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

Platné pro Karibik a Jižní Ameriku
Název

MORE FOR LESS
Escape-Pass

Cena za jeden kus
1780 Kč

Kávový balíček
Cuddle
Romantic Sunset

630 Kč

Balíček čokoládové
jahody
Klasický dort

275 Kč

2090 Kč

320 Kč

Dort 900 gramů (pro 6 až 8 osob), podávaný v
restauraci.
1 láhev suchého šumivého vína a výběr
chuťovek v den nalodění, s uvítacím dopisem
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.
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.
Půllitrový džbán čerstvě vymačkané
pomerančové šťávy, 2 MSC sektové
skleničky (dárek z plavby domů), čerstvé
ovoce a croissanty podávané v kajutě.

Bon Voyage Deluxe 1210 Kč

Balíček Růže

1075 Kč

Balíček Romance

2725 Kč

Romantic Sunrise
(nealkoholický
balíček)

470 Kč

Popis balíčku
18 nápojů – platné pro všechny nápoje a
rozlévané vína do 7,5 USD, točeného piva a
lahvového piva do 5 USD, nealkoholické
nápoje, ovocné šťávy, minerální vody,
horkých nápojů, lihovin a koktejlů z barového
lístku, zmrzlina, vafle nebo pohár.
15 x káva, výběr – Cappuccino, Caffe Latte,
Espresso, káva bez kofeinu, sladová káva.
1 láhev Moet & Chandon Brut šampaňské, 2
MSC sektové skleničky (dárek z plavby
domů) a 10 jahod v čokoládě, podávané v
kajutě.
10 x jahoda v čokoládě, podávané v kajutě.

Platné pro Karibik
Název
Vinný balíček –
„Vlastní výběr“ 7
lahví
Vinný balíček –
„Vlastní výběr“ 10
lahví

Cena za jeden kus
3385 Kč
4650 Kč

Popis balíčku
Výběr ze 7 lahví vín. Platné v hlavní
restauraci. Otevřené lahve můžete uschovat v
hlavní restauraci pro následující den.
Výběr z 10 lahví vín. Platné v hlavní
restauraci. Otevřené lahve můžete uschovat v
hlavní restauraci pro následující den.

Vinný balíček
„Dinner“ 7 lahví

1735 Kč

Vinný balíček
„Dinner“ 10 lahví

2420 Kč

Balíček piv

1155 Kč

Balíček soda

605 Kč

Balíček „Doremi“

635 Kč

Balíček koktejlů

1460 Kč

7 lahví domácího vína k večeři v hlavní
restauraci (výběr ze 2 červených vín, 1
růžového a 2 bílých vín).
10 lahví domácího vína k večeři v hlavní
restauraci (výběr ze 2 červených vín, 1
růžového a 2 bílých vín).
14 lahví nebo plechovek piva. Platné ve všech
barech a restauracích.
15 kupónů na nealkoholické nápoje v
plechovkách
10 poukázek – možno použít na mléčné
koktejly, ovocné koktejly, nealkoholické
koktejly, nealkoholické nápoje a ovocné
šťávy.
12 poukázek – možno použít na vybrané
alkoholické koktejly z barového lístku.

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*965 = 6755 Kč/os/plavba.

Platné pro Karibik a Jižní Ameriku
Název

MORE FOR
LESS CLASSIC
24 hodin Dospělí

Cena/os./noc
965 Kč

495 Kč
MORE FOR
LESS CLASSIC
24 hodin Děti od 3
do 17 let

Popis balíčku
Restaurace a bufety:
Neomezené množství minerální vody, lahví piva,
nealkoholických nápojů, ovocné šťávy, rozlévaného
vína z vinného lístku do 7,50 USD a lahvové pivo do 5
USD. Platné pro všechny restaurace.
Bary:
Neomezené množství vín z vinného a barového lístku
do sklenky do 7,5 USD, láhví piv do 5 USD,
energetických drinků a alkoholických nápojů v lahvi
do 5 USD, horkých nápojů, lihovin a koktejlů
z barového lístku do 8 USD, zmrzliny, vaflí a pohárů.
Minibar a minerální voda v kajutě:
Není součástí.
Restaurace a bufety:
Neomezené množství minerální vody, nealkoholických
nápojů z plechovek a ovocné šťávy. Platné pro všechny
restaurace.
Bary:
Neomezené množství nealkoholických nápojů, džusů,
minerální vody, horkých nápojů, ovocných a mléčných
koktejlů, zmrzliny, vaflí a pohárů.
Minibar a minerální voda v kajutě:
Není součástí.

MORE FOR
LESS PREMIUM
24 hodin Dospělí

1295 Kč

660 Kč
MORE FOR
LESS PREMIUM
24 hodin Děti od 3
do 17 let

CHEERS!
Dospělí

Zahrnuto v ceně
pro kajuty typu
Aurea

CHEERS! Děti od Zahrnuto v ceně
pro kajuty typu
3 do 17 let
Aurea

Restaurace a bufety:
Neomezené množství minerální vody, lahví piva,
nealkoholických nápojů, ovocné šťávy, rozlévaného
vína a točeného piva. Platné pro všechny restaurace.
Bary:
Neomezené množství nápojů z barového lístku,
rozlévaného vína, lihovin, prémiových koktejlů,
točeného piva, nealkoholických nápojů, minerální
vody. Dále zahrnuje všechny položky z „Gelateria“
jídelního lístku a cukrárny.
Minibar a minerální voda v kajutě:
Je součástí.
Restaurace a bufety:
Neomezené množství minerální vody, nealkoholických
nápojů z plechovek a ovocné šťávy. Platné pro všechny
restaurace.
Bary:
Neomezené množství nealkoholických nápojů, džusů,
minerální vody, horkých nápojů, nealkoholických
koktejlů, ovocných a mléčných koktejlů, zmrzliny,
vaflí a pohárů. Dále zahrnuje všechny položky z
„Gelateria“ jídelního lístku a cukrárny.
Minibar a minerální voda v kajutě:
Je součástí.
Restaurace a Bufety:
Neomezené množství alkoholických a nealkoholických
nápojů jako je minerální voda, nealkoholické nápoje,
točené pivo a domácí víno. Podávané 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 minerální vody a
nealkoholických nápojů. Podávané k obědu a večeři v
hlavní a bufetové restauraci. Neplatné pro speciální
restaurace.
Bary:
Není součástí.
Minibar a minerální voda v kajutě:
Není součástí.

