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

 
Jsou události, které jsou jen jednou za život. Je důležité, abychom na tyto události jen tak nezapomněli. Právě proto Vám nabízíme speciální balíček služeb. 
Svatební balíček dle Vašeho přání, můžete být oddáni** kapitánem lodi v úzkém kruhu přítomných a oddávat se luxusním službám lodní společnosti. Kontaktujte 
nás, připravíme Vám speciální nabídku.  
 
 ** nejedná se o oficiální svatební obřad 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Označení Název  Obsah balíčku  Cena 

balíčku 

EVROPA 

Cena 

balíčku 

KARIBIK 

 

SILVER 
PAKET 

STŘÍBRNÝ 
BALÍČEK 

Poradenství s plánováním svatby a zvláštní přivítání plánovačem MSC 
Svatební kytice s odpovídajícím boutonem (většinou růže) 
Exkluzivní salonek s elegantní květinovou výzdobou a romantickým průchodem 
Obřad za účasti lodních důstojníků s hudbou z předem pořízeného záznamu (případně s živou hudbou, poplatky se hradí na 
palubě lodi) 
Symbolický oddací list a pamětní album podepsané kapitánem 
Láhev sektu Asti Spumante podávaná se svatebním dortem po obřadu 
Svatební dort plněný čerstvým ovocem se šlehačkou 

 14,990,-Kč 15.990,-Kč  

GOLDEN 
PAKET 

ZLATÝ 
BALÍČEK 

Poradenství s plánováním svatby a zvláštní přivítaní plánovačem MSC 
Láhev sektu, dva dárkové skleněné poháry a sortiment jednohubek v kajutě v den nalodění 
Svatební kytice s odpovídajícím boutonem (většinou růže) 
Exkluzivní salonek s elegantní květinovou výzdobou a romantickým průchodem 
Obřad za účasti lodních důstojníků s hudbou z předem pořízeného záznamu (případně s živou hudbou, poplatky se hradí na 
palubě lodi) 
Symbolický oddací list a pamětní album podepsané kapitánem 
Láhev šampaňského Moet a Chandon podávaná se svatebním dortem po obřadu 
Svatební dort st. Honoré s vanilkovými a čokoládovými krémovými větrníky 
Služby profesionálního fotografa při obřadu a jinde na lodi podle přání svatebního páru (po dobu 1 hodiny) 
Nejlepší fotografie 20 x 25 cm – 10 ks (v počtu zde stanoveném, fotografie navíc lze zakoupit) 
Luxusní snídaně v kajutě ráno po obřadu 

 20.990,-kČ 21.990,-kČ  

PLATINUM 
PAKET 

PLATINOVÝ 
BALÍČEK 

Poradenství s plánováním svatby a zvláštní přivítaní plánovačem MSC 
Láhev sektu, dva dárkové skleněné poháry a sortiment jednohubek v kajutě v den nalodění 
Svatební kytice s odpovídajícím boutonem (většinou růže) 
Exkluzivní salonek s elegantní květinovou výzdobou a romantickým průchodem 
Obřad za účasti lodních důstojníků s hudbou z předem pořízeného záznamu (případně s živou hudbou, poplatky se hradí na 
palubě lodi) 
Symbolický oddací list a pamětní album podepsané kapitánem 
Láhev šampaňského Moet a Chandon podávaná se svatebním dortem po obřadu 
Dvoupatrový svatební dort plněný bílou čokoládovou pěnou, zdobený marcipánovými růžičkami 
Služby profesionálního fotografa při obřadu a jinde na lodi podle přání svatebního páru (po dobu 1 hodiny) 
Nejlepší fotografie 20 x 25 cm – 20 ks (v počtu zde stanoveném, fotografie navíc lze zakoupit) 
Video z průběhu Vašeho ceremoniálu (cca 60 minut)  
Luxusní snídaně v kajutě ráno po obřadu 

 25.990,-kČ 26.990,-kČ  


