restauracemi, nazývané také jako Francouzská ri-
viéra Karibiku. Doporučujeme šnorchlování a vodní sporty.
Philipsburg je ale také rájem pro nákupy Duty Free.
6. den SAN JUAN (PORTORIKO) 
Za návštěvu určitě stojí deštný prales El Yungque Rain Forest
s více než 240 druhy stromů a stovkami vzácných orchidejí či
prohlídka centra San Juanu s pevnosti San Felipe El Moro.
Další aktivity: jízda na čtyřkolce, výlet za přírodou na kajaku.
7. den PLAVBA 
8. den GREAT STIRRUP CAY (BAHAMY) 
Bělostné pláže, příjemné vlny Karibského moře, to je ta správná
exotická dovolená. Soukromý ostrov nabízí vodní sporty, pře-
krásné pláže a další aktivity jen pro účastníky plavby.

9. den MIAMI (USA)
Vylodění, transfer na letiště (za příplatek), odlet do Prahy.
10. den PŘÍLET DO PRAHY

Den Přístav Připlutí Vyplutí

2. Miami, USA 19.00
3. Plavba - -
4. Plavba - -
5. Philipsburg, Sv. Martin 9.00 18.00
6. San Juan, Portoriko 8.00 16.00
7. Plavba - -
8. Great Stirrup Cay, Bahamy 8.00 17.00
9. Miami, USA 7.00 19.00

itinEráŘ plavbY EXo-9010

Den Přístav Připlutí Vyplutí

8. La Romana, Dominikánská republika 23.00
9. Road Town, Britské Panenské ostrovy 14.00 19.00
10. St. John’s, Antigua 8.00 18.00
11. Fort de France, Martinik 8.00 21.00
12. Castries, Sv. Lucie 8.00 18.00
13. Point  a Pitre, Guadeloupe 8.00 21.00
14. Philipsburg, Sv. Martin 9.00 15.00
15. La Romana, Dominikánská republika 9.00 -



itinEráŘ plavbY EXo-9240

Magická Asie|
Program zájezdu: 
1. den ODLET Z PRAHY
Odlet z Prahy do Singapuru.
2. den PŘÍLET DO SINGAPURU
Přílet do Singapuru, transfer do hotelu, ubytování. Nocleh.
3. den VYPLUTÍ ZE SINGAPURU
Snídaně. Transfer do přístavu, nalodění na loď VOLLENDAM, vyplutí.
4. den PLAVBA
5. den KO SAMUI (THAJSKO)
Ostrov Ko Samui je díky svým romantickým zákoutím nazýván os -
trovem lásky. Kilometry býlích pláží, průzračná mořská voda, exo -
tická příroda – to vše láká k zaslouženému relaxu. 
6. a 7. den LAEM CHABANG – BANGKOK (THAJSKO) 
Hlavní město Thajska je okouzlujícím místem tanečnic v hedváb ných
róbách, zlatem se lesknoucích chrámů a četných soch Bud dhy s
úsměvem sledujících lidské hemžení. Thajsko je jedinou zemí
jihovýchodní Asie, která se nikdy nemusela sklonit před koloniál ním
útlakem. Vzdálenost Laem Chabang – Bangkok 2 ho diny.
8. den SIHANOUKVILLE (KAMBODŽA)
Můžete se vydat na prohlídku města, některou z pláží, nebo na výlet
do bájného sídla Khmérského království v Angkoru s legendárním
chrámem Angkor Wat (3 dny, 2 noci návrat na loď ve Phu My).
9. den PLAVBA
10. den PHU MY / HOČIMINOVO MĚSTO (VIETNAM)
Architektonické skvosty nejlidnatějšího města Vietnamu, systém

tunelů využívaných za války Viet Kongem a plavba po řece Me kong
(fakultativně) jsou nezapomenutelnými zážitky. Vzdálenost Phu My
– Hočimonovo město 2,5 h.
11. den NHA TRANG (VIETNAM)
Nha Trang je známý především mezi potápěči. Nachází se zde také
Po Nagar, pagoda Long Son či aquapark Vinpearl Island. Blízko Po
Nagar máte pří ležitost odpočinout si v horkých pramenech.
12. den PLAVBA 
13. den DA NANG (VIETNAM)
Hlavní atrakce v okolí je zachovalá jihoasijská architektura 15. – 19.
st. v Hoi An (památka UNESCO). Nejvýraznější dojmy zřejmě za -
nechá návštěva sídla vietnamských vládců dynastie Nguyenů -
města Hue či výprava do delty Mekongu (fakultativně).
14. den PLAVBA 
15. den HALONG BAY (VIETNAM)
Celá zátoka překypující úchvatnými krasovými útvary a ostrůvky je
na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO a výlet zálivem
byste rozhodně neměli vynechat. Je však možné vydat se také do
poměrně vzdálené Hanoje (3,5 h jedním směrem) a navštívit např.
Hočiminovo mauzoleum, chrám Literatury a další zajímavá místa.
16. den PLAVBA 
17. den HONG KONG (ČÍNA)
Snídaně. Následuje vylodění, transfer na letiště a odlet do Prahy.
18. den PŘÍLET DO PRAHY

▲▲

Halong Bay

Singapur

Nha Trang

Hongkong

Da Nang

SaigonKo Samui

Laem Chabang

Sihanoukville

Pláže Indického oceánu |
Program zájezdu: 
1. den ODLET Z PRAHY
Odlet z Prahy na Mauritius.
2. den PŘÍLET NA MAURITIUS 
V dopoledních hodinách přílet na Mauritius, transfer do pří-
stavu, nalodění – loď COSTA neoCLASSICA. Po nalodění
lze začít čerpat plnou penzi. 
3. a 4. den PLAVBA  
5. - 7. den MAHÉ (SEYCHELY) 
Toto souostroví pláží je vyhledávaným cílem nejen pro turisty.
Fakultativně celodenní výlet za největšími zajímavostmi os-
trovů. Doporučujeme také kreolský kulturní večer. 
8. den PLAVBA 
9. den NOSY BE (MADAGASKAR) 
Na tomto ostrově čekají nádherné pláže, přátelští hostitelé a
nezaměnitelné aroma kanagy vonné, nejdůležitějšího vývo-
zního zboží. Možnost výletu jeepem do nitra ostrova, popří-
padě pěšího výletu do přírody za hroznýši a lemury. 
10. den DIEGO SUAREZ (MADAGASKAR) 
Doporučujeme výlet do Národního parku Montagne d'Ambre,
vněmž najdete nepřeberné množství chameleónů a dechbe-
roucí vodopády, kam se místní ženy chodívají modlit. Tato za-
stávka nabízí jak výpravy do přírody, tak relaxaci na plážích
okolních zátok. (fakultativně). 

11. den PLAVBA 
12. den TAMATAVE (MADAGASKAR) 
O Tamatave se přetahovali Francouzi a Britové. Výlet do města
a k pevnosti Foulpointe, u níž byl jako přísada do stavebních
materiálů použit vaječný bílek, představí bohatou historii ta-
jemného Madagaskaru (fakultativně). 
13. den PLAVBA 
14. den ST. DENIS (RÉUNION) 
Zapomenete-li, v jakých zeměpisných šířkách se nacházíte,
bude Vám St. Denis připadat jako kterékoli francouzské měs-
tečko. Exotiky chtiví cestovatelé by si rozhodně neměli ne-
chat ujít přírodní krásy vnitrozemí. 
15. den PORT LOUIS (MAURITIUS) 
Tak jako všechny přímořské metropole, i Port Louis je kultur-
ním průsečíkem několika světů – muslimové, křesťané, hin-
duisté, Kreolové a všudypřítomní Číňané "přišli se svou
troškou do mlýna". Doporučujeme výlet do přírody na jihu
ostrova s překvapivými přírodními úkazy a také ponor do 30
m v malé ponorce.
16. den PORT LOUIS (MAURITIUS) 
Dopoledne vylodění, transfer na letiště a odlet do Prahy nebo
fakultativní výlet zakončený večeří a transferem na letiště.
17. den PŘÍLET DO PRAHY 

▲▲

Nosy Be

Diego Suarez

Réunion

Mahé

Mauritius

▲▲

Tamatave

itinEráŘ plavbY EXo-9510
den Přístav Připlutí Vyplutí

2. Port Louis, Mauritius, nalodění 21.00
3. Plavba - -
4. Plavba - -
5. Mahé, Seychely 9.00 -
6. Mahé, Seychely - -
7. Mahé, Seychely - 13.00
8. Plavba - -
9. Nosy Be, Madagaskar 9.00 19.00
10. Diego Suarez, Madagaskar 8.00 18.00
11. Plavba - -
12. Tamatave, Madagaskar* 8.00 18.00
13. Plavba - -
14. St. Denis, Réunion 7.00 19.00
15. Port Louis, Mauritius 8.00 -
16. Port Louis, Mauritius, vylodění -

* Loď nekotví u mola, přeprava na břeh pomocí tendru (přívozu)

Den Přístav Připlutí Vyplutí

3. Singapur - 18.00
4. Plavba - -
5. Ko Samui, Thajsko 7.00 15.00
6. Laem Chabang / Bangkok, Thajsko 7.00 -
7. Laem Chabang / Bangkok, Thajsko - 15.00
8. Sihanouville, Kambodža 8.00 17.00
9. Plavba - -
10. Phu My / Hočiminovo město, Vietnam 6.00 17.00
11. Nha Trang, Vientam 10.00 23.00
12. Plavba - -
13. Da Nang, Vietnam 7.00 20.00
14. Plavba - -
15. Halong Bay, Vientam 7.00 20.00
16. Plavba - -
17. Hong Kong, Čína 7.00

itinEráŘ plavbY EXo-9220

Program zájezdu:
1. den ODLET Z PRAHY
Odlet z Prahy do Dubaje. Po příletu transfer do přístavu, nalo-
dění - loď COSTA SERENA. Nocleh na lodi.
2. den DUBAJ (SAE)
Snídaně, vyplutí.
3. a 4. den MUSCAT (OMÁN)
Historie hlavního města Ománu sahá až do 2. století. V antic-
kých časech byl Muscat uzlem pro obchod mezi Arabským po-
loostrovem a Řeckem a později Římem. Z výletů doporučujeme
návštěvu hradu Jabrin a města Nizva.
5. den KHASAB (OMÁN)
Jen málo míst v těchto zeměpisných šířkách se podobá Kha-
sabu. Jeho jedinečnost poznáte i během plavby tradiční pla-
chetnicí dau do četných zátok a skálami sevřených fjordů, nebo
do hor ve vnitrozemí.
6. den ABÚ DHÁBÍ (SAE)
Na pobřeží přezdívaném v 18. st. "Pobřeží pirátů" vládl až do
objevení ropy starý kmenový pořádek. Černé zlato přineslo bo-
hatství 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 má mnoho tváří,
které během kotvení budete moci postupně objevit. Nabídka
výletů zahrnuje: prohlídku města s obědem na vyhlídkovém

patře v 7* hotelu Burj Al Arab, výlet do pouště na odpoledne
nebo lyžování na sněhu v kryté hale přímo ve městě.
8. den DUBAJ (SAE) - PRAHA
Snídaně. Během dne vylodění, transfer na letiště a návrat do
Prahy. Přílet do Prahy v pozdních nočních hodinách.

8

▲▲

Fujairah
Abú Dhábí

▲▲

Dubaj

Muscat

Zeměmi černého zlata|

A S I E | PLAVBY

Den Přístav Připlutí Vyplutí

1. Dubaj, SAE -
2. Dubaj, SAE - 10.30
3. Muscat, Omán 8.30 -
4. Muscat, Omán - 14.00
5. Khasab, Omán 8.00 16.00
6. Abu Dhabi, SAE 9.00 18.00
7. Dubaj, SAE 8.00 -
8. Dubaj, SAE -



Program zájezdu:
1. den ODLET Z PRAHY DO SYDNEY
2. den NA CESTĚ
Let na trase s mezipřistáním v Asii.
3. den PŘÍLET DO SYDNEY (AUSTRÁLIE)
Po příletu transfer do hotelu, ubytování, volno.
4. den SYDNEY (AUSTRÁLIE)
Snídaně, transfer do přístavu, nalodění - loď NOORDAM /
OOSTERDAM a vyplutí.
5. den PLAVBA
6. den MELBOURNE (AUSTRÁLIE)
Město má rozhodně co nabídnout, cestovatele však láká i vý-
pravy do okolí – do vinařského kraje údolí Yarra či do přírody
NP Dandenong Range, kde žije mnoho vzácných papoušků.
7. den PLAVBA
8. den HOBART (TASMÁNIE)
Ostrov Tasmánie. Hojné národní parky a přírodní rezervace
představí pestrou a bizarní australskou faunu s i jejím dnes již
legendárním tasmánským čertem.
9. a 10. den PLAVBA
11. den PLAVBA NOVOZÉLANDSKÝMI FJORDY 
Plavba dech beroucími přírodními scenériemi fjordů Milford
Sound, Doubtful Sound a Dusky Sound s pozorováním fauny. 
12. den PORT CHALMERS – DUNEDIN (NOVÝ ZÉLAND)
Milovníci architektury zde najdou výstavní kousky viktoriánské
doby, cestovatelé se smyslem pro historii výtečná muzea a ak-
tivně založení jedinci panenskou přírodu poloostrova Otago.

Vzdálenost přístav – Dunedin: 15 km
13. den AKAROA – CHRISTCHURCH (NOVÝ ZÉLAND)
V Christchurch doporučujeme návštěvu antarktické expozice,
výlet do horských scenérií nebo po stopách lidu země Rohan
(Pán prstenů). Vzdálenost přístav – Christchurch: 80 km.
14. den PICTON (NOVÝ ZÉLAND)
Zdejší pobřežní vody jsou bohaté na skvělé mušle a v regionu
kolem Pictonu se pěstují ta nejlepší novozélandská vína. Mů-
žete se také vydat na kajaku do některé z blízkých zátočin.
15. den WELLINGTON (NOVÝ ZÉLAND)
Za dobrého počasí doporučujeme výlet (lanovkou či pěšky) na
vrchol Mt. Victoria. Navštivte také skvělé národní muzeum Te
Papa nebo některou z přístavních restaurací (fakultativně).
16. den NAPIER (NOVÝ ZÉLAND)
Po zemětřesení v roce 1931 bylo město znovu vybudováno ve
stylu Art Deco a architektura je hlavní atrakcí vedle obřího
akvária, jehož nitrem vede prosklený tunel pro návštěvníky.
17. den TAURANGA (NOVÝ ZÉLAND) 
Při návštěvě Taurangy byste rozhodně neměli vynechat výlet k
vulkánu Mount Maunganui, návštěvu nedalekých termálních
oblastí Waiotapu či Hell's Gate, nebo maorské představení ve
městě Rotorua.
18. den AUCKLAND (NOVÝ ZÉLAND)
Pokud čas před odletem dovolí, můžete se vydat na Sky Tower
(328 m). Máte-li dostatek odvahy jeden z nejvyšších skoků na
gumě je tu pro Vás. Transfer na letiště, odlet do Prahy.
19. den PŘÍLET DO PRAHY

Bora Bora

▲▲

Taha’a
Huahine

Moorea

Papeete

▲▲

Austrálie a Bali|

▲▲

Sydney

▲▲

Auckland

Wellington
Christchurch

Dunedin

Melbourne

Hobart

Picton
Napier

Tauranga

Program zájezdu:
1. den ODLET Z PRAHY DO PERTHU
2. den NA CESTĚ
Let na trase s mezipřistáním v Asii.
3. den PŘÍLET DO PERTHU (AUSTRÁLIE)
Po příletu do Perthu transfer do hotelu, ubytování, volno.
4. den PERTH (AUSTRÁLIE)
Snídaně, transfer do přístavu, nalodění – loď CELEBRITY
SOLSTICE a vyplutí.
5. a 6. den PLAVBA
7. den PORT HEDLAND (ZÁPADNÍ AUSTRÁLIE)
V Port Hedland, kdysi oblíbeném místě pro setkání abori-
ginců, můžete za úplňku spatřit "schody na měsíc", vydat se
do pouště na velbloudech, do NP Millstream Chichester nebo
na pláž.
8. den PLAVBA
9. den OSTROV BALI – BENOA (INDONÉSIE)
Bali je sice jedním z menších ostrovů, ale nejatraktivnějším
místem celé Indonésie: monumentální chrámy Besakih a
Kehen, skalní útvary ve Sloních jeskyních, opičí les, město
Ubud a mnoho dalších unikátních míst.
10. a 11. den PLAVBA
12. den DARWIN (SEVERNÍ TERITORIUM)
V metropoli tropického severu Austrálie doporučujeme náv-
štěvu Indo-Pacific Marine Exhibition, jedinečné expozice moř-
ského 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 surovinu před
nálety japojských kamikaze.
13. a 14. den PLAVBA
15. den CAIRNS (QUEENSLAND)
Město u Great Barrier Reef je také branou do divočiny tro-
pického deštného pralesa. Největší korálový útes světa, tedy
Great Barrier Reef, je bezesporu největší atrakcí a slibuje zá-
žitky na celý život.
16. a 17. den PLAVBA
18. den BRISBANE (QUEENSLAND)
Hlavní město Queenslandu má všechny atributy velkoměsta
a čisté ovzduší navíc. Doporučujeme fakultativní návštěvu re-
zervace, v níž se setkáte s typickými Australany – koalami,
klokany a vombaty.
19. den PLAVBA
20. den NEWCASTLE (QUEENSLAND)
Newcastle je jako jedno z mála míst v Austrálii domovem ho-
kejového týmu Newcastle North Stars, který se stal v roce
2008 australským mistrem. Místo hokeje ale raději navštivte
vinice v nedalekém Hunter Valley.
21. den SYDNEY (AUSTRÁLIE)
Snídaně, transfer na letiště a odlet do Prahy.
22. den PŘÍLET DO PRAHY

Austrálie a Nový Zéland|

Francouzská Polynésie|
Program zájezdu:
1. den ODLET Z PRAHY
Odlet z Prahy do Papeete ve Francouzské Polynésii.
2. den PŘÍLET NA TAHITI
Přílet do Papeete ve Francouzské Polynésii, transfer do hotelu.
3. den TAHITI – NALODĚNÍ
Snídaně. Volno. Možnost procházky po městě s návštěvou pe-
strobarevného tržiště a přístavní promenády. V podvečer trans-
fer do přístavu, nalodění – loď PAUL GAUGUIN a vyplutí.
4. den HUAHINE
Huahine je skrytou perlou Polynésie. Ostrovu se přezdívá “za-
hrada” pro jeho bujnou vegetaci ale také  klid, který zde najdete
ať se vydáte kamkoli. Nabízí se plavba po laguně, výprava za kul-
turou nebo pohodový piknik na pláži.
5. den MOTU MAHANA / TAHA'A
Pohodou prodchnutá polynéská hudba doprovázející pohyby
boků sličných spoře oděných nymf, sklenka dobrého pití a bar-
becue na pláži. Den na privátním ostrůvku Motu Mahana neda-
leko ostrova Taha'a je ideálním způsobem k zasvěcení do tajů
příjemného životního stylu Francouzské Polynésie.
6. a 7. den BORA BORA
Při pohledu na charakteristickou siluetu hory Otemanu se tají dech
očekáváním. Bájná Bora Bora a její laguna právě čekají, abyste je
objevili. Možností, jak se vydat do podmořského světa je mnoho:

šnorchlování, ponorka nebo výlet na krmení rejnoků a žraloků.
Na souši doporučujeme výlet čtyřkolkami nebo prostě relaxaci v
náručí rajských pláží kolem nejkrásnější laguny jižního Pacifiku.
8. a 9. den MOOREA
Poklidné hladiny lagun všech odstínů modré a tyrkysové odráží
strmé svahy nebo jsou lemovány nádhernými plážemi. Relaxujte na
jedné z nich s koktejlem z proslulých moorejských ananasů nebo se
vydejte na výlet za poznáním delfínů v doprovodu vědce. Právě zde
je také vhodná příležitost k nákupu suvenýrů, navštívíte-li skanzen,
který přiblíží původní způsob života v Polynésii. Večer vyplutí k Ta-
hiti, rozlučková večeře, nocleh na lodi.
10. den TAHITI
Snídaně, vylodění. Varianta 13 dní/8 nocí: Po snídani transfer
na letiště a odlet do Prahy. Varianta 19 dní/15 nocí: Po sní-
dani přesun na ostrov Bora Bora či Moorea.
12. - 16. den POBYT NA BORA BORA nebo MOOREA
Bora Bora: Pobyt v hotelu Le Meridien Bora Bora 5*, nadvodní
bungalov Otemanu Overwater Bungalov s All Inclusive.
Moorea: Pobyt v hotelu Sofitel Ia Ora 4*, standardní pokoj se
snídaní.
17. den ODLET DO PRAHY
18. den LET NA TRASE
19. den PŘÍLET DO PRAHY

▲▲

Sydney

Brisbane

Cairns

Darwin

Port Hedland

Perth

▲▲

Bali

Newcastle

Den Přístav Připlutí Vyplutí

4. Fremantle (Perth), Austrálie 18.30
5. Plavba - -
6. Plavba - -
7. Port Hedland, Austrálie 8.00 16.00
8. Plavba - -
9. Bali, Indonésie* 8.00 18.00
10. Plavba - -
11. Plavba - -
12. Darwin, Austrálie 7.00 18.00
13. Plavba - -
14. Plavba - -
15. Cairns, Austrálie* 12.00 20.00

16.-17. Plavba - -
18. Brisbane, Austrálie 7.00 18.00
19. Plavba - -
20. Newcastle, Austrálie 10.00 18.00
21. Sydney, Austrálie, odlet 7.00 -

itinEráŘ plavbY EXo-9620

* Loď nekotví u mola, přeprava na břeh pomocí tendru (přívozu)
Poznámka: Termín s odletem 28.2.2016 nepluje do Port Hedland; pluje do Airlie Beach.

* Loď nekotví u mola, přeprava na břeh pomocí tendru (přívozu)
Poznámka: Termín s odletem 10.2.2016 nepluje do Hobartu; pluje do Burnie a Eden.

Den Přístav Připlutí Vyplutí

4. Sydney, Austrálie - 16.00
5. Plavba - -
6. Melbourne, Austrálie 8.00 18.00
7. Plavba - -
8. Hobart/Tasmánie, Austrálie 8.00 23.00
9. Plavba - -
10. Plavba - -
11. Plavba novozélandskými fjordy - -
12. Port Chalmers/Dunedin, N. Zéland 9.00 18.00
13. Akaroa/Christchurch, N. Zéland 7.00 18.00
14. Picton, Nový Zéland 10.00 20.00
15. Wellington, Nový Zéland 8.00 16.00
16. Napier, Nový Zéland 7.00 14.00
17. Tauranga, Nový Zéland 8.00 18.00
18. Auckland, Nový Zéland 7.00

itinEráŘ plavbY EXo-9630

Den Přístav Připlutí Vyplutí

3. Papeete, Tahiti 22.00
4. Huahine 11.00 18.00
5. Motu Mahana, Taha'a 9.00 17.00
6. Bora Bora 8.00 -
7. Bora Bora - 18.00
8. Moorea 8.00 -
9. Moorea

Papeete, Tahiti
-

19.30
17.00

-
10. Papeete, Tahiti vylodění

itinEráŘ plavbY EXo-9670

PLAVBY  | A U S T R Á L I E  O C E Á N I E

9

EXCLUSIVE



Punta del Este
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Program zájezdu:
1. den PRAHA - SAVONA (ITÁLIE)
Odlet z Prahy do Janova, transfer do přístavu, nalodění na
luxusní zaoceánskou loď COSTA LUMINOSA a vyplutí.
2. den MARSEILLE (FRANCIE)
Marseille je největší přístav ve Francii a třetí největší v Evropě.
Atmosféru města nejlépe poznáte při procházce starým pří-
stavem. Můžete se však také vydat do Avignonu nebo po sto-
pách hraběte Monte Christo na ostrov Ile d’If (fakultativně).
3. den BARCELONA (ŠPANĚLSKO)
V katalánské metropoli lze doporučit především výlet po sto-
pách Antonia Gaudího. Není to však zdaleka jediná mož-
nost, jak zde strávit den plný objevů a poznání - například
výlet k nevelkému horskému hřebenu Montserrat nebo před-
stavení Flamenga (fakultativně).
6. den ARRECIFE (KANÁRSKÉ OSTROVY)
Arrecife působí velmi živým dojmem jak ve dne, tak i v noci.
Dokázalo si však uchovat atmosféru starých časů a to přede-
vším ve svém historickém centru, protkaném uzoučkými ulič-
kami, které ústí na malá náměstí s příjemnými
ka vár nami. Milovníci památek a historie by si neměli nechat
ujít prohlídku pevnosti El Castillo de San José a hradu El
Castillo de San Gabriel; fanoušci umění návštěvu Muzea mo-
derního umění a kulturního centra El Amacén. Ostrov Lan-
zarote je bezcelní zónou a lze zde proto najít kvalitní zboží
za příjemné ceny.
9. den MINDELO (KAPVERDY)
Dobré bary, přátelští ostrované a pohodové životní tempo
Vás spolehlivě zpomalí na dovolenkovou rychlost. Najdete
zde také velmi pěkné pláže obklopené zajímavými vulkanic-
kými útvary.
14. den RECIFE (BRAZÍLIE)
Díky řekám Berberibe a Capibaribe, které se zde 
vlévají to Atlantiku a jejich četným ramenům a přítokům se
město rozkládá na několika ostrovech i pevnině a doprava
se opírá o více než 50 mostů. Městu se proto přezdívá "bra-
zilksé Benátky" a jeho centrum s honosnými barokními stav-
bami je na seznamu UNESCO.
16. den SALVADOR DE BAHIA (BRAZÍLIE)
Třetí největší město Brazílie vděčí za rozmach cukrové třtině.
Prohlídka Salvadoru a zejména jeho historické části Pelou-
rinho, která je na seznamu UNESCO, je dobrou alternativou
k lenošení na pláži (fakultativně).

109 dní (108 nocí) EXO 999
CENA ZAHRNUJE:
- leteckou přepravu Praha – 

Milán/Janov – Praha
- 108x noc ve vnitřní kajutě kategorie

1 na lodi Costa Luminosa
- plná penze včetně občerstvení 

během dne v průběhu plavby
- účast na kulturních a sportovních 

akcích na lodi
- využití některých zařízení 

(např. bazén, fitcentrum)
- transfery letiště – přístav – letiště
- letištní, přístavní a servisní poplatky

CENA NEZAHRNUJE:
- víza a vstupní povolení 

do jednotlivých zemí
- cestovní pojištění
- některé služby a atrakce na lodi 

(lázeňské procedury, masáže, kurzy
apod.)

- osobní útraty
- jiné služby
- českého delegáta/průvodce 

(nabídka s průvodcem pro skupiny
na vyžádání)

Poznámka:
Během dní, které nejsou zmíněny v itineráři, brázdí
loď moře a oceány mezi zastávkami (58 dní).

cEsta kolEm světa Za 109 Dní|

r.2014 Přístav Připlutí Vyplutí
06/01 Savona, Itálie – nalodění - 17.00
07/01 Marseille, Francie 8.00 14.00
08/01 Barcelona, Španělsko 8.00 18.00
11/01 Arrecife, Kanárské ostrovy - Španělsko 8.00 18.00
14/01 Mindelo, Kapverdy 9.00 18.00
19/01 Recife, Brazílie 8.00 19.00
21/01 Salvador de Bahía, Brazílie 8.00 19.00
23/01 Rio de Janeiro, Brazílie 13.00 -
24/01 Rio de Janeiro, Brazílie - 18.00
27/01 Punta del Este, Uruguay 8.00 18.00
28/01 Buenos Aires, Argentina 8.00 -
29/01 Buenos Aires, Argentina - 18.00
30/01 Montevideo, Uruguay 8.00 18.00
01/02 Puerto Madryn, Argentina 9.00 -
02/02 Puerto Madryn, Argentina - 18.00
05/02 Ushuaia, Argentina 8.00 -
06/02 Ushuaia, Argentina - 12.00
08/02 Punta Arenas, Chile 8.00 19.00
11/02 Puerto Chacabuco, Chile 8.00 16.00
12/02 Puerto Montt, Chile 8.00 17.00
14/02 Valparaiso a Viňa del Mar, Chile 8.00 -
15/02 Valparaiso a Viňa del Mar, Chile - -
16/02 Valparaiso a Viňa del Mar, Chile - 18.00
21/02 Velikonoční ostrov, Chile 9.00 18.00
27/02 Papeete / Tahiti, Fr. Polynésie 8.00 -

itinEráŘ plavbY cEsta kolEm světa Za 101 Dní

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

C E S T A  K O L E M  S V Ě T A | PLAVBY

Tonga

Bora Bora

EXCLUSIVE

28/02 Papeete / Tahiti, Fr. Polynésie - 1.00
29/02 Moorea, Fr. Polynésie 8.00 18.00
01/03 Bora Bora, Fr. Polynésie 8.00 18.00
06/03 Nuku’alofa, Tonga 8.00 17.00
09/03 Auckland, Nový Zéland 9.00 -
10/03 Auckland, Nový Zéland - 13.00
13/03 Sydney, Austrálie 14.00 -
14/03 Sydney, Austrálie - -
15/03 Sydney, Austrálie - 18.00
17/03 Melbourne, Austrálie 8.00 18.00
21/03 Perth, Austrálie 9.00 18.00
29/03 Colombo, Srí Lanka 8.00 18.00
30/03 Cochin, Indie 12.00 -
31/03 Cochin, Indie - 14.30
01/04 Goa, Indie 9.00 17.00
02/04 Bombaj, Indie 10.30 -
03/04 Bombaj, Indie - 21.00
06/04 Dubaj, SAE 8.00 -
07/04 Dubaj, SAE - 13.00
08/04 Muscat, Omán 8.30 18.00
10/04 Salalah, Omán 8.00 18.00
15/04 Sharm El Sheikh, Egypt 7.00 18.00
17/04 Alexandria, Egypt 8.00 22.00
18/04 Haifa, Izrael 8.00 18.00
22/04 Civitavecchia - Řím, Itálie 9.00 19.00
23/04 Savona, Itálie – vylodění 9.00 -
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Cesta kolem světa je snem každého, kdo jednou propadl kouzlu 
cestování a objevování nových míst. Plavba na lodi Costa Deliziosa
vám tento sen splní
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18. a 19. den RIO DE JANEIRO (BRAZÍLIE)
Symbol karnevalových slavností, ale také bývalé hlavní
město největšího státu Jižní Ameriky. Navštivte slavnou 
Cukrovou homoli, horu Corcovado se světoznámou sochou
Ježíše Vykupitele, pláž Copacabana nebo se vydejte do ulic
po stopách architekta Oscara Niemeyera.
22. den PUNTA DEL ESTE (URUGUAY)
Stále oblíbenější letovisko se 40 kilometrovou pláží nabízí
také prvotřídní zážitek pro milovníky architektury a umění –
výlet k domu a ateliéru světoznámého abstraktního malíře
a architekta Carlose Páeze Vilaró. Casapueblo (tedy doslova
Důmvesnice) je živoucí vizionářské dílo patřící unikátům svě-
tové architektury.
23. a 24. den BUENOS AIRES (ARGENTINA)
Pestrost a barvitost architektury i obyvatel vdechne každému
zde strávenému okamžiku jedinečnost. Vydejte se na hřbitov
Recoletta, kde je pochována Eva Peron, do malebnho Ca-
minita, na přestavení tanga ve čtvti San Telmo, nebo si vy-
jeďte do říčního města Tigre, které Vám ukáže zákoutí členité
delty řeky Paraná (fakultativně.).
25. den MONTEVIDEO (URUGUAY)
Hlavní město Uruguaye má velmi evropský ráz. Jeho tvář
odhalíte však při procházce starým přístavem. V Afrikou pro-
dchnuté čtvrti Barrio Sur Vás čekají nevšední kulturní zá-
žitky.
27. a 28. den PUERTO MADRYN (ARGENTINA)
Žádný návštěvník by neměl vynechat výlet na poloostrov Val-
des a kde žijí  tuleni a lachtani hřivnatí.
31. a 32. den USHUAIA (ARGENTINA)
Nejjižněji položené město na zeměkouli je stále stejně di-
voké, jako když je před staletími navštívili Magalheas nebo
Cook. V jejich stopách se můžete vydat po horských stez-
kách národního parku Tierra del Fuego. Plavba průlivem Be-
agle a pozorování bělostných ledových velikánů.
34. den PUNTA ARENAS (CHILE)
Toto město bdí nad klidem a bouřlivostí náladového Ma-
galhaesova 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.
37. den PUERTO CHACABUCO (CHILE)
Čarovná krása úzkého fjordu obejme loď doprovázenou osa-
mělými vládci oblohy kondory andskými. Doporučujeme

výlet k vodopádům na řece Rio Simpson.
38. den PUERTO MONTT (CHILE)
Divoká příroda těchto končin Vás přivítá již z dáli – zasně-
žené vrcholky vulkanického pohoří jsou věčným tématem
panoramatických fotografií. Toto místo sehrálo až osudově
důležitou roli v historii Chile. Na radu socialistického pos-
lance 4. března 1969 obsadilo 90 místních chudých cizí po-
zemky. Když je o pět dní později přišlo vykázat na 250
policistů, výsledkem byly spálené konstrukce započatých sta-
veb a 8 mrtvých. Událost známá jako Masakr v Puerto Montt
vyvolala celonárodní bouřlivou reakci. Nálada mezi (chudou)
většinou, živená dalšími podobnými událostmi, nakonec kul-
minovala masovými protesty, které dostali k moci zuřivého
marxistu Salvadora Allendeho.
40. – 42. den VALPARAISO A VIŇA DEL MAR (CHILE)
Překotná výstavba rychle rostoucího města, které se v 19.
století muselo vyrovnat s boomem námořní dopravy, po
otevření Panamského průplavu chátrala. Nejen terén a
téměř bláznivá urbanistická zmatečnost, ale i unikátní síť
pozemních lanovek suplujících veřejnou dopravu zname-
nali zápis na seznam světového kulturního dědictví
UNESCO. San Francisco vypadá při srovnání těchto měst
jako jen mírně svažitá louka. Není divu, že během zákazu
komunismu nerozpletitelném labyrintu ulic hledal azyl také
básník a komunista Pablo Neruda. Ve městě sídlí kompletní
chilský zákonodárný sbor. Ale na to si při procházce v ne-
přirozených úhlech se vinoucími pestrobarevnými serpenti-
nami nebo během odpočinku na pláži v sousedním Viňa del
Mar ani nevzpomenete.
47. den VELIKONOČNÍ OSTROV (CHILE)
Nenápadný ostrov jen nepatrně větší než Lichtenštejnské
knížectví je opředen mnoha legendami: podivné sochy moai,
kult ptačího muže či pupek světa.
53. a 54. den PAPEETE / TAHITI (FR. POLYNÉSIE)
Na první pohled ostrov Tahiti považovaný za symbol Polyné-
sie a celého jižního Pacifiku může návštěvníky zklamat. O bě-
lostné pláže (a krásné ženy) ani okem nezavadí. Za krásou
Tahiti totiž musíte do jeho vnitrozemí – mezi horské štíty pře-
sahující výsku 2000 m, vodopády a archeologická naleziště.
55. den MOOREA (FR. POLYNÉSIE)
Tak trochu ve stínu Tahiti a Bora Bora je tento ostrov utaje-
nou perlou. Máte-li chuť zpestřit si cestu golfem, zde je ta
správná příležitost na neobvyklý golfový zážitek.

Auckland



C E S T A  K O L E M  S V Ě T A | PLAVBY

Bora Bora

56. BORA BORA (FR. POLYNÉSIE)
Nechat si právě zde ujít den na pláži by později mrzelo i toho
největšího znalce. Pláž, slunce a pohoda, nebo setkání s rej-
noky a žraloky – nudit se rozhodně nebudete.
61. NUKU'ALOFA (TONGA)
Je s podivem, že tak malé zemi vždy vládl jen tongánský
panovnický rod, byť s přispěním protektorátu. Mezi ostrov-
ními státy je to naprostá vyjímka. Žádný z králů svou zemi
nidky neopustil, ani se v pohnutých chvílích nedal vyhnat.
Tupou IV. a v roce 1970 zemi dovedl k nezávislosti. Zodpo-
vědný přístup ke státním záležitostem prokázal i v roce
2006 nastupující král Tupou V. Před jeho oficiální korunovací
došlo k veřejným nepokojům a nový král se ihned vrhl do
obnovy země. Ceremonie proběhly až rok po nástupu na
trůn.
64. a 65. den AUCKLAND (NOVÝ ZÉLAND)
Největší město a bývalá metropole Nového Zélandu vyrostlo
na desítkách vyhaslých sopek, jejichž nejvýraznější zástupce,
Rangitoto, stojí na stráži přímo na pobřeží. Kosmopolitní a
velkoměstský ruch i zajímavá historie dají nahlédnout do
duše celé země.
72. den SYDNEY (AUSTRÁLIE)
Samotné připlutí do Sydney je zážitkem, protože loď kotví

přímo v centru a Vy můžete vychutnávat panorama slavného
mostu a světoznámé budovy opery. Možnost prohlídky
města, 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
ve slavné opeře či vyrazit na jeden z fakultativních výletů do
okolí.
72. den MELBOURNE (AUSTRÁLIE)
Hlavní město státu Victoria ležící na březích řeky Yarra, je
místem konání jednoho ze čtyř nejprestižnějších tenisových
turnajů a Grand Prix Formule 1. Spory o sídlo vlády mezi Syd-
ney a Melbourne museli Australané vyřešit přestěhováním
úřadů do Canberry. Melbourne má rozhodně co nabídnout,
cestovatele však láká i výpravy do okolí – na ovčí farmu, do
vinařského kraje údolí Yarra či do přírody NP Dandenong
Range, kde žije mnoho vzácných papoušků.
76. den PERTH – FREMANTLE (ZÁPADNÍ AUSTRÁLIE)
Místo u ústí Swan River (Labutí řeka) je ztělesněním klid-
ného stylu života v Západní Austrálii. Z údolí kolem řeky
Swan pochází některá z proslulých australských vín. Národní
park Yanchep představí surovou tvář místní buše.
84. den COLOMBO (SRÍ LANKA)
Protínání evropského, hinduistického, buddhistického ale i
muslimského světa dává kosmopolitní metropoli státu men-
šího než Česko poněkud nesourodý, ale přitažlivý ráz. V uli-
cích Colomba budete mít pocit, že jste se ocitli uprostřed
kulturního střetu orientu a okcidentu.
85. a 86. den COCHIN (INDIE)
Přístav na pobřeží Kerala byl již od pradávných dob místem
obchodu tří světadílů. I proto zde najdete synagogy, křesťan-
ské kostely – v kostele sv. Františka byly až do roku 1539 ulo-
ženy ostatky Vasco Da Gamy – a samozřejmě svatostánky
hinduismu. Prohlídka města s rikšou či plavba přístavem a při-
lehlými ostrůvky dají nahlédnout pod pokličku prvních dojmů.
87. den GOA (INDIE)
Nejmenší a nejbohatší stát země barev a vůní byl až do roku
1961 v portugalských rukou a stal se průsečíkem kultur. V
mírumilovném společenství tu žijí křesťané, hinduisté i mus-
limové a portugalské kořeny jsou zde vidět na každém
kroku. Příjemným zpestřením je také místní kuchyně, která je
poněkud odlišná od specialit v ostatních částech Indie.
88. a 89. den BOMBAJ (INDIE)
V ulicích komerčního centra indického subkontinentu se se-
tkáte s kontrastem supermoderních mrakodrapů a chudiny,
jejíž životní prostor je chodník u těchto budov. Možnost ab-
solvování výletu k Taj Mahalu (4 dny, opětovný nástup na
loď v Dubaji). 

92. a 93. 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 objevit. Na-
bídka výletů zahrnuje: prohlídku města s obědem na vyhlíd-
kovém patře v 7* hotelu Burj Al Arab, výlet do pouště na
odpoledne nebo lyžování na sněhu v kryté hale přímo ve
městě.
94. den MUSCAT (OMÁN)
Historie metropole Ománu sahá až do 2. století. V antických
časech byl Muscat (jméno pochází od Řeků) uzlem pro ob-
chod mezi Arabským poloostrovem a Řeckem a později
Římem. Z výletů doporučujeme návštěvu hradu Jabrin a
města Nizva.
96. den SALALAH (OMÁN)
Druhé největší ománské město je jedinečné, neboť jako je-
diné místo na Arabském poloostrově profituje z každoroč-
ních monzunů. Již od dob starověkého Egypta je Salalah
známý výrobou prvotřídního kadidla.
101. den SHARM-EL-SHEIKH (EGYPT)
Letovisko v cípu Sinajského poloostrova a zejména blízký NP
Ras Mohamed láká návštěvníky k odpočinku a objevování
podmořského života. I na pevnině však je co objevovat – ča-
rokrásný Barevný kaňon.
103. den ALEXANDRIA (EGYPT)
Město vladařů, které založil Alexandr Veliký a v němž sídlila
poslední panovnice dynastie Ptolemaiovců Kleopatra. Široká
nabídka výletů po Alexandrii, k pyramidám v Gíze, do pouště
nebo do Káhiry, kde můžete shlédnout také sarkofág a roz-
sáhlou posmrtnou "výbavu" z Tutanchamonovy hrobky (vše
fakultativně) slibuje jedinečné zážitky.
104. den HAIFA (IZRAEL)
Tření největší město Izraele je branou k poutním místům
hned několika celosvětových náboženských hnutí, doporu-
čujeme výlet do Jeruzaléma, Nazaretu či Kanaánu.
108. den CIVITAVECCHIA – ŘÍM (ITÁLIE)
Řím je synonymem historie evropské civilizace a nabízí ne-
konečně 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.
109. SAVONA (ITÁLIE) – PRAHA
Vylodění v Savoně, transfer na letiště, odlet do Prahy.
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Velikonoční ostrov

ŽIVOT NA PALUBĚ BĚHEM PLAVBY:
Restaurace a bary:
- bufetová restaurace Albatross
- Samara Restaurant: exkluzivně pro

hosty v kajutách Samsara
- Pizzeria Aqua Regina
- Muscadins: bufetová restaurace

nabízející pizzu, těstoviny a orientální
speciality

- restaurant Club Luminosa
- Grand Bar Mirabilis: živá hudba, tanec
- Cigar Lounge: pro milovníky doutníků
- Alcazar Bar and Lounge
- Atrium Bar and Lounge
- Excite Piano Bar: živá hudba
- Caffetteria Sugar
- Vanillla Bar and Lounge
- pokojový servis

Zábava:
- internetové centrum
- Casino Vega
- divadelní a koncertní sál Phoenix
- diskotéka Altair
- 4D kino a centrum virtuální reality
- simulátor F1
- karetní salonek
- knihovna
- dětský a mládežnický klub
- obchody duty free

Sportovní aktivity:
- běžecká a bruslařská dráha
- golfový simulátor
- jamkoviště / minigolf
- spinning a jízda na rotopedech
- fitness centrum a hodiny s trenérem
- multifunkční sportovní hřiště

Odpočinek:
- kadeřnický salón,  kosmetický salón,

manikúra a pedikúra
- Samsara Spa wellness centrum 
- 3 bazén, 4 vířivky
- masáže a další služby wellness
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EXO 7420 Karibské ostrovy - plavba (7 nocí) na lodi MSC MuSiCa ve vnitřní dvoulůžkové kajutě, plná penze + 7x noc v hotelu Clubhotel Riu Bambu Punta Cana 4*, all inclusive, transfery

termín
cena s letenkou

 na osobu
pouze plavba

dítě do 17 let
s letenkou

pouze plavba 
dítě do 17 let

příplatek
vnější kauta

příplatek
kajuta s balkonem

příplatek 
Suite AUREA

příplatek 1/1 
ubytování

30.11. - 15.12. 2014 57.990,- 12.990,- 28.800,- ZDARMA 1.400,- 7.800,- 31.900,- 17.900,-

7.12. - 22.12. 2014 57.990,- 12.990,- 28.800,- ZDARMA 1.400,- 7.800,- 31.900,- 17.900,-

14.12. - 29.12. 2014 63.990,- 18.990,- 31.900,- 3.200,- 1.900,- 8.300,- 34.800,- 22.800,-

21.12.2014 - 5.1.2015 92.490,- 22.490,- 31.900,- 3.200,- 1.900,- 10.700,- 34.800,- 35.400,-

28.12.2014 - 12.1.2015 82.990,- 12.990,- 28.800,- ZDARMA 1.400,- 7.800,- 31.900,- 27.900,-

4.1. - 19.1. 2015 61.990,- 12.990,- 28.800,- ZDARMA 1.400,- 7.800,- 31.900,- 20.400,-

11.1. - 26.1. 2015 61.990,- 12.990,- 28.800,- ZDARMA 1.400,- 7.800,- 31.900,- 20.400,-

18.1. - 2.2. 2015 61.990,- 12.990,- 28.800,- ZDARMA 1.400,- 7.800,- 31.900,- 20.400,-

25.1. - 9.2. 2015 61.990,- 12.990,- 28.800,- ZDARMA 1.400,- 7.800,- 31.900,- 20.400,-

1.2. - 16.2. 2015 64.490,- 12.990,- 28.800,- ZDARMA 1.400,- 7.800,- 31.900,- 21.800,-

8.2. - 23.2. 2015 64.490,- 12.990,- 28.800,- ZDARMA 1.400,- 7.800,- 31.900,- 21.800,-

15.2. - 2.3. 2015 64.490,- 12.990,- 28.800,- ZDARMA 1.400,- 7.800,- 31.900,- 21.800,-

22.2. - 9.3. 2015 64.490,- 12.990,- 28.800,- ZDARMA 1.400,- 7.800,- 31.900,- 21.800,-

1.3. - 16.3. 2015 66.990,- 15.490,- 31.900,- 3.200,- 1.900,- 10.700,- 34.800,- 23.900,-

8.3. - 23.3. 2015 66.990,- 15.490,- 31.900,- 3.200,- 1.900,- 10.700,- 34.800,- 23.900,-

15.3. - 30.3. 2015 66.990,- 15.490,- 31.900,- 3.200,- 1.900,- 10.700,- 34.800,- 23.900,-

22.3. - 6.4. 2015 66.990,- 15.490,- 31.900,- 3.200,- 1.900,- 10.700,- 34.800,- 23.900,-
Ceny jsou kalkulovány v optimálních knihovacích a optimálních ubytovacích kategoriích u všech variant. Všechny ceny jsou na zpětné potvrzení. příplatky za nadstandardní ubytování. Cena za dítě je kalkulována při ubytování se dvěma dospělými. 
Cena nezahrnuje: dopravu z/do přístavu, fakultativní výlety, servisní poplatek 70 EUR/osoba (35 EUR/dítě) splatný na lodi, kadeřnický salón, lázeňské služby, kurzy s instruktorem, českého delegáta/průvodce, cestovní pojištění, jiné služby.

EXO 9720  Z Benátek do istanbulu s českým delegátem - plavba (7 nocí) na lodi MSC MagnifiCa ve vnitřní dvoulůžkové kajutě, plná penze

termín vnitřní kajuta
plavba 

dítě do 17 let*
autobus do/z přístavu

dospělí i děti
vnější kauta kajuta s balkonem

příplatek 1/1 ubytování
(vnitřní kajuta)

19.4. - 26.4. 2015 14.490,- ZDaRMa* 3.500,- 19.490,- 21.490,- na vyžádání

Cena zahrnuje: plavbu dle programu ve vnitřní kajutě Bella, plnou penzi, portýrské služby při nalodění/vylodění a kajutového stewarda, na požádání snídaně do kajuty, animační program, sportovní a relaxační zařízení lodi (bazén, 
fitness, vířivka), dětský a mládežnický klub, českého delegáta, přístavní poplatky. 
Cena nezahrnuje: dopravu z/do přístavu (možnost dokoupit dopravu autobusem), cestovní pojištění, trasfery (v případě letecké dopravy), fakultativní výlety, kosmetické a wellness služby, jiné služby, servisní poplatek dospělí -  49 EUR/
plavba,  děti 14 - 17 let -  24,50 EUR/plavba.
*Kajuty pro 3 a více osob jsou na vyžádání. Cena za dítě je kalkulována při ubytování se dvěma dospělými. 
Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání. 

termín plavba s letenkou příplatek vnější kauta příplatek kajuta s balkonem příplatek 1/1 ubytování (vnitřní kajuta)

27.11. - 6.12. 2015 43.990,- 47.990,- 56.490,- 9.800,-

EXO 9020  Západní Karibik s českým delegátem - plavba (7 nocí) na lodi MSC DiVina ve vnitřní dvoulůžkové kajutě, plná penze + 1x ubytování ve 3* hotelu před plavbou, bez stravy

EXO 9010  Východní Karibik  s českým delegátem plavba (7 nocí) na lodi MSC DiVina ve vnitřní dvoulůžkové kajutě, plná penze + 1x noc ve 3* hotelu před plavbou, bez stravy

EXO 9323  Západní Středomoří a Mallorca s českým delegátem - plavba (7 nocí) na lodi MSC PREZiOSa ve vnitřní dvoulůžkové kajutě, plná penze

termín vnitřní kajuta plavba dítě do 17 let*
autobus do/z přístavu

dospělí i děti
vnější kauta kajuta s balkonem

příplatek 1/1 ubytování
(vnitřní kajuta)

11.4. - 18.4.2015 13.490,- ZDaRMa* 3.500,- 17.490,- 21.490,- na vyžádání

termín plavba s letenkou příplatek vnější kauta příplatek kajuta s balkonem příplatek 1/1 ubytování (vnitřní kajuta)

23.1. - 1.2. 2015 42.990,- 47.990 53.490 9.400,-

Cena zahrnuje: leteckou dopravu, 1x ubytování před plavbou, bez stravy, plavbu dle programu s plnou penzí, portýrské služby při nalodění/vylodění a kajutového stewarda, animační program, transfery, sportovní a relaxační zařízení lodi 
(bazén, fitness, vířivka), českého delegáta, letištní a přístavní poplatky. 
Cena nezahrnuje: vstupní povolení do USA, fakultativní výlety, jinou dopravu či stravu, cestovní pojištění, kosmetické a wellness služby, jiné služby, servisní poplatek splatný na lodi:  dospělí -  70 USD/plavba,  děti 14 - 17 let -  35 USD/
plavba, kadeřnický salón, lázeňské služby, kurzy s instruktorem, českého delegáta/průvodce, cestovní pojištění, jiné služby. Ceny za děti a příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání.

EXO 9325  Kanárské ostrovy a Madeira - plavba (7 nocí) na lodi MSC aRMOnia ve vnitřní dvoulůžkové kajutě, plná penze + zpáteční letenka do Las Palmas

termín
vnitřní kajuta

s letenkou
dítě do 17 let

s letenkou
příplatek

1/1 vnitřní kajuta
příplatek vnější kajuta

příplatek  kajuta 
s balkonem

vnitřní kajuta
bez letenky

vnitřní kajuta bez 
letenky dítě do 17 let

6.12. - 13.12. 2014 35.490,- 24.490,- 18.200,- 4.100,- 10.700,- 22.700,- 11.800,-

20.12. - 27.12. 2014 39.990,- 29.990,- 20.300,- 4.100,- 10.700,- 25.400,- 14.900,-

3.1. - 10.1. 2015 36.990,- 22.490,- 18.200,- 4.100,- 10.700,- 22.700,- 11.800,-

17.1. - 24.1. 2015 35.490,- 24.490,- 18.200,- 4.100,- 10.700,- 22.700,- 11.800,-

31.1. - 7.2. 2015 35.490,- 24.490,- 18.200,- 4.100,- 10.700,- 22.700,- 11.800,-

14.2. - 21.2. 2015 35.490,- 24.490,- 18.200,- 4.100,- 10.700,- 22.700,- 11.800,-

28.2. - 7.3. 2015 35.490,- 24.490,- 18.200,- 4.100,- 10.700,- 22.700,- 11.800,-

14.3. - 21.3. 2015 36.990,- 27.490,- 19.300,- 4.100,- 10.700,- 24.100,- 14.900,-

28.3. - 4.4. 2015 36.990,- 27.490,- 19.300,- 4.100,- 10.700,- 24.100,- 14.900,-

12.12. - 19.12. 2015 35.490,- 24.490,- 18.200,- 4.100,- 10.700,- 22.700,- 11.900,-

26.12. 2015 - 2.1. 2016 44.990,- 29.990,- 23.500,- 4.100,- 11.300,- 29.400,- 15.300,-

9.1. - 16.1. 2016 35.490,- 24.490,- 18.200,- 4.100,- 10.700,- 22.700,- 11.900,-

23.1. - 30.1. 2016 35.490,- 24.490,- 18.200,- 4.100,- 10.700,- 22.700,- 11.900,-

6.2. - 13.2. 2016 35.490,- 24.490,- 18.200,- 4.100,- 10.700,- 22.700,- 11.900,-

20.2. -27.2. 2016 35.490,- 24.490,- 18.200,- 4.100,- 10.700,- 22.700,- 11.900,-

5.3. -12.3. 2016 36.990,- 27.990,- 19.300,- 4.100,- 10.700,- 24.100,- 15.300,-
Ceny jsou kalkulovány v optimálních knihovacích a optimálních ubytovacích kategoriích u všech variant. Všechny ceny jsou na zpětné potvrzení. Cena za dítě je kalkulována při ubytování se dvěma dospělými.
Cena nezahrnuje: dopravu z/do přístavu, cestovní pojištění, transfery 900,- Kč/osoba, fakultativní výlety, servisní poplatek 49 EUR/osoba (24,50 EUR/dítě) splatný na lodi, kadeřnický salón, lázeňské služby, kurzy s instruktorem, 
českého delegáta/průvodce, jiné služby.
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termín
cena s letenkou

 na osobu
pouze plavba

cena dítě do 17 let
s letenkou

pouze plavba 
dítě do 17 let

příplatek
vnější kauta

příplatek
kajuta s balkonem

příplatek 1/1 
ubytování

12.12. - 19.12. 2014 25.300,- 15.500,- 13.900,- 3.700,- 2.900,- 5.700,- 5.700,-

19.12. - 26.12. 2014 42.500,- 18.400,- 28.400,- 3.700,- 2.900,- 5.700,- 7.100,-

26.12. 2014 - 2.1. 2015 53.900,- 29.700,- 35.900,- 10.300,- 4.900,- 15.600,- 12.800,-

2.1. - 9.1. 2015 41.100,- 16.900,- 28.400,- 3.700,- 2.900,- 5.700,- 6.400,-

9.1. - 16.1. 2015 25.300,- 15.500,- 13.900,- 3.700,- 2.900,- 5.700,- 5.700,-

16.1. - 23.1. 2015 25.300,- 15.500,- 13.900,- 3.700,- 2.900,- 5.700,- 5.700,-

23.1. - 30.1. 2015 25.300,- 15.500,- 13.900,- 3.700,- 2.900,- 5.700,- 5.700,-

30.1. - 6.2. 2015 25.300,- 15.500,- 13.900,- 3.700,- 2.900,- 5.700,- 5.700,-

6.2. - 13.2. 2015 25.300,- 15.500,- 13.900,- 3.700,- 2.900,- 5.700,- 5.700,-

13.2. - 20.2. 2015 25.300,- 15.500,- 13.900,- 3.700,- 2.900,- 5.700,- 5.700,-

20.2. - 27.2. 2015 25.300,- 15.500,- 13.900,- 3.700,- 2.900,- 5.700,- 5.700,-

27.2. - 6.3. 2015 26.700,- 16.900,- 13.900,- 3.700,- 2.900,- 5.700,- 6.400,-

6.3. - 13.3. 2015 26.700,- 16.900,- 13.900,- 3.700,- 2.900,- 5.700,- 6.400,-

13.3. - 20.3. 2015 26.700,- 16.900,- 13.900,- 3.700,- 2.900,- 5.700,- 6.400,-

20.3. - 27.3. 2015 26.700,- 16.900,- 13.900,- 3.700,- 2.900,- 5.700,- 6.400,-

27.3. - 3.4. 2015 26.700,- 16.900,- 13.900,- 3.700,- 2.900,- 5.700,- 6.400,-
Ceny jsou kalkulovány v optimálních knihovacích a optimálních ubytovacích kategoriích u všech variant. Všechny ceny jsou na zpětné potvrzení. 
Požadavky na nadstandardní ubytování budou zpracovány na vyžádání. Cena za dítě je kalkulována při ubytování se dvěma dospělými. 
Cena nezahrnuje: transfery 1.800,- Kč/osoba, fakultativní výlety, servisní poplatek 84 EUR/osoba (42 EUR/dítě 14 - 17 let) splatný na lodi, kadeřnický salón, lázeňské služby, kurzy s instruktorem, českého delegáta/průvodce, cestovní pojištění, jiné služby.

EXO 9240  Zeměmi černého zlata - plavba (7 nocí) na lodi COSTa SEREna ve vnitřní dvoulůžkové kajutě, plná penze + 1x noc před plavbou

termín
cena s letenkou

 na osobu
pouze plavba

cena dítě do 17 let
s letenkou

pouze plavba 
dítě do 17 let

příplatek
vnější kauta

příplatek
kajuta s balkonem

příplatek 1/1 uby-
tování

11.1. - 26.1. 2015 107.490,- 76.900,- 34.700,- 3.700,- 4.300,- 9.900,- 36.400,-

25.1. - 9.2. 2015 101.190,- 76.900,- 28.400,- 3.700,- 4.300,- 9.900,- 36.400,-

8.2. - 23.2. 2015 101.190,- 76.900,- 28.400,- 3.700,- 4.300,- 9.900,- 36.400,-

22.2. - 9.3. 2015 101.190,- 76.900,- 28.400,- 3.700,- 4.300,- 9.900,- 36.400,-
Ceny jsou kalkulovány v optimálních knihovacích a optimálních ubytovacích kategoriích u všech variant. Všechny ceny jsou na zpětné potvrzení. 
Požadavky na nadstandardní ubytování budou zpracovány na vyžádání. Cena za dítě je kalkulována při ubytování se dvěma dospělými. 
Cena nezahrnuje: transfery 1.800,- Kč/osoba, fakultativní výlety, servisní poplatek 84 EUR/osoba (42 EUR/dítě 14 - 17 let) splatný na lodi, kadeřnický salón, lázeňské služby, kurzy s instruktorem, českého delegáta/průvodce, cestovní pojištění, jiné služby.

EXO 9510  Pláže indického oceánu - plavba (14 nocí) na lodi COSTa neoCLaSSiCa ve vnitřní dvoulůžkové kajutě, plná penze + letecká doprava

termín
cena s letenkou

 na osobu
pouze plavba

cena dítě do 12 let
s letenkou

pouze plavba 
dítě do 12 let

příplatek
vnější kauta

příplatek
kajuta s balkonem

příplatek 1/1 ubytování
(vnitřní kajuta)

3.1. - 20.1. 2015 69.990,- 42.300,- 36.800,- 20.300,- 6.700,- 35.100,- 25.800,-

17.1 - 3.2. 2015* 66.990,- 39.400,- 36.900,- 20.500,- 8.200,- 39.500,- 23.400,-

14.2. - 3.3. 2015 66.990,- 39.400,- 36.800,- 20.300,- 8.200,- 42.400,- 23.600,-

28.2. - 17.3. 2015* 66.990,- 39.400,- 36.800,- 20.300,- 8.200,- 42.400,- 23.400,-

28.3. - 14.4. 2015 69.990,- 42.300,- 36.800,- 20.300,- 7.900,- 43.800,- 25.800,-

17.1 - 3.2. 2016 78.490,- 50.700,- 36.800,- 20.300,- 5.300,- 30.900,- 32.100,-

31.1. - 17.2. 2016* 77.990,- 50.400,- 36.800,- 20.300,- 5.300,- 31.200,- 31.900,-

15.3. - 1.4. 2016 78.490,- 50.700,- 36.800,- 20.300,- 5.300,- 35.200,- 32.100,-
Ceny jsou kalkulovány v optimálních knihovacích a optimálních ubytovacích kategoriích u všech variant. Všechny ceny jsou na zpětné potvrzení. 
Požadavky na nadstandardní ubytování budou zpracovány na vyžádání. Cena za dítě je kalkulována při ubytování se dvěma dospělými. 
Cena nezahrnuje: transfery 2.200,- Kč/osoba, fakultativní výlety, servisní poplatek 144 USD/osoba splatný na lodi, kadeřnický salón, lázeňské služby, kurzy s instruktorem, českého delegáta/průvodce, cestovní pojištění, jiné služby.
Vízum do Vietnamu 2.200,- Kč/osoba.     *Termíny s odletem 17.1. a 28.2. 2015 a 31.1. 2016 plují opačným směrem. V jednotlivých termínech se časy zastávek liší.

EXO 9220  Magická asie - plavba (14 nocí) na lodi VOLEnDaM ve vnitřní dvoulůžkové kajutě, plná penze + 1x noc před plavbou
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termín
cena s letenkou

 na osobu
pouze plavba

cena dítě do 12 let
s letenkou

pouze plavba 
dítě do 12 let

příplatek
vnější kauta

příplatek
kajuta s balkonem

příplatek 1/1 ubytování
(vnitřní kajuta)

22.2. - 15.3. 2015 99.990,- 58.800,- 67.600,- 38.300,- 9.900,- 18.900,- 58.800,-

28.2. - 21.3 2016 94.990,- 52.700,- 67.600,- 38.300,- 12.800,- 22.700,- 52.700,-
Ceny jsou kalkulovány v optimálních knihovacích a optimálních ubytovacích kategoriích u všech variant a jsou vždy na zpětné potvrzení. Ceny zahrnují letištní i přístavní poplatky.
Cena za dítě je kalkulována při ubytování se dvěma dospělými. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání.
Cena nezahrnuje: transfery letiště - hotel - přístav - letiště: 3.000,- Kč/osoba, děti 800,- Kč.,fakultativní výlety, servisní poplatek splatný na lodi: dospělí i děti - 156 EUR/plavba. Vízum do Austrálie 500,- Kč, kadeřnický salón, lázeňské 
služby, kurzy s instruktorem, českého delegáta/průvodce, cestovní pojištění, jiné služby..

EXO 9620  austrálie a Bali - plavba (17 nocí) na lodi CELEBRiTy SOLSTiCE ve vnitřní dvoulůžkové kajutě, plná penze, 1x noc ve 3* hotelu před plavbou, se snídaní

termín
cena s letenkou

 na osobu
pouze plavba

cena dítě do 12 let
s letenkou

pouze plavba 
dítě do 12 let

příplatek
vnější kauta

příplatek
kajuta s balkonem

příplatek 1/1 ubytování 
(vnitřní kajuta)

21.10. - 8.11. 2014* 89.990,- 47.400,- 49.400,- 21.500,- 10.800,- 20.900,- 25.900,-

4.11. - 22.11. 2014* 86.490,- 42.700,- 49.100,- 21.200,- 6.700,- 16.900,- 22.700,-

19.3. - 6.4. 2015* 92.490,- 48.600,- 49.100,- 21.200,- 8.700,- 19.800,- 27.100,-

2.4. - 20.4. 2015* 93.490,- 49.700,- 49.900,- 22.300,- 6.900,- 17.700,- 27.900,-

22.10. - 9.11. 2015 93.490,- 49.700,- 50.700,- 22.900,- 20.300,- 21.500,- 27.400,-

5.11. - 23.11. 2015 93.490,- 49.400,- 50.700,- 22.900,- 19.100,- 20.300,- 27.200,-

27.1. - 14.2. 2016 92.990,- 49.400,- 50.700,- 22.900,- 21.100,- 22.200,- 27.200,-

10.2. - 28.2. 2016 92.990,- 49.400,- 50.700,- 22.900,- 19.400,- 20.500,- 27.200,-
Ceny jsou kalkulovány v optimálních knihovacích a optimálních ubytovacích kategoriích u všech variant a jsou vždy na zpětné potvrzení. Ceny zahrnují letištní i přístavní poplatky.
Cena za dítě je kalkulována při ubytování se dvěma dospělými. Příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání.
Cena nezahrnuje: transfery letiště - hotel - přístav - letiště: 3.000,- Kč/osoba, děti 800,- Kč, fakultativní výlety, servisní poplatek splatný na lodi: dospělí i děti - 144 USD/plavba. Vízum do Austrálie 500,- Kč, kadeřnický salón, lázeňské 
služby, kurzy s instruktorem, českého delegáta/průvodce, cestovní pojištění, jiné služby.
V termínu s odletem 10.2. 2016 nepluje loď do Hobartu ale do přístavů Burnie a Eden.      *Tyto termíny pluje loď Oosterdam.

EXO 9630  austrálie a nový Zéland - plavba (14 nocí) na lodi OOSTERDaM / nOORDaM ve vnitřní kajutě, plná penze, 1x noc ve 3* hotelu před plavbou, se snídaní

období
cena s letenkou

 na osobu balíček
aLL inCLuSiVE

cena s letenkou
 na osobu balíček

STanDaRD

cena s letenkou
 na osobu balíček

Mini
pouze plavba

příplatek
vnější kauta s velkým 

oknem

příplatek
kajuta s balkonem

příplatek
Grand Suite 
s balkonem

18.9. - 26.10. 2014 270.990,- 187.990,- 149.990,- 77.300,- 6.600,- 31.600,- 134.800,-

6.11. - 24.11. 2014 234.990,- 173.990,- 135.990,- 77.300,- 6.600,- 31.600,- 134.800,-

11.12. - 22.12. 2014 213.490,- 152.490,- 113.990,- 55.600,- 7.700,- 27.200,- 120.700,-

18.12. 2014 - 2.1. 2015 253.490,- 192.490,- 153.990,- 81.700,- 4.400,- 31.600,- 139.200,-

3.1. - 24.1. 2015 217.990,- 156.990,- 118.490,- 60.200,- 7.700,- 27.200,- 120.700,-

13.2. - 7.3. 2015 238.490,- 177.490,- 139.990,- 80.800,- 4.400,- 26.100,- 121.800,-

27.3. - 23.5. 2015 241.490,- 179.990,- 141.490,- 83.400,- 4.400,- 28.300,- 128.300,-

19.6. - 4.7. 2015 278.490,- 195.990,- 157.490,- 85.200,- 7.700,- 32.700,- 139.200,-

7.8. - 22.8. 2015 281.990,- 199.990,- 160.490,- 88.400,- 5.500,- 32.700,- 142.400,-

11.9. - 10.10. 2015 278.490,- 195.990,- 157.490,- 85.200,- 7.700,- 32.700,- 139.200,-

15.12. - 22.12. 2015 231.990,- 170.990,- 132.490,- 60.200,- 7.700,- 27.200,- 120.700,-

22.12. 2015 - 6.1. 2016 281.990,- 199.990,- 160.490,- 88.400,- 5.500,- 32.700,- 142.400,-
Ceny jsou kalkulovány v optimálních knihovacích a optimálních ubytovacích kategoriích u všech variant a jsou na zpětné potvrzení. Ceny zahrnují letištní i přístavní poplatky.
Cena za dítě, další osobu na kajutě, příplatek za jednolůžkové ubytování či příplatky za nadstandardní ubytování zpracujeme na vyžádání.
Plavba zahrnuje: 7 nocí na lodi MS Paul Gauguin ve dvoulůžkové kajutě s dvěma menšími okny, plná penze včetně nealkoholických nápojů, kávy, čaje, výběrových vín a lihovin, pohodlí soukromé páže na Bora Bora, den na privátním 
motu včetně grilování na pláži a baru, servisní poplatky a spropitné.
Balíček EXCLUSIVE zahrnuje: plavbu (podrobnosti viz výše), 7 nocí v hotelu Le Meridien Bora Bora 5* v nadvodním bungalovu Otemanu Premium Overwater Bungalow s plnou penzí, 1 noc před plavbou v hotelu Le Meridien Tahiti ve 
standardním pokoji se snídaní, transfery.
Balíček STANDARD zahrnuje: plavbu (podrobnosti viz výše), 7 nocí v hotelu Sofitel Ia Ora Moorea 4* ve standardním pokoji se snídaní,  1 noc před plavbou v hotelu Radisson Plzata Tahiti 4* ve standardním pokoji se snídaní, transfery.
Balíček MINI: plavbu (podrobnosti viz výše), 1 noc před plavbou v hotelu Radisson Plzata Tahiti 4* ve standardním pokoji se snídaní, transfery.
Cena nezahrnuje: vstupní povolení do USA, místní daň 1,26 EUR/osoba/noc - pouze hotely na pevnině, fakultativní výlety,  kadeřnický salón, lázeňské služby, kurzy s instruktorem, českého delegáta/průvodce, cestovní pojištění, 
jiné služby.

EXO 9670  francouzská Polynésie - plavba (7 nocí) na lodi MS PauL gaugin ve dvoulůžkové kajutě s menším oknem, plná penze včetně nealkoholických 
  nápojů, kávy, čaje, vybraných vín a lihovin + balíček aLL inCLuSiVE nebo STanDaRD nebo Mini

termín
cena s letenkou

 na osobu
pouze plavba

cena dítě do 17 let
s letenkou

pouze plavba 
dítě do 17 let

příplatek
vnější kauta

příplatek
kajuta s balkonem

příplatek 1/1 
ubytování

6.1. - 23.4. 2016 326.700,- 319.900,- 129.900,- 123.700,- 39.500,- 136.700,- 302.400,-

Ceny jsou kalkulovány v optimálních knihovacích a optimálních ubytovacích kategoriích u všech variant. Všechny ceny jsou na zpětné potvrzení. 
Požadavky na nadstandardní ubytování budou zpracovány na vyžádání. Cena za dítě je kalkulována při ubytování se dvěma dospělými. 
Cena nezahrnuje:  fakultativní výlety, servisní poplatek 805 EUR/osoba (402 EUR/dítě 14 - 17 let) splatný na lodi, kadeřnický salón, lázeňské služby, kurzy s instruktorem, českého delegáta/průvodce, cestovní pojištění, 
transfery letiště - přístav - letiště (hromadné: 1.800,- Kč/osoba, privátní: 8.600,- Kč/osoba), jiné služby.

EXO 9990  Cesta kolem světa za 109 dní - plavba (108 nocí) na lodi COSTa LuMinOSa ve vnitřní dvoulůžkové kajutě, plná penze
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