
Zažite s nami oslavu nového roku v Dubaji - zážitok, na ktorý sa rozhodne nezabúda. 
Ohňostroj aj sprievodný program sú pompézne a vyrovnajú sa mestám ako Sydney, 
Londýn či New York. Po nezabudnuteľných oslavách sa vydáme na plavbu na jednej 
z najluxusnejších a najväčších výletných lodí MSC Seaview a navštívime Abu Dhabi, 
Dohu/Katar a Bahrain. Splňte si svoj životný sen plavby, ktorá Vám poskytne 
neopakovateľné zážitky na celý život s jednou z najlepších leteckých spoločností 
EMIRATES. 

 
 
 

   
 
TERMÍN:    30.12.2020 – 9.1.2021/ 11dní/  
CENA:  2490€ 
CENA ZAHŔŇA: medzinárodnú letenku z Viedne do Dubaja a späť vrátane 

leteckých, bezpečnostných a palivových poplatkov  
3 x ubytovanie v dvojlôžkových izbách v min. 3* hoteli v Dubaji 
s raňajkami  
plavbu loďou vo vnútornom type kajuty na 7nocí s plnou 
penziou 
všetky prepravy v rámci itineráru/ letiská, hotel atď. / 
prehliadku Dubaja s miestnym sprievodcom  

 slovenský delegát počas celého zájazdu   
PRÍPLATKY: kajuta s oknom Bella - 150€, kajuta s balkónom Bella – 300€, 

ďalšie kajuty na vyžiadanie 
   Nápoje k obedu a na večeru podávané v reštaurácii, alkoholické 
   nápoje. Možnosť doobjednania nápojových balíčkov  

 fakultatívne výlety na pevnine  
Prepitné (platí sa v posledný deň plavby alebo vopred pri 
rezervácii:  € 10 / osoba a noc, deti zľava) 
 
 
 
 

https://www.msccruisesusa.com/en-us/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Seaview.aspx


1.Deň – 30.12.2020 ODLET Z VIEDNE         
Odlet z Viedne do Dubaja priamym letom spoločnosti EMIRATES, po prílete presun na hotel 

a ubytovanie 

 

2.deň – 31.12.2020 SPOZNÁVANIE DUBAJA – OSLAVA NOVÉHO ROKA     

Po raňajkách prehliadka Dubaja s miestnym sprievodcom a po skončení prehliadky možnosť ísť na 

vyhliadku na najvyššiu budovu na svete – Burj Khalifa. Večer presun na privítanie nového roku 

a sledovanie ohňostroja.  

    
 

3.deň – 1.1.2021 DUBAJ / EMIRÁTY            

Osobné voľno na nákupy, prípadne fakultatívne výlety do púšte a iné aktivity.  

   
 

4.deň – 2.1.2021 DUBAJ / EMIRÁTY         

Dopoludňajšie osobné voľno, následne presun na jednu z najluxusnejších a najväčších výletných lodí 

MSC Seaview, odchod z Dubaja o 23.00hod. 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.msccruisesusa.com/en-us/Discover-MSC/Cruise-Ships/MSC-Seaview.aspx


5.deň – 3.1.2021 ABU DHABÍ / EMIRÁTY         

Príchod do Abu Dhabí o 7.00hod – ako hlavné mesto Spojených Arabských Emirátov (SAE) si 

vybudovalo povesť moderného a luxusného mesta, napriek tomu si stále zachováva svoju typickú 

arabskú tvár. Má stále oveľa výraznejší ráz arabskej kultúry ako pompézny Dubaj. Dnes je sídlom 

vlády, prezidenta SAE aj rodiny emiráta. Okrem toho tu sídli množstvo ropných spoločností a 

ambasád. Medzi najznámejšie pamiatky patrí mešita šejka Zayeda, Emirates hotel a taktiež miesto 

pre milovníkov motoršportu svetoznámy Ferrari world theme park.  Odchod o 21.00hod. 

   
 

6.deň – 4.1.2021 SIR BANI YAS ISLAND / EMIRÁTY       

Príchod ráno o 8.00hod na nádherný ostrov Sir Ban Yas Island. Užite si všetko pohodlie lode a všetku 

zábavu na pláži. Očarujúcou zastávkou tejto plavby MSC je ostrov Sir Bani Yas. Nemá to nič spoločné s 

hypertechnologickým pokrokom, ktorý budete obdivovať na vašej ceste do hlavného mesta Abú Zabí, 

ale tento ostrov znamená jednoducho relax. Zahŕňa vynikajúci grilovaný obed grilovaných špecialít, 

čerstvé šaláty a zeleninu, pečivo a ovocie. Zo šiestich barov na ostrove si môžete vychutnať koktaily, 

ľadové pivo a nealkoholické nápoje. Užívajte oddych, následne odchod z ostrova o 17.00hod. 

   
 

7.deň – 5.1.2021  PLAVBA V PERSKOM ZÁLIVE        

Užívajte si plavbu na nádhernej výletnej lodi v Karibiku, lodi plnej bazénov, reštaurácii a zábavy. 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.deň – 6.1.2021 BAHRAJN          

Príchod o 8.00hod do Bahrajnu - táto krajina s tisícročnou kultúrou sa tiež nazýva „kráľovstvom dvoch 

morí“, pretože jej vody hraničia s vodami Kataru na juhu a so Saudskou Arábiou na západe. Počas 

vašej zastávky v Bahrajne budete mať možnosť objaviť jeho čarovné hlavné mesto Manama. Mesto, v 

ktorom stoja moderné mrakodrapy vedľa starých budov, má silné väzby na kočovné tradície: jeho 

obyvatelia sa často vydávajú na púšť a zostávajú vo veľkých bielych stanoch, aby sa zúčastnili 

starodávnej tradície lovu sokola. Odchod o 18.00hod. 

   
 

9.deň – 7.1.2021 DOHA / KATAR          

Príchod o 7.00hod Dohy – vitajte do jednej z najbohatších krajín sveta a jej futuristického hlavného 

mesta krajiny. Mesto sa pripravuje na usporiadanie MS vo futbale v roku 2022, čím obohacuje už aj tak 

úžasnú panorámu o nové super moderné mrakodrapy. Panoráme dominuje Aspire Tower (300m). Je to 

najvyššia budova v krajine, ktorej tvar je podobný pochodni. Nenechajte si újsť návštevu The Pearl – 

neskutočného umelo vytvoreného ostrovčeka. Odchod o 16.00hod.  

   
 

10.deň – 8.1.2021 DUBAJ / EMIRÁTY          

Návrat do Dubaja, stále ešte ostávame na lodi a v tento deň budete mať  voľný programi. Prípadne mať 

vlastný program a využiť možnosť fakultatívných výletov.  

   
11deň – 9.1.2021 ODLET DO VIEDNE          

Popoludňajší odlet do Viedne priamym letom spoločnosti EMIRATES, prílet do Viedne. 

   



 

V cene je zahrnuté 

Kategória Bella 

 Ubytovanie v plne vybavenej kajute s regulovateľnou klimatizáciou, 2 posteľami, ktoré sa dajú 

spojiť do manželskej, 2 nočnými stolíkmi, skriňou, stolíkom a stoličkou, flat TV, minibarom, 

telefónom, trezorom, kúpeľňou so sprchou a WC, sušičom na vlasy, kozmetikou. 24hodinový 

kajutový servis (za poplatok). Wi-fi internet (za poplatok) 

 Plná penzia: buffet otvorený 20 hodín denne (v cene) a reštaurácie s obsluhou otvorené počas 

podávania hlavných jedál 

 Nápoje z automatov v bufete počas raňajok (voda, čaj, káva, džúsy) 

 Výber zo špecializovaných reštaurácií (za poplatok) 

 Predstavenia v štýle Broadway show v divadle 

 Športové aktivity na otvorených palubách (rýchlochôdza, basketbal, futbal, tenis), bazény a 

lehátka 

 Moderne vybavené Fitness centrum 

 Zábavné programy a animácia 

 Programy a animácia pre deti rozdelené podľa vekových kategórií 

 Služby kvalifikovaného personálu hovoriaceho viacerými jazykmi 

 Možnosť výberu kajuty (podľa obsadenosti) 

 Obmedzená možnosť výberu času sedenia (1. alebo 2. sedenie) v reštaurácii (podľa obsadenosti) 

 Body MSC Voyagers Club za každú absolvovanú plavbu 

Kategória Fantastica: 

 Služby Bella + 

 Raňajky servírované do kajuty a 24hodinový kajutový servis (bez príplatku) 

 50% zľava na kurzy fitness (napr. joga) a služby osobného trénera 

 Extra aktivity pre deti: hravé jazykové kurzy a kurzy varenia (podľa ponuky) 

 Výber kajuty z ponuky lepšie situovaných kajút 

 Možnosť rezervácie Super-Familienkabine (podľa obsadenosti) 

 Priorita pri výbere času na večerný turnus v reštaurácii.  

Kategória Aurea: 

 Služby Bella a Fantastica + 

 Nápojový balíček All Inclusive Easy v cene 

 Balíček wellness vrátane 1 masáže podľa výberu (max. 60 min., s výnimkou masáže Bali), 

používanie solária 

 Koktail na privítanie 

 Vstup do Thermal Suite počas celého trvania plavby (iba pre dospelých): voľný vstup do Thermal 

Area počas celej plavby 

 Set produktov (na tvár, vlasy a telo) v kajute 

 Prioritný Check-in a batožinový servis v deň nalodenia 

 Výber z najlepších voľných kajút 

 Individuálny výber časov večere a stoly v oddelenej časti hlavnej reštaurácii 

  

V cene nie je zahrnuté 

 Nápoje okrem nápojov z automatov pri raňajkách (je možné zakúpiť si vopred výhodné nápojové 

balíčky) 

 Prepitné (platí sa v posledný deň plavby alebo vopred pri rezervácii:  € 10 / osoba a noc, deti 

zľava) 

 Doprava do/z prístavu nalodenia 



 Fakultatívne výlety v prístavoch - rôzne ceny podľa itineráru a druhu exkurzie (možnosť zakúpenia 

výhodných balíčkov vopred) 

 Prípadná kyvadlová doprava autobusom v prístavoch 

 Jedlo v prémiových reštauráciách A la Carte 

 Osobné výdaje na palube (telefón, internet, spa, služby fotografa, kaderníctvo, čistiareň, WiFi, 

minibar v kajute atď.) 

 Možnosť zmeny mena za poplatok do 7 pracovných dní pred odchodom 

 Komplexné cestovné poistenie – informujte sa u nás o možnostiach 

 Víza (ak sú potrebné) 

 

Plavebná spoločnosť: MSC Cruises 

Loď MSC Seaview spoločnosti MSC bola spustená na vodu v júni 2018. 

Kmotra: Sofia Loren, Taliansko - herečka a diva 

Lodenice: Fincantieri - Monfalcone, Taliansko 

Posledná renovácia:  

Náklady: 700 miliónov euro 

Trieda: Seaside class 

Sesterská loď: MSC Seaside 

 

Technické údaje: 

Tonáž: 153.616 t 

Dĺžka: 323 m / Šírka: 41 m / Výška: 72 m / Ponor: 8,5 m 

Maximálna rýchlosť: 23 uzlov 

celkový počet kajút: 2.066 

Kapacita hostia: 4.134 pri dvojlôžkovom obsadení / 5.179 pri maximálnom obsadení 

Zamestnanci: 1.413 osôb 

19 palúb 

https://www.luxusneplavby.sk/lodne-spolocnosti/msc-crociere/
https://www.luxusneplavby.sk/lod/22/

