
Nápojové balíčky Costa 
Každý host na lodích Costa Cruises si může svůj požitek z plavby přizpůsobit svým vlastním přáním a 
potřebám. Proto byl sestaven výběr několika nápojových balíčků s různým obsahem. Dopřejte si 
snídani s pravým italským cappuccinem nebo si vychutnejte svůj oblíbený drink přesně tak, jak to k 
dovolené patří. Na lodích Costa neoCollection si vychutnáte pečlivě sestavené menu doplněné o vína 
z navštívených destinací. 

 

Podmínky pro nákup a čerpání nápojových balíčků 

° balíček lze objednat pro plavbu 6denní a delší  
° balíček si musí objednat všechny osoby cestující pod stejným rezervačním číslem 
° dětem do 18 let se alkohol nepodává 
° u plaveb z Miami je hranice dospělosti v souladu se zákony USA 21 let; cena a platnost balíčku se v 
tomto smyslu posouvá 
° Costa Cruises si vyhrazuje změnu cen podle lodi a sezóny 
° v ceně balíčku je zahrnutý 15% servisní poplatek (při nákupu předem v CK) 
° pro plavby z Port Everglades/Miami je povolena konzumace alkoholu osobám starším 21 let 
° v cílových destinacích Karibik (EU), Dubaj a severní Evropa je počítán příplatek 1 EUR/den  * 
° v cílových destinacích Karibik (USA) a Brazílie se účtuje v USD 
° pro lodě Costa neoCollection se nabízí jiný, speciální balíček  
° nápoje lze objednávat pouze pro vlastní konzumaci, při zneužití bude balíček hostovi odebrán  
  
   

Pranzo & cena - all inclusive 

V balíčku je zahrnutý výběr vín, která nejsou na vinném lístku, dále nealkoholické nápoje, točené 
pivo, minerálka. Platí pouze pro rozlévané nápoje a jejich objednání je možné jen v restauraci a v 
samoobslužné restauraci pouze v době oběda a večeře.  
 

Cena: od 16,49 EUR / dospělý / den, 7,49 EUR/ dítě/ den * 
  
  

Brindiamo - all inclusive 

Bohatý výběr rozlévaných alkoholických a nealkoholických nápojů v hlavní a v bufetové restauraci v 
době oběda a večeře a během dne v barech.  
V rámci tohoto balíčku můžete vybírat z těchto nápojů: aperitivy a vermuty, mezinárodní točená piva, 
rozlévaná vína bílá, růžové a červená, grappa, koňak, whisky, gin, vodka, rum, brandy, tequila, likéry, 
nealkoholické koktejly, bylinné hořké, ovocné džusy, nealkoholické nápoje a minerálky, teplé nápoje 
(kávy, čaje), čokoláda z čokoládového baru.  
Aktuální nabídku na lodi zjistíte z nápojových lístků.  
Balíček je určen pouze pro dospělé.    
 

Cena: od 24,99 EUR / osoba / den * 
  
 

Più Gusto - all inclusive & alkoholické koktejly 

Bohatý výběr rozlévaných alkoholických a nealkoholických nápojů v hlavní a v bufetové restauraci v 
době oběda a večeře a během dne v barech.  
V rámci tohoto balíčku můžete rovněž vybírat z těchto nápojů:  
34 druhů alkoholických i nealkoholických koktejlů, míchaných a mražených nápojů.   
Aktuální nabídku na lodi zjistíte z nápojových lístků.  
Balíček je určen pouze pro dospělé. 
  
Cena: od 27,99 EUR / osoba / den * 



  

Intenditore - gurmetský balíček 

Nápojový balíček zahrnuje všechny rozlévané nápoje v restauracích a barech v cenových relacích do 9 
EUR /sklenka a též nápoje v minibaru v kajutě.  
  
Na výběr jsou prvotřídní značkové produkty, prémiové likéry a rozlévané šampaňské. 
 
Cena: od 45,99 EUR / osoba / den*  

 

 

Giovani - all inclusive pro děti a mládež od 4 do 17 let 
Tento nápojový balíček lze objednat pouze společně s balíčkem pro dospělé Brindiamo, Più Gusto či 
Intenditore. Obsahuje výběr rozlévaných nealkoholickcýh nápojů s výjimkou nápojů z minibaru.  
V rámci tohoto balíčku můžete objednávat: nealkoholické nápoje  a minerálky, koktejly bez 
alkoholu, aperitiv Crodino, ovocné džusy, čokoládu z čokoládového baru, 5 druhů kávy.   
U plaveb z USA platí pro děti a mládež od 4 do 20 let a obsahuje výběr rozlévaných nealkoholických 
nápojů. 

Cena: od 15,99 EUR / osoba / den * 
  
 

   

Nápojové balíčky jednodruhové 
 

Mineral water package, cena 36 EUR  
Obsahuje: 13 lahví minerální vody 0,75 l (20 % sleva z prodávaných minerálních vod na lodi) 
Rezervace a platba v CK nebo při nalodění. 
 
Beer package, cena 93 EUR 
Obsahuje: 20 točených piv 0,4 l  
Na vyžádání a pouze na některých lodích.  
 
Boys & Girl Card Short nebo Boys & Girl Card, cena 65 / 110 EUR 
Obsahuje:  20 /40 nealko nápojů – limonády, ledový čaj, čerstvě vymačkané ovocné šťávy, mléčné 
koktejly, džusy, nealko longdrinky apod.  
Rezervace a platba v CK nebo při nalodění. 
 
Bílá vína - láhev 
Chardonnay Serbato Langhe, 24,15 EUR   
Pinot Grigio Collio, cena 26,45 EUR 
Greco di Tufo "Cantina Manimurci", cena 31,05 EUR 
Chablis Premier Cru "Montmains", cena 55,20 EUR 
 
Červená a růžová vína - láhev 
Matheus Rose "Sogrape", cena 25,30 EUR 
Chianti Classico, cena 27,60 EUR 
Beaujolais Villages, cena 29,90 EUR 
Teroldego Rotaliano, cena 40,25 EUR 
Chatenauef du Pape, cena 51,75 EUR 
Brunello di Montalcino, cena 63,25 EUR 
 
 



 
Šumivá vína a sekty - láhev 
Asti Spumante, cena 25,30 EUR 
Prosecco, cena 25,30 
Berlucchi cuvee Imperiali Brut, cena 40,25 EUR 
Ferrari Perle, cena 40,25 EUR 
Moet & Chandon Brut (1/2 láhve), cena 43,70 EUR 
Moet & Chandon Brut, cena 69 EUR 
Vueve Clicquot Brut, cena 74,75 EUR 
Moet & Chandon Cuvee Dom Perignon, cena 230 EUR 
 
 
  

Balíčky pro oslavy a výročí 

 
Happy Birthday package, cena 27 EUR 
Obsahuje: láhev šumivého vína, narozeninový dort, blahopřání podepsané kapitánem 
Rezervace a platba v CK nebo při nalodění. Den a hodinu dodání dortu nuto domluvit na lodi.  
 
Celebration package, cena 40 EUR 
Obsahuje: láhev šumivého vína Ferrari, 12 jahod potažených čokoládou 
Rezervace a platba v CK nebo při nalodění. 
 
Honeymoon / Anniversary package, cena 119 EUR 
Obsahuje: 2 x župan Costa, 1 portrét od profesionálního fotografa, květinová výzdoba, láhev 
šumivého vína, certifikát lásky podepsaný kapitánem, pozvání na speciální koktejlovou párty.  
Rezervace a platba v CK nebo při nalodění. 
 
Uvítací balíček Ruby Welcome Package, cena 60 EUR 
Obsahuje: láhev šumivého vína, tácek jednohubek, denně doplňovaný koš s ovocem v kajutě, 
pozvánka na coctail party.   
Rezervace a platba v CK nebo při nalodění. 
 
Uvítací balíček Emerald Welcome Package, cena 120 EUR 
Obsahuje: láhev šumivého vína (Ferrari Perlè), tácek s 12 jednohubkami, denně doplňovaný koš s 
ovocem v kajutě, květinová výzdoba (dodávka v přístavu odplutí), pozvánka na VIP koktejlovou párty 
nebo recepci. 
Rezervace a platba v CK nebo při nalodění. 
 
Uvítací balíček Diamond Welcome Package, cena 160 EUR 
Obsahuje: láhev sektu (Veuve Clicquot), tácek s 12 jednohubkami, denně doplňovaný koš s ovocem v 
kajutě, květinová výzdoba (dodávka v přístavu odplutí), pozvánka na VIP koktejlovou párty nebo 
recepci. 
Rezervace a platba v CK nebo při nalodění. 
 

 

Minibar 

Ve své kajutě naleznete též naplněný minibar, ceník nápojů je přiložen. Za používání minibaru je 
účtován malý servisní poplatek.  
 
 

Prosíme, vezměte na vědomí, že ceny jsou orientační a nabídka se může během roku měnit.   


