
Zažite s nami plavbu v Stredozemnom mori počas okružnej plavby na jednej 
z najluxusnejších a najväčších výletných lodí Costa Smeralda Taliansko – Rím, 
Palermo francúzske Marseille a španielsku Barcelonu a Malorku a splňte si svoj 
životný sen plavby, ktorá Vám poskytne neopakovateľné zážitky na celý život.  
 

 
8Days 

 
 
 

   
 
TERMÍN:    4.8. – 13.8.2021/ 10dní/  
    11.8. – 20.8.2021/ 10dní/ 
ODBORNÁ ČASŤ:   prednášky na odbornú tému COVID-19 

návšteva vybraného zdravotného zariadenia, stretnutie s miestnymi 
odborníkmi – poznatky zo zvládania situácie s COVID 

certifikát z absolvovania vzdelávacieho kurzu 
    teoretická časť výučby jazyka podľa predlohy – angličtina   
    v zdravotníctve, v cestovnom ruchu a business English 
    certifikát z absolvovania odborného kurzu 

CENA:  1990€ 
CENA ZAHŔŇA: medzinárodnú letenku z Viedne do Ríma a späť vrátane 

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



 slovenský delegát počas celého zájazdu   
PRÍPLATKY: kajuta s oknom - 200€, kajuta s balkónom – 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) 
 

1.Deň   ODLET Z VIEDNE         
Odlet z Viedne do Ríma, po prílete presun na hotel a ubytovanie v centre mesta 

 

2.deň   SPOZNÁVANIE RÍMA         

Po raňajkách prehliadka Ríma Koloseum, Kapitol, Fórum Romanum, Španielske námestie, Fontána di 

Trevi,  romantické námestie Piazza Navona, Vatikán, osobné voľno, ubytovanie 

    
 

3.deň   RÍM VOĽNÝ PROGRAM – VEČERNÉ NALODENIE NA LOĎ COSTA SMERALDA     

Osobné voľno na nákupy, následne popoludní presun do Civitavecchie na loď Costa Smeralda 

a vyplávanie do Stredomoria o 19.30hod.  

   
 

4.deň    SAVONA, TALIANSKO         

Prístav Savona je jedným z najkrajších na Talianskej riviére. Krásne podnebie, letá, ktoré nikdy nie sú 

horúcimi, miernymi zimami a výnimočná krása mora v blízkosti mesta, robia zo Savony vynikajúcu 

základňu na spoznávanie Ligúrie. Savona je pozoruhodná pre pevnosť Priamar, ktorá dominuje mestu 

od 16. storočia, a tiež pre svoje historické centrum, kde môžete navštíviť katedrálu Savona. Zastávka 

v Savone môže byť tiež príležitosťou na návštevu neďalekého mesta Janov a jeho úzkych, malebných 

uličiek, známych ako „caruggi“. 

 

5.deň   MARSEILLE, FRANCÚZSKO        

Marseille, nazývané aj „Porpoise City“, je najslnečnejšie mesto Francúzska, očarujúce svojimi 

priepastiami, kde môžete plávať, históriou, kultúrou a reštauráciami s kozmopolitnou kuchyňou. 

Nemôžete odísť bez toho, aby ste sa najskôr vydali na nákupnú ulicu „Cours Julien“. Prístav v 

Marseille je možno typickým turistickým cieľom, ale zaslúži si návštevu trajektu, ktorý odchádza z 

radnice, a starého kostola, ktorý nahradil templársku budovu. 

 



 

6.deň   BARCELONA - ŠPANIELSKO        

Príchod ráno o 7.00hod do Barcelony - druhé najväčšie mesto Španielska a hlavné mesto a Katalánska 

- vibruje životom a určite tu nie je žiadne iné mesto v krajine, ktoré by sa ho dotýkalo pre svoj štýl, 

vzhľad alebo energiu. Cesta do centra Barcelony vás zavedie k objavovaniu jeho svetových 

umeleckých múzeí a módnych dizajnérskych reštaurácií, barov, galérií a obchodov a samozrejme dve 

najznámejšie pamiatky kostol Antoniho Gaudího - Sagrada Família a svetoznámy bulvár – Ramblas. 

Odchod z Barcelony o 18.00hod. 

    
 

7.deň   PALMA DE MALlORCA - ŠPANIELSKO       

Príchod na Malorku o 13.00hod. Malorka by sa mohla stať synonymom pre slovo dovolenka. Najväčší 

z Baleárskych ostrovov každoročne láka svojimi krásami množstvo návštevníkov. Hlavné mesto Palma 

de Mallorca je pulzujúcim miestom orientácia vňom je pomerne jednoduchá, keď sa nachádzate v 

centre mesta jasným medzníkom, ktorý môžete vidieť je katedrála, ktorá dominuje nábrežiu 

Stredozemného mora a je chrbtom k najstaršej časti mesta v okolí mestských hradieb. Keďže odchod 

je až o 22.30hod, budete mať skvelú možnosť zažiť toto nádherné mesto aj večer. 

   
 

8.deň    PLAVBA NA MORI         

Užívajte si celodenný luxus výletnej lode Costa Smeralda.  

 

9.deň    PALERMO, SICÍLIA, TALIANSKO        

Palermo má takú fascináciu a krásu, že je ťažké ho prestať obdivovať. To všetko spríjemňuje slávna 

sicílska cassata a cannoli. Vaša zastávka v prístave v Palerme vám umožní spoznať starobylé mesto 

založené v 8. storočí nl Feničanmi a rafinovanú kuchyňu: neodchádzajte bez ochutnávky slávnych 

kanónov! Palermo na vás urobí dojem svojou krásou, ktorú zdedili zo stredoveku, keď v nej 

dominovali Arabi a potom ju podmanili Normani.  

 

 

 

 

 

 

 

 



10.deň   NÁVRAT DO CIVITAVECCHIE, VEČERNÝ ODLET       

Návrat do prístavu v Civitavecchia o 7.00hod. Osobné voľno na nákupy, následne večerný let do 

Viedne. 

   
 

 

V cene je zahrnuté 

V cene plavby Costa je zahrnuté: 

•    Plná penzia - strava v bufetových a hlavných reštauráciách 

•    Nápoje (káva, čaj, voda, džús) z automatov v bufete - možnosť dokúpenia nápojových balíčkov 

•    Odnos batožiny pri nalodení aj vylodení 

•    Služby kajutového stewarda 

•    Detský a mládežnícky klub s programom 

•    Prístup na kultúrne a športové podujatia počas celého dňa i večer 

•    Využívanie zariadení na palube: fitness, vírivky, bazény, lehátka, tobogany 

 
• najvýhodnejšia cena 

• možnosť dokúpenia nápojových balíčkov 

• garantované kajuty IV, EV, BV (bez možnosti výberu konkrétneho čísla) na nižších palubách a 

príp. s obmedzeným výhľadom 

• pridelený čas sedenia pri večeri v hlavnej reštaurácii - priamo na lodi sa dá požiadať o zmenu 

• opcia na maximálne 1-2 dni alebo je nutné okamžité potvrdenie (podľa termínu a obsadenosti 

lode) 

• body Costa Clubu sa získavajú iba za extra zakúpené počas plavby 

  

  Classic / Premium / Samsara 

• opcia na maximálne 1-8 dní (podľa termínu a obsadenosti lode) 

• záruka najlepšej ceny = v prípade poklesu ceny Vám až do termínu odchodu spoločnosť na 

požiadanie dorovná rozdiel 

• v prípade nespokojnosti možnosť ukončiť plavbu do 24 hodín po nalodení s vrátením 100 % 

ceny 

• zľava na fakultatívne exkurzie (ak aspoň jedna bola zarezervovaná ešte pred nalodením) 

https://www.luxusneplavby.sk/na-stiahnutie/13/costa_napojove_balicky_2019.pdf
https://www.luxusneplavby.sk/na-stiahnutie/20/costa_napojove_balicky_2017.pdf


Comfort CLASSIC 

• nápojový balíček PRANZO & CENA (nápoje z automatov v bufete a rozlievané víno, pivo, voda a 

nealko počas obeda a večere v hlavných reštauráciách a v bufete) 

• štandardné kajuty vnútorná IC, vonkajšia EC, balkónová BC (možnosť výberu z dostupných 

kajút) na nižších palubách a s obmedzeným výhľadom 

• bez možnosti výberu sedenia pri večeri 

• 175 bodov Costa Clubu za každý deň plavby + body za extra zakúpené počas plavby 

Comfort PREMIUM 

• nápojový balíček BRINDIAMO (nápoje All Inclusive počas celého dňa vo všetkých reštauráciách 

a baroch na palube) 

• kajuty vnútorná IP, vonkajšia EP, balkónová BP, Minisuite MS (možnosť výberu z dostupných 

kajút) na lepších pozíciách 

• raňajky v kajute bez príplatku (na požiadanie) 

• výber medzi 1. a 2. sedením v hlavných reštauráciách 

• 350 bodov Costa Clubu za každý deň plavby + body za extra zakúpené počas plavby 

• zľava 10 % na ďalšiu plavbu s Costa Crociere. Podmienky: plavba rezervovaná do 1 roka od 

predchádzajúcej, v kategórii Comfort Premium, Samsara alebo Suite. Zľava sa nevzťahuje na 

prístavné poplatky, prepitné, prípadný let či transfery a nie je kombinovateľná so špeciálnymi 

ponukami. Zľavový kupón na ďalšiu rezerváciu je potrebné si vytlačiť priamo na palube počas 

plavby. Bez tohto kupónu nie je možné zľavu uplatniť. 

Comfort SAMSARA 

• neobmedzený priamy vstup do lodnej spa  

• nápojový balíček BRINDIAMO (nápoje All Inclusive počas celého dňa vo všetkých reštauráciách 

a baroch na palube, vrátane minibaru) 

• kajuty vnútorná Samsara SI, s balkónom Samsara SB, Minisuite s oknom Samsara SM (možnosť 

výberu z dostupných kajút) 

• výber medzi 1. a 2. sedením v hlavných reštauráciách 

• ďalšie výhody: raňajky v kajute bez príplatku (na požiadanie); župany a šľapky v kajute, osobná 

váha v kajute. 

• 350 bodov Costa Clubu za každý deň plavby + body za extra zakúpené počas plavby 

• zľava 10 % na ďalšiu plavbu s Costa Crociere. Podmienky: plavba rezervovaná do 1 roka, v 

kategórii Comfort Premium, Samsara alebo Suite. Zľava sa nevzťahuje na prístavné poplatky, 

prepitné, prípadný let či transfery a nie je kombinovateľná so špeciálnymi ponukami. 

Zľavový kupón na ďalšiu rezerváciu je potrebné si vytlačiť priamo na palube počas plavby. Bez 

tohto kupónu nie je možné zľavu uplatniť. 

 
• program vyhradený pre apartmány Suite Suite S, GS, PS a apartmány suite Samsara SG, SV, SU 

• záruka najlepšej ceny (v prípade zníženia ceny sa automaticky zníži aj pre už potvrdené 

rezervácie) 

• nápojový balíček INTENDITORE v cene (nápoje Premium All inclusive počas celého dňa vo 



všetkých reštauráciách a baroch na palube, vrátane minibaru) 

• ďalšie výhody: raňajky v kajute bez príplatku (na požiadanie); vyhradená VIP zóna v termináli 

pri nalodení; osobný majordóm počas celej plavby, denne čerstvé ovocie; fľaša vína; vírivá vaňa, 

župany a šľapky v kajute, výber vankúšov; stravovanie v  exkluzívnej reštaurácii; rezervované 

miesta v divadle. 

• jednodenný vstup do lodnej spa; apartmány Samsara majú neobmedzený vstup počas celej 

plavby 

• opcia na maximálne 1-8 dní (podľa termínu a obsadenosti lode) 

• 450 bodov Costa Clubu za každý deň plavby + body za extra zakúpené počas plavby 

• zľava 10 % na ďalšiu plavbu s Costa Crociere. Podmienky: plavba rezervovaná do 1 roka, v 

kategórii Comfort Premium, Samsara alebo Suite. Zľava sa nevzťahuje na prístavné poplatky, 

prepitné, prípadný let či transfery a nie je kombinovateľná so špeciálnymi ponukami. 

Zľavový kupón na ďalšiu rezerváciu je potrebné si vytlačiť priamo na palube počas plavby. Bez 

tohto kupónu nie je možné zľavu uplatniť. 

Ponuky Last Minute 

Aplikujú sa na kategóriu Basic 

• najvýhodnejšia cena 

• garantované kajuty IV, EV, BV (bez možnosti výberu konkrétneho čísla) na nižších palubách a 

príp. s obmedzeným výhľadom 

• pridelený čas sedenia pri večeri v hlavnej reštaurácii - priamo na lodi sa dá požiadať o zmenu 

• opcia na maximálne 1 deň alebo je nutné okamžité potvrdenie (podľa termínu a obsadenosti 

lode) 

• body Costa Clubu sa získavajú iba za extra zakúpené počas plavby 

• platba spoločnosti pri potvrdení 100%  

• storno poplatok 100% 

V cene nie je zahrnuté 

•    Nápoje okrem spomenutých – možnosť dokúpenia nápojových balíčkov 

•    Prepitné - platí sa v posledný deň plavby alebo vopred pri rezervácii 

•    Kyvadlová doprava v prístavoch a fakultatívne výlety - rôzne ceny podľa itineráru a druhu 

exkurzie 

•    Stravovanie v prémiových reštauráciách 

•    Osobné výdaje na palube (osobný tréner, spa, kaderníctvo, nákupy, čistiareň, internet, 

telefón, minibar v kajute...) 

•    Doprava do/z prístavu nalodenia - vylodenia 

•    Komplexné cestovné poistenie – informujte sa u nás o možnostiach zakúpenia 

•    Víza (ak sú potrebné) 

 

 

 

 

 

https://www.luxusneplavby.sk/na-stiahnutie/20/costa_napojove_balicky_2017.pdf


 

 

 

 


