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Tyto informace obsahují 40 stran a jsou přílohou a nedílnou součástí cestovní smlouvy ,popř rezervace plavby. 
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NÁPOJOVÉ  BALÍČKY A PAKETY EVROPA + KUBA + SAE 

 

Upozorňujeme klienty, že plavební společnost má tržní ceny a ty se mohou během sezony. Pro objednané pakety v cestovní smlouvě platí tyto uvedené ceny bezezměny. 

Kod Název  Obsah balíčku-paketu v restauracích Obsah balíčku-paketu na barech Cena za osobu  Vyzvednutí 
balíčků 

 

431* ALLEGRISSIMO 

 
Neomezené množství minerální vody, nealkoholických nápojů, pivo 
a víno na oběd a večeři. Restaurace: víno v láhvi v hlavní restauraci 
a v bufetové restauraci (neplatí v A la cartových restauracích) 

Alkoholické a nealkoholické nápoje, koktejly z barového 
lístku do 7 eur a zmrzlina v kornoutu nebo v šálku, káva, 
čaj 

730,-Kč/noc 
Musí být objednáno po 

celou dobu plavby u 
všech osob na kajutě. 

Přímo na 
kartě uveden 
číslený kod 

 

432* ALLEGRISSIMO  
Děti 3-17 let 

Neomezené množství minerální vody a nealkoholických nápojů na 
oběd a na večeři v hlavní restauraci a bufetové restauraci (neplatí 
v A la cartových restauracích) 

Nealkoholické nápoje, džusy, minerální voda, teplé 
nápoje, nealkoholické koktejly, smoothies, mléčné 
koktejly, zmrzlina v kornoutu nebo v šálku 

340,-Kč/noc 
Musí být objednáno po 

celou dobu plavby u 
všech osob na kajutě. 

Přímo na 
kartě uveden 
číslený kod 

 

421* DELUXE  
ALL-INCLUSIVE 

Neomezené množství vína ve skleničkách, minerální voda, pivo, 
nealkoholické nápoje v restauracích a bufetových restauracích, není 
platné v a la cartových restauracích  
 

Všechny nápoje z barového lístku, vybrané lahvové vína, 
sekt a champaňské v lahvi, koktejly v suvenýrovém sklu, 
doutníky a cigarety. Včetně nabídky gelaterie, 
čokoládového baru, těstovinového obchodu, nabídka 
pokojové služby  
 

1400,-Kč/noc 
Musí být objednáno po 

celou dobu plavby u 
všech osob na kajutě. 

Přímo na 
kartě uveden 
číslený kod 

 

422* DELUXE 
ALL-ICLUSIVE 
3-17 LET DĚTI 

Neomezené množství minerální vody, džusy, nealkoholické nápoje 
v restauraci a v bufetové restauraci, neplatí v a la cartových 
restauracích  
 

Nealkoholické nápoje, energy drinky, džusy, minerální 
voda, teplé nápoje, nealkoholické koktejly, smoothies, 
mléčné koktejly. Včetně nabídky gelaterie, čokoládového 
baru, těstovinového obchodu, nabídka pokojové služby  

590,-Kč/noc 
Musí být objednáno po 

celou dobu plavby u 
všech osob na kajutě. 

Přímo na 
kartě uveden 
číslený kod 

 

704*  CHEERS Neomezené množství minerální vody, nealkoholických nápojů, pivo 
a víno na oběd a večeři. Restaurace: víno v lahvi v hlavní restauraci 
a v bufetové restauraci (neplatí v A la cartových restauracích) 

Není možno čerpat na barech 470,-Kč/noc 
Musí být objednáno po 

celou dobu plavby u 
všech osob na kajutě. 

Přímo na 
kartě uveden 
číslený kod 

 

709* CHEERS DĚTI Neomezené množství minerální vody a nealkoholických nápojů na 
oběd a večeři 

Není možno čerpat na barech 260,- Kč/noc 
Musí být objednáno po 

celou dobu plavby u 
všech osob na kajutě. 

Přímo na 
kartě uveden 
číslený kod 

 

512 NEALKO 14 nealkoholických nápojů v plechovce /nebo ovocné džusy. 
Platné v barech, restauracích a bufetových restauracích 

Možno čerpat i na barech 960,-Kč Paket 
obdržíte při 
nalodění 

 

436 PIVNÍ 14 místních piv v láhvi nebo v plechovkách 33 cl Platné v barech, 
restauracích a bufetových restauracích 

Možno čerpat i na barech 1660,-Kč Paket 
obdržíte při 
nalodění 

 

514 VODNÍ 14 lahví minerální vody 100 cl. 
Platné v barech, restauracích a bufetových restauracích 

Možno čerpat i na barech 760,-Kč Paket 
obdržíte při 
nalodění 

 

520 VINNÝ 4 lahve vína vybrané naším someliérem (1 bílé + 2 červené + 1 
rosé) + 7 lahví minerální vody 100cl. Platné pouze v hlavních 
restauracích (neplatí v bufetových restauracích a v A la cartových 
restauracích a barech) 

Není možno čerpat na barech 1940,-Kč Obdržíte 
v restauraci u 
první večeře 

 

435 KAVOVÝ 15 káv EXPRESO,CAPPUCCINO,LATTE Možno čerpat i na barech,ne v restauracích 730,- Kč Při nalodění  
533 PIVO A VODA 

ALEGRO 2 

14 čepovaných piv (40cl) a 7 lahví minerální vody 1l, platné ve 
všech barech a restauracích  

 1940,-Kč Při nalodění  

501 ROMANTICKÝ 1 LÁHEV SEKTU Moet a Charndonbrut Champagner,2 MSC 
slekničky jako dárek, 10 jahod v čokoládě, podáváno v kajutě 

Není možno čerpat na barech,objednejte si v recepci 
termín dodání 

2130,-Kč 
 

Recepce   

423 VINNÝ KLASIK 6 lahví vína+1 lahev Proseco + 7 lahví minerální vody 100cl. Platné 
pouze v hlavních restauracích (neplatí v bufetových a v A la 
cartových restauracích) 

Není možno čerpat na barech 
pouze v restauracích 

3340,-Kč Obdržíte 
v restauraci u 
první večeře 

 

425 VINNÝ PAKET 
SELECT 

6 výběrových lahví vína vybrané naším someliérem (3 bílé + 3 
červené + 1 rosé) + 7 lahví minerální vody 1l. Platné pouze v 
hlavních restauracích. Nedopité lahvové víno je možné uzavřít a 
nechat si servírovat další den (toto není možné v bufetových 
restauracích a barech)  

Není možno čerpat na barech 
pouze v restauracích 

6440,-Kč Obdržíte 
v restauraci u 
první večeře 

 

434 
 

VINNÝ PAKET 
EATALYS VINO 

6 jemných lahví vína vybrané naším someliérem + 7 lahví minerální 
vody 1l. Platné pouze v hlavních restauracích. Nedopité lahvové 
víno je možné uzavřít a nechat si servírovat další den (toto není 
možné v bufetových restauracích a barech)  

Není možno čerpat na barech 
pouze v restauracích 

5180,-Kč Obdržíte 
v restauraci u 
první večeře 

 

702 ROMANTIC 
SUNRISE 

1 karafa (0,5litru) čerstvé pomerančové šťávy, 2 MSC sektové 
skleničky (dárek domů), čerstvé ovoce a výběr z krokantů, 
podáváno v kajutě  

Objednejte si na recepci termín dodání na Vaši kajutu 500,-Kč Recepce  

542 BON VOYAGE 
DELUXE 

1 lahev suchého šumivého vína a výběr kanapek v den nalodění, 
podáváno v kajutě s uvítacím dopisem od kapitána, košík 
s ovocem, pozvání na speciální VIP-Coctail 

Objednejte si na recepci termín dodání na Vaši kajutu 1400,-Kč Recepce  

545 ROSE PETAL 
PAKET 

1 lahev „Vinno dell amore“ v luxusním balení, 2 MSC sektové 
skleničky (dárek domů) a výběr ochutnávkových dezertů, podáváno 
v kajutě  

Objednejte si na recepci termín dodání na Vaši kajutu 1100,-Kč Recepce  

503 ČOKOLÁDOVÝ 10 jahod přelitých čokoládou, podáváno v kajutě  Objednejte si na recepci termín dodání na Vaši kajutu 290,-Kč Recepce  
527 DORT 

STANDART 

Dort (900 g), podáváno v restauraci  
 

Objednejte si na restauraci termín dodání na Vaši večeři 350,-Kč Restaurace  

548 ROMANTICKÝ 
PAKET 

1 láhev Veuve Cliquot Champagner, 2 MSC sektové skleničky 
(dárek domů) a jahody s čokoládou v den nalodění, podáváno v 
kajutě s uvítacím dopisem od kapitána, košík ovoce, pozvání na 
speciální VIP-Coctail  
 

Objednejte si na recepci termín dodání na Vaši kajutu 2800,-Kč Recepce  

550 SNÍDANĚ 
DELUXE 

Teplý nápoj, čerstvý pomerančový džus, pečivo, marmeláda, med, 
máslo, výběr ze sýrů a šunky, míchaná vajíčka, müsli, jogurt, 
čerstvé ovoce  

Objednejte si na recepci termín dodání na Vaši kajutu 350,-Kč Recepce  


