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Tyto informace obsahují 40 stran a jsou přílohou a nedílnou součástí cestovní smlouvy ,popř rezervace plavby. 

9 

NÁPOJOVÉ  BALÍČKY A PAKETY 
KARIBIK+BRAZILIE -AFRICA 

 
Kod Název balíčku Obsah balíčku Obsah balíčku na barech Pro plavby 

do 28.2.2017 
Pro plavby 

Od 1.3.2017 

534* CLASIC  Neomezené množství minerální vody,  točeného piva, 
nealko nápojů, ovocných šťáv a rozlévaného vína 
z vinného lístku (do 7,5usd). Platné ve všech 
restauracích, mimo restauraci ala carte. 

Rozlévané víno z vinného a barového lístku do 
7,5usd,lahvové pivo do 5 USD, energy drinky, drinky a 
koktejly do 8 usd, zmrzlina, káva 

1090,-Kč/noc* 
 

1200,-Kč/noc* 

535* CLASIC JUNIOR 
Junior 3-17 let 

Neomezené množství minerální vody a nealkoholických 
nápojů v plechovce a ovocné šťávy. 
Platné ve všech restauracích, mimo restauraci ala carte 

Nealkoholické nápoje, džusy, minerální voda, teplé nápoje, 
nealkoholické koktejly, smoothies, mléčné koktejly, zmrzlina 

550,-Kč/noc* 600,-Kč/noc* 

536* PREMIUM Neomezené množství minerální vody, lahvové a 
čepované pivo, nealko nápoje, ovocné šťávy, rozlévané 
víno. 
Platné ve všech restauracích 

Nápoje z barového lístku, rozlévané víno, drinky, premium 
koktejly, čepované pivo, nealko nápoje, minerální voda, 
produkty z lístku „ Gelaterie“ a z cukrárny 

1500,-Kč/noc* 1600,-Kč/noc* 

537* PREMIUM 
JUNIOR 
Junior 3-17 let 

Neomezené množství minerální vody a nealkoholických 
nápojů v plechovce a ovocné šťávy. 
Platné ve všech restauracích, mimo restauraci ala carte 

Nealkoholické nápoje, džusy, minerální voda, teplé nápoje, 
energy drinky, nealkoholické koktejly, smoothies,produkty 
z lístku „ Gelaterie“ a z cukrárny 

730,-Kč/noc* 750,-Kč/noc* 

594 Americký pivní 
paket 

14 piv v láhvi nebo v plechovce. 
Platné v barech, restauraci a v bufetové restauraci 

V restauracích i na barech 1400,-Kč 1500,-Kč 

666 Soda paket 15 nealkoholických nápojů v plechovkách. Platné v barech, 
restauraci a v bufetové restauraci 

V restauracích i na barech 700,-Kč 800,-Kč 

657 DOREMI paket 10 nealkoholických nápojů (míchané, zmrzlinové, virgin 
koktejly, ovocné džusy nebo nápoje v plechovkách 

V restauracích i na barech,mrzlina na vybraných barech 720,-Kč 750,-Kč 

658 KOKTEJL paket 12 alkoholických koktejlů dle výběru z barového lístku 
(nezahrnuje premium koktejly) 

Na vybraných barech 1700,-Kč 1700,-Kč 

551 Vinný paket „Váš 
výběr – 7 lahví“ 

7 lahví vína dle výběru someliéra, platné pouze v hlavních 
restauracich 

Pouze v restauracích a vinotékách 3700,-Kč 4100,-Kč 

552 Vinný paket „Váš 
výběr – 10 lahví“ 

10 lahví vína dle výběru someliéra, platné pouze v hlavních 
restauracich 

Pouze v restauracích a vinotékách 5100,-Kč 5600,-Kč 

538 VÍCE NEŽ MÉNĚ Nápojový průkaz na 18 konzumací. Platné na všechny 
nápoje v barech a na rozlévané vína do 7,5 usd, čepované 
pivo a lahvové pivo do 5 usd, nealko nápoje, džusy, 
minerální voda, teplé nápoje, spirity a koktejly z barového 
lístku do 8 usd, zmrzlina 

 2000,-Kč 2300,-Kč 

435 Caffe paket 
 

15 káv espreso( cappucino,latte, frozen….)  650,-Kč 750,-Kč 

556 Diner WINE 
7WINES 

7 lahví dle výběru denní nabídky při výběru z menu (na 
výběr mezi 2 červenými, 1 rosé a 2 bílými víny), platné 
pouze v hlavních restauracích 

Pouze v restauracích a vinotékách Nelze 2400,-Kč 

702 ROMANTIC 
SUNRISE (BEZ 
ALKOHOLU) 

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

Pouze v kajutě 500,-Kč 500,-Kč 

501 ROMANTIC 
SUNSET 

1 láhev Moet a Chandon brut Champagner,2 MSC sleničky 
jako dárek,10 jahod v čokoládě,podáváno v kajutě 

Pouze v kajutě 2200,-Kč 2300,-Kč 

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 

Pouze v kajutě 1300,-Kč 1350,-Kč 

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 

Pouze v kajutě 1100,-Kč 1200,-Kč 

503 ČOKOLÁDOVÉ 
JAHODY  
 

10 jahod přelitých čokoládou, podáváno v kajutě Pouze v kajutě 300,-Kč 300,-Kč 

610 
 

Košík ovoce 
standart 

7 druhů ovoce Pouze v kajutě 150,-Kč 200,-Kč 

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 

Pouze v kajutě 2800,-Kč 2900,-Kč 

550 Kontinentální 
snídaně DELUXE 
pro 2 v kajutě 

Teplý nápoj, čerstvý pomerančový džus, pečivo, 
marmeláda, med, máslo, výběr ze sýrů a šunky, míchaná 
vajíčka, müsli, jogurt, čerstvé ovoce  
(klasická snídaně může být zdarma přinesena do kajuty) 

Pouze v kajutě 350,-Kč 350,-Kč 

* mohou být prodány pouze všem cestující dohromady v kajutě (nemohou být prodány pouze některým členům rodiny nebo za den) a všem hostům, kteří chtějí 
mít společný stůl. Děti musí mít stejný paket inklusive. Předprodej je pouze v cestovní agentuře, ne přímo na palubě. 15% poplatek není v předprodeji účtován. 

 
 
 
 

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. 


