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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 
 

 

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. 

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  

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 

Kod      Balíček                 Obsah balíčku                                                                                         Poznámka                                                                          Cena balíčku            Vyzvednutí        


