
Spoznajte s nami Karibik počas okružnej plavby na jednej z najluxusnejších 
a najväčších výletných lodí MSC Meraviglia a navštívte Honduras, Belize, Mexiko 
a Bahamy a splňte si svoj životný sen plavby, ktorá Vám poskytne neopakovateľné 
zážitky na celý život.  
 

 
 
 

   
 
TERMÍN:    november 2021 / 11dní/  
ODBORNÁ ČASŤ:   intenzívny jazykový kurz angličtiny s použitím jazyka priamo v praxi  
    teoretická časť výučby jazyka podľa predlohy – angličtina   
    v zdravotníctve, v cestovnom ruchu, hotelových a reštauračných  
    službách a business English 
    návšteva vybraného zdravotného zariadenia   

CENA:  od 1890€ 
CENA ZAHŔŇA: medzinárodnú letenku z Viedne do Miami a späť vrátane 

leteckých, bezpečnostných a palivových poplatkov  
2 x ubytovanie v dvojlôžkových izbách v min. 4* hoteli v Miami 
s raňajkami 
plavbu loďou vo vnútornom type kajuty na 7nocí s plnou penziou 
všetky prepravy v rámci itineráru/ letiská, hotel atď. /  

 slovenský delegát počas celého zájazdu   
PRÍPLATKY: trieda Fantastica – 85€, Suite Fantastica s balkónom – 565€, 

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

 fakultatívne výlety na pevnine  
   Servisné poplatky a sprepitné: Pre osoby od 12 rokov:  
   12,5 $/osoba/noc, 2-11,99 rokov: 6,25 $/dieťa/noc. 

 víza do USA – ESTA – 14€ 

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


1.Deň   ODLET Z VIEDNE         

Odlet z Viedne do Miami po prílete presun na hotel a ubytovanie. 

 

2.deň   RELAX V HOTELI, SPOZNÁVANIE MIAMI      

Oddych na pláži v Miami , prípadne spoznávanie tohto nádherného slnečného mesta plného pláži 

a nákupov. Ubytovanie v hoteli.  

    
 

3.deň    NALODENIE NA LOĎ MSC MERAVIGLIA          

Osobné voľno na nákupy, následne popoludní presun na loď MSC Meraviglia a vyplávanie do Karibiku 

o 17.00hod.  

   
 

4.deň   PLAVBA V KARIBIKU         

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

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.deň   ISLA DE ROATAN/ HONDURAS        

O 9.00hod sa priplavíme na Isla de Roatan Najväčšom a zároveň najrozvinutejšom ostrove 

Hondurasu, súostrovie zložené z troch hlavných ostrovov a viac ako šesťdesiatich okolitých menších 

ostrovov. Roatán, podobne ako ostatné ostrovy v zálive, má hlboké zátoky chránené koralovými 

útesmi pozdĺž pobrežia, ktoré čelia Hondurasu, ktoré sa osvedčili ako bezpečné miesto na pristátie 

lodí počas storočí. Jeho hlavné osídlenie, Coxen Hole alebo Roatán Town, sa pomenovalo od piráta 

Johna Coxona, ktorý tu svoju loď ukotvil na konci 15. storočia. Odchod z ostrova o 17.00hod. 

   
 

6.deň   BELIZE CITY, BELIZE         

Príchod ráno o 8.00hod do Belize - úžasná energia mesta pochádza z jeho 76 000 obyvateľov, ktorí 

reprezentujú každú etnickú skupinu v krajine, pričom kreolskí potomkovia bývalých otrokov a 

britských Baymenov tvoria dominantný prvok a vytvárajú ľahkú karibskú atmosféru. Belize City je 

obchodným kapitálom krajiny; banky, úrady a obchody lemujú hlavné ulice, zatiaľ čo predajcovia 

ovocia a rýchleho občerstvenia sú všade okolo. Odchod o 18.00hod 

.    

 

7.deň   COSTA MAYA, MEXIKO         

Prichod na Costa Maya ráno o 8.00hod – mestečko je takmer zabudnuté, severne od Mahahual, ale 

vplyv výletných lodí ho ho prebúdza k životu, budete tu mať možnosť zažiť rôzne aktivity, ako vidieť 

typické Máyske ruiny, plavánie s delfínmi, potápanie, jazdu v džípoch po pláži a veľa ďalších 

zaujímavých aktivít, odchod z ostrova o 17.00hod. 

.    

 

 

 

 

 

 



8.deň   PLAVBA V KARIBIKU         

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

   
 

9.deň   OCEAN CAY, SÚKROMNÝ OSTROV MSC      

Objavte našu novú a exkluzívnu bahamskú destináciu: Ocean Cay MSC Marine Reserve. Tu môžete 

stráviť jedinečný zážitok na autentickom karibskom ostrove a zároveň sa spojiť s prírodným svetom, 

cítiť teplo bahamského ducha a ponoriť sa do ekologického prostredia. Na Ocean Cay si môžete 

vychutnať relaxačnú masáž v kabíne, objavovať krásy mora a preskúmať ostrov s fakultatívnými  

výletmi. Príchod o 9.00hod a odchod o 23.55hod. 

   
 

10.deň   NÁVRAT DO MIAMI, VEČERNÝ ODLET        

Návrat do prístavu v Miami o 7.00hod. Osobné voľno na nákupy – možnosť nákupov v slávnej Dolphin 

Mall v Miami, následne večerný let do Viedne. 

   
 

11.deň   PRÍLET DO VIEDNE          

Prílet do Viedne v popoludňajších hodinách. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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) 
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 Crociere - MSC Cruises 
Loď MSC Meraviglia bola spustená na vodu v júni 2017. 
Lodenice: STX Europe, St.Nazaire, Francúzsko 
Stavebné náklady: 700 miliónov euro 
Kmotra: Sofia Loren, talianska herečka -  
Trieda: Meraviglia 
Sesterská loď: MSC Bellissima  

Technické údaje: 
Tonáž: 167.600 t 
Dĺžka: 315,83 m / Šírka: 43 m / Výška: 65 m / Ponor: 8,5 m 
Max.rýchlosť: 22,7 uzlov 
Počet kajút: 2.244 
Kapacita hostia: 4.500 pri dvojlôžkovom obsadení / 5.386 pri maximálnom obsadení 
Zamestnanci: 1.400 osôb 
18 palúb, z toho 15 pre pasažierov 
Počet výťahov: 32, z nich 19 pre pasažierov  

Talianske slovo “Meraviglia” sa dá do slovenčiny preložiť ako “zázrak, údiv, ohúrenie, obdiv” … je to 
skrátka ten pocit úžasu, keď sa stretneme s niečím novým, nezvyčajným alebo nepredstaviteľným. 
19 palúb 
MSC Meraviglia predstavuje sofistikovanú kombináciu najmodernejšej technológie, dizajnu, pohodlia, 
praktického aspektu a lásky k moru. Je to loď, ktorá svojich cestujúcich uchváti. Nový koncept vnútorných 
a vonkajších priestorov robí túto loď ideálnou pre každú sezónu. Strop vnútornej promenády bude 
kompletne pokrytý gigantickou 480-m, LED obrazovkou v dĺžke 80m: digitálna obloha, ktorá bude 
premietať výhľady, východy a západy slnka, špeciálne efekty, a v noci hviezdami posiatu oblohu. Okrem 
zábavného parku tu nájdete aquapark, úchvatné panorámy a dve kryté promenády. A po prvýkrát vôbec, 
MSC prináša na more predstavenia svetoznámeho akrobatického cirkusu Cirque du Soleil. 

Vonkajší Aqua Park prepojený s dvojposchodovým vnútorným zábavným parkom 
Dvojposchodové atrium so sklenenou stenou umožňujúce nádherné výhľady 
Dvojposchodová vnútorná promenáda s obchodmi, inovatívnymi barmi, špeciálnymi reštauráciami 
25m dlhý hlavný bazén a krytý bazén o dĺžke 10m s posuvnou strechou. 
Trojposchodový Yacht Club so 78 suitami, 15 vnútornými kajutami a 2 obrovskými apartmánmi, každý s 
veľkou obývacou miestnosťou a dvomi balkónmi, na ktorých nájdete veľký jedálenský stôl, ako aj 
súkromnú vírivku. K Yacht Club bude patriť aj exkluzívna vonkajšia paluba, bazén, salon a reštaurácie. 
Dvakrát denne, 6 dní v týždni, strhujúca akrobatická show Cirque du Soleil v špeciálne vybudovanom 
Carousel Lounge s oválnou 180° sklenenou stenou a s kapacitou 450 miest (z toho 100 miest ako 
reštaurácia show-dinner) 
 

Počet kajút:  2.244 
Nové rodinné kajuty (kombinácia 2 až 3 kajút) do celkovej kapacity až 10 osôb 

Vo všetkých kajutách sa nachádza regulovateľná klimatizácia, safe, kúpeľňa so sprchou, sušič na vlasy, 
telefón, interaktívna Tv s plochou obrazovkou, minibar. Oddelené postele sa na požiadanie dajú spojiť do 
manželskej.  

https://www.luxusneplavby.sk/lodne-spolocnosti/msc-crociere/
https://www.luxusneplavby.sk/lod/246/


 

685 x VNÚTORNÉ KAJUTY 12-22m² 
Vnútorná Bella Kapacita: 1-4 osoby 
Paluby: 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
Vnútorná Fantastica Kapacita: 1-4 osoby 
Paluby: 9, 10, 11, 12, 13, 14 
Vnútorná Wellness Kapacita: 1 - 2 osoby 
Paluby: 13 
Yacht Club Vnútorná Kapacita: 1 - 2 osoby 
Paluby: 14, 15, 16 

13 x Vnútorná Single Bella 12,2m² 

Kapacita: 1 osoba 

Paluba: 10, 11, 12, 13, 14 

 

136 x VONKAJŠIE KAJUTY 15-22m² 

Vonkajšia Bella Kapacita: 1 - 4 osoby 

Paluby: 5, 8 

Vonkajšia Fantastica Kapacita: 1 - 4 osoby 

Paluby: 5, 8, 9, 10, 12 

Vonkajšia Wellness Kapacita: 1 - 2 osoby 

Paluby: 8, 11 

 

1.306 x KAJUTY S BALKÓNOM cca 19m² 

S balkónom Bella Kapacita: 1 - 4 osoby 

Paluby: 8, 9, 10, 11, 12, 13 

S balkónom Fantastica Kapacita: 1 - 4 osoby 

Paluby: 9, 10, 11, 12, 13, 14 

S balkónom Aurea Kapacita: 1 - 4 osoby 

Paluby: 13, 14 

S balkónom Wellness Kapacita: 1 - 4 osoby 

Paluby: 13, 14 

 

10 x SUITE AUREA 27-39m² 

Kapacita: 1 - 5 osoby 

Paluby: 9, 10, 11, 12, 13 

Veľký rohový balkón s vírivkou 

  


