a) Nápojové a speciální balíčky - počet balíčků není na kajutu nikterak omezen.
Název

Nealkoholický
nápojový balíček
(Allegro č. 3)
Balíček piv

Cena za jeden kus
935 Kč
1625 Kč

Balíček minerální
vody
Balíček piva a
vody (Allegro č.
2)
Balíček vína a
vody (Allegro č.1)

745 Kč

Vinný balíček
„Classic“

3165 Kč

Vinný balíček
„Select“

6325 Kč

Eataly‘s Vino
Liber - balíček

5090 Kč

Kávový balíček

635 Kč

Romantic Sunrise
(nealkoholický
balíček)

470 Kč

Romantic Sunset

2090 Kč

Bon Voyage
Deluxe

1210 Kč

1900 Kč
1900 Kč

Popis balíčku
14 nealkoholických nápojů v plechovkách
nebo džus. Platné ve všech barech a
restauracích.
14 lahví nebo plechovek piva (s výjimkou piv
"Special Selection"). Platné ve všech barech a
restauracích.
14 jednolitrových lahví minerální vody.
Platné ve všech barech a restauracích.
14 výčepních piv (40 cl) a 7 jednolitrových
lahví minerální vody. Platné ve všech barech
a hlavní a bufetové restauraci.
4 lahve vína, sommelier výběr (1x bílé, 2x
červené,1x růžové) a 7 jednolitrových lahví
minerální vody. Platné ve všech barech a
hlavní a bufetové restauraci. Otevřené lahve
můžete uschovat v hlavní restauraci pro
následující den (neplatí pro bufetovou
restauraci a bary).
6 lahví vína, sommelier výběr (2x bílé, 3x
červené, 1x růžové) a 7 jednolitrových lahví
minerální vody. Platné jen v hlavní restauraci.
Otevřené lahve můžete uschovat v hlavní
restauraci pro následující den.
6 lahví vynikajícího vína, sommelier výběr
(2x bílé, 3x červené, 1x šumivé) a 7
jednolitrových lahví minerální vody. Platné
jen v hlavní restauraci. Otevřené lahve můžete
uschovat v hlavní restauraci pro následující
den.
6 lahví vynikajícího bio vína a 7
jednolitrových lahví minerální vody. Platné
jen v hlavní restauraci. Otevřené lahve můžete
uschovat v hlavní restauraci pro následující
den.
15 x káva, výběr - Cappuccino, Caffe Latte,
Espresso, káva bez kofeinu, sladová káva.
Půllitrový džbán čerstvě vymačkané
pomerančové šťávy, 2 MSC sektové
skleničky (dárek z plavby domů), čerstvé
ovoce a croissanty podávané v kajutě.
1 láhev Moet & Chandon Brut šampaňské, 2
MSC sektové skleničky (dárek z plavby
domů) a 10 jahod v čokoládě, podávané v
kajutě.
1 láhev suchého šumivého vína a výběr
chuťovek v den nalodění, s uvítacím dopisem

Balíček Růže

1075 Kč

Balíček
čokoládové
jahody
Klasický dort
Balíček Romance

275 Kč

Luxusní snídaně
pro dva v kajutě

330 Kč

320 Kč
2725 Kč

od kapitána, servírované v kajutě. Denně
košík s ovocem, pozvání na speciální VIP
koktejl.
1 láhev "Vino dell amore" balení deluxe, 2
MSC sektové skleničky (dárek z plavby
domů) a výběr ochutnávkových dezertů,
podávané v kajutě.
10 x jahoda v čokoládě, podávané v kajutě.
Dort 900 gramů, podávaný v restauraci.
1 láhev šampaňského Veuve Cliquot, 2 MSC
sektové skleničky (dárek z plavby domů) a
jahody v čokoládě v den nalodění podávané v
kajutě. Uvítací dopis od kapitána. Denně
košík s ovocem, pozvání na VIP koktejl.
Teplé nápoje, čerstvě vymačkaná
pomerančová šťáva, pečivo, marmeláda, med,
máslo, výběr sýrů a šunky, vejce, cereálie,
jogurt, čerstvé ovoce.

b) Nápojové balíčky typu All inclusive - všechny osoby na kajutě musí mít zakoupen stejný balíček All
inclusive na celou dobu plavby, a to včetně dětí (pro děti platí dětská verze balíčku).
Například:
7 noční plavba a balíček ALLEGRISSIMO PREMIUM 24 hodin dospělý => 7*715 = 5005 Kč/os/plavba.
Název

Cena/os./noc
ALLEGRISSIMO 715 Kč
24 hodin Dospělí

ALLEGRISSIMO 330 Kč
24 hodin Děti od 3
do 17 let

Popis balíčku
Restaurace a bufety:
Neomezené množství rozlévaného vína (bílé, červené a
růžové z výběru Allegrissimo), minerální vody,
točeného piva, nealkoholických nápojů. Platné pro
všechny restaurace.
Bary:
Neomezené množství vybraných koktejlů, minerální
vody, nealkoholických nápojů, aperitivů, vybraných
vín (ve sklenicích), lihovin, kávy, horké čokolády, čajů
apod., zmrzlinu v kornoutu nebo poháru.
Minibar a minerální voda v kajutě:
Není součástí.
Restaurace a bufety:
Neomezené množství minerální vody a
nealkoholických nápojů. Platné pro všechny restaurace.
Bary:
Neomezené množství nealkoholických nápojů, džusů,
minerální vody, nealkoholických koktejlů, horké
čokolády, čajů apod., ovocných a mléčných koktejlů.
Dále zahrnuje zmrzlinu v kornoutu nebo v poháru.
Minibar a minerální voda v kajutě:

CHEERS!
Dospělí

455 Kč

CHEERS! Děti od 248 Kč
3 do 17 let

ALLEGRISSIMO 1210 Kč
PREMIUM 24
hodin Dospělí

ALLEGRISSIMO 578 Kč
PREMIUM 24
hodin Děti od 3 do
17 let

Není součástí.
Restaurace a Bufety:
Neomezené množství minerální vody, nealkoholických
nápojů, točeného piva a vína (na výběr ze 2 bílých a
červených a 1 růžového) k obědu a večeři. V hlavní
restauraci lahvové víno a v bufetové rozlévané.
Neplatné pro speciální restaurace.
Bary:
Není součástí.
Minibar a minerální voda v kajutě:
Není součástí.
Restaurace a Bufety:
Neomezené množství minerální vody a
nealkoholických nápojů k obědu a večeři v hlavní a
bufetové restauraci. Neplatné pro speciální restaurace.
Bary:
Není součástí.
Minibar a minerální voda v kajutě:
Není součástí.
Restaurace a bufety:
Neomezené množství alkoholických a nealkoholických
nápojů, vína (rozlévaného), minerální vody, piva
(točeného a lahvového). Platné pro všechny restaurace.
Bary:
Všechny nápoje z nápojového listu (kromě lahvového
vína a šampaňského a koktejlů v suvenýrových
sklenicích, doutníků a cigaret). Zahrnuje nabídku
zmrzliny, čokolády, sladkého pečiva a pokojové
služby. Neplatí pro jídla v A la carte restauracích.
Minibar a minerální voda v kajutě:
Součástí.
Restaurace a bufety:
Neomezené množství nealkoholických nápojů,
minerální vody, džusů, energetických drinků,
nealkoholických koktejlů, mléčných koktejlů apod.
Platné pro všechny restaurace.
Bary:
Všechny nealkoholické nápoje z nápojového listu.
Zahrnuje nabídku zmrzliny, čokolády, sladkého pečiva
a pokojové služby. Neplatí pro jídla v A la carte
restauracích.
Minibar a minerální voda v kajutě:
Všechny nealkoholické nápoje a občerstvení.

