
Nápojové balíčky MSC 
Zakoupením nápojového balíčku bude vaše plavba ještě bezstarostnější a navíc ušetříte, protože takto 
zakoupené nápoje jsou cenově zvýhodněné a také se na ně nevztahuje 15% servisní poplatek, který je 
účtován v restauracích a barech.  
 
Kromě nápojového balíčku je možné též zakoupit speciální balíčky pro konzumaci ve specializovaných 
restauracích (Tex Mex, Sushi Bar, Haute Cousine and Slow Food apod.). Kompletní nabídku vám rádi 
zašleme. 
 

NÁPOJOVÉ BALÍČKY TYPU "ALL INCLUSIVE" 

balíček si musí zakoupit všechny osoby v jedné rezervaci, a to včetně dětí od 3 let 

 
 
„CHEERS!" cena 16,50 EUR /dospělý/noc , 9 EUR/dítě / noc 

Obsahuje: neomezené množství minerálek, nealkoholických nápojů, piva, rozlévaného vína v době hlavních 
jídel v restauraci či v bufetu. Dětem do 18 let se alkohol nenalévá; neplatí pro specializované restaurace, 
bary, minibar.  

 
 
 „ALEGRISSIMO"  cena 26 EUR /dospělý/noc, 12 EUR dítě /noc 
Obsahuje: neomezené množství minerálek, nealkoholických nápojů, točeného piva, rozlévaného vína ve 
všech restauracích. V barech vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje a zmrzlina, pro děti též smoothies 
a mléčné koktejly, horké nápoje, džusy. Zahrnuté nápoje jsou označené v nápojových lístcích, neplatí pro 
konzumaci minibaru; dětem do 18 let se alkohol nenalévá. Nápoje je možné čerpat jen pro osobní potřebu, 
zneužití se trestá odebráním balíčku bez náhrady.  
Hosté kajut kategorie Aurea mají tento balíček zahrnutý v základní ceně plavby. (Pro některé vzdálené 
destinace je v ceně balíček "More for less", více info při rezervaci). 
 
 
  
„ALEGRISSIMO PREMIUM" cena 44 EUR /dospělý/noc, 21 EUR dítě /noc 
Obsahuje: neomezené množství minerálek, nealkoholických nápojů, točeného i láhvového piva, 
rozlévaného vína ve všech restauracích. V barech vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje (neplatí na 
láhvové víno a sekt, drinky v reklamních sklenicích MSC, cigarety). Vztahuje se na nabídku cukráren 
(čokoládový bar), zmrzlinu, pro děti též smoothies a mléčné koktejly, horké nápoje, džusy. Zahrnuté nápoje 
jsou označené v nápojových lístcích, balíček platí i pro konzumaci minibaru; dětem do 18 let se alkohol 
nenalévá. Nápoje je možné čerpat jen pro osobní potřebu, zneužití se trestá odebráním balíčku bez 
náhrady. 
  
  
 
„ALEGRISSIMO CLASSIC" cena 33 EUR /dospělý/noc, 16 EUR dítě /noc 
Obsahuje: neomezené množství minerálek, nealkoholických nápojů, točeného piva, 20 druhů značkového 
láhvového piva, rozlévaného vína ve všech restauracích. V barech vybrané alkoholické a nealkoholické 
nápoje a zmrzlina, pro děti též smoothies a mléčné koktejly, horké nápoje, džusy. Zahrnuté nápoje jsou 
označené v nápojových lístcích, neplatí pro konzumaci minibaru; dětem do 18 let se alkohol nenalévá. 
Nápoje je možné čerpat jen pro osobní potřebu, zneužití se trestá odebráním balíčku bez náhrady. 
 
Tento balíček je platný pouze pro oblast Karibik a transatlantické plavby s Karibikem. 



  

NÁPOJOVÉ BALÍČKY JEDNOTLIVÉ 

k obdržení ve všech restauracích a barech; rezervace v CK nebo při nalodění 
 
NEALKO NÁPOJE  cena 34 EUR/ balíček  
14 nápojů v plechovce nebo džusy 
 
PIVA cena 59 EUR/ balíček  
14 piv, příp. cider, v plechovce nebo láhvi 0,33 l, určité vybrané druhy piv (Amstel, Radler, Heineken,...) 
 
MINERÁLNÍ VODY  cena 27 EUR/ balíček 
14 lahví minerálky o obsahu 1 l  
 
PIVO & VODA cena 69 EUR/ balíček 
14 točených piv (0,4 l), 7 lahví minerálky (1 l)  
 
VÍNO & VODA  cena 69 EUR/ balíček  
4 láhve vína vybrané someliérem, 7 lahví minerálky (1 l); 
nedopitou láhev je možné nechat uložit v restauraci na další den  
 
VÍNA CLASSIC cena 115 EUR/ balíček 6 láhví vína vybrané someliérem, 7 láhví minerálky (1 l); 
nedopitou láhev je možné nechat uložit v restauraci na další den 
 
VÍNA ETALY´S VINO LIBERO cena 185 EUR/ balíček 
6 láhví vína v biokvalitě, 7 láhví minerálky 1 l 
nedopitou láhev je možné nechat uložit v restauraci na další den 
 
VÍNA SELECT cena 230 EUR/ balíček  
6 láhví vína vynikající kvality, 7 láhví minerálky 1 l 
nedopitou láhev je možné nechat uložit v restauraci na další den 
 
KÁVY cena 23 EUR/ balíček 
15 šálků kávy (espresso, cappuccino, latte, speciální kávy bez alkoholu, ledová, bezkofeinová,..) 
 
ROSE PETAL cena 39 EUR/ balíček 
1 láhev vína „Vino dell amore“ v luxusním balení, 2 skleničky s logem MSC možno vzít domů, malé 
občerstvení (Petit Fours), servírováno do kajuty 
 
ROMANTIC SUNSET cena 76 EUR 
1 láhev Moet & Chandon brut Champagner, 2 skleničky s logem MSC možno vzít domů, 10 jahod 
potažených čokoládou, servírováno do kajuty 
 
ROMANTIC SUNRISE cena 17 EUR 
1 karafa čerstvého pomerančového džusu, 2 skleničky s logem MSC možno vzít domů, čerstvé ovoce a 
croissant dle výběru, servírováno do kajuty 
 
DELUXE BON VOYAGE cena 44 EUR 
servírováno do kajuty v den nalodění:1 láhev suchého šumivého vína, jednohubky, uvítací dopis od kapitána 
lodi; denně čerstvé ovoce do kajuty; pozvání na speciální VIP koktejl 
 
ROMANCE cena 99 EUR 
1 láhev Veuve Cliquot Champagne, 2 skleničky s logem MSC možno vzít domů, jahody potažené čokoládou 
spolu s uvítacím dopisem od kapitána lodi; denně čerstvé ovoce do kajuty; pozvání na speciální VIP koktejl   



 
JAHODY V ČOKOLÁDĚ cena 10 EUR 
10 jahod potažených čokoládou, servírováno do kajuty 
 
STANDARDNÍ DORT cena 11,50 EUR 
dort o hmotnosti 900 g, servírováno v restauraci 
 

 

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


