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

 

 

Pokud během plavby plánujete oslavu narozenin, promocí anebo výročí svatby a podobně, kontaktujte nás. Můžeme Vám připravit velmi zajímavé překvapení 

pro Vaše přátele a blízké. Jen si představte tu romantickou atmosféru, kdy u večeře v luxusní restauraci za zpěvu číšníků je přinášen dort pro oslavence. K tomu 

jej může čekat na kajutě překvapení ve formě láhve sektu, jahod v čokoládě a podobně. Je to jen o Vašem výběru. Níže uvádíme možnosti objednání balíčků. 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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