
Nápojové balíčky MSC – od sezóny zima 2018     

 Obecné zásady pro nákup a čerpání nápojových balíčků MSC:  

� balíček typu all inclusive si musí zakoupit všechny osoby v jedné rezervaci včetně dětí  
od dovršeného věku 3 let 

� nápoje z balíčku lze čerpat od nalodění každý den kromě dne vylodění 
� nevyčerpání balíčku není nijak kompenzované 
� balíčky se nabízejí pouze pro plavby delší 4 nocí 
� čerpání balíčku je vázané na osobní spotřebu konkrétní osoby, při zneužití je balíček bez náhrady odebrán 
� v určitých oblastech je povolená konzumace alkoholu až od 21 let (USA - Karibik, USA - Kanada, ...) 
� do nápojových balíčků nejsou zahrnuté tabákové výrobky, nápoje v reklamních sklenkách s logem MSC, 

upomínkové předměty 
� balíčky nezahrnují nápoje z minibaru a nápoje a jídlo doručené kajutovým servisem.  

(kromě PREMIUM PLUS PACKAGE); ceník nápojů z minibaru a kajutového servisu je k dispozici v kajutě 

 

MSC nápojové balíčky typu all inclusive (oblast EUR) 
 EASY PACKAGE      |    29 EUR / os. / noc                  (kódy 471W18, 471S19, 471W19) 
Neomezená konzumace všech rozlévaných nápojů s cenou do 6 EUR. 
Obsahuje: Výběr rozlévaných stáčených vín, točené pivo (Heineken nebo jiné), vybrané lihoviny a koktejly, 
nealkoholické koktejly. nealkoholické nápoje a ovocné džusy, minerálka v láhvi, klasické teplé nápoje (espresso, 
cappuccino, caffe latte, čaj, čokoláda). 
Čerpání: všechny palubní bary, samoobslužný bufet a restaurace s výjimkou restaurací speciálních.  
 
PREMIUM PACKAGE   |  39 EUR / os. / noc                       (kódy 472W18, 472S19, 472W19) 
Neomezená konzumace všech rozlévaných nápojů s cenou do 10 EUR. 
Obsahuje: Širokou nabídku koktejlů, lihovin, likérů, aperitivů, rozlévaných vín, točených čí láhvových piv, točené 
sycené nealkoholické nápoje, ovocné džusy, minerálku v láhvi, energetické nápoje, klasické a speciální kávy, horkou 
čokoládu a čaje v biokvalitě.  
Čerpání: všechny palubní bary, samoobslužný bufet a restaurace včetně speciálních.  
  
PREMIUM PLUS PACKAGE   |   55 EUR / os. / noc                (kódy 473W18, 473S19, 473W19) 
Neomezená konzumace všech rozlévaných nápojů bez cenového limitu. 
Obsahuje: širokou nabídku alkoholických a nealkoholických nápojů všech druhů, nápoje a jídlo z minibaru nebo 
doručené kajutovým servisem, nápoje z tematických nápojových lístků. Tento balíček poskytuje též 30% slevu na 
láhvová vína a šampaňské z vinného lístku.  
Čerpání: všechny palubní bary, samoobslužný bufet a restaurace včetně speciálních.  
  
NON-ALCOHOLIC PACKAGE / DOSPĚLÝ nad 18 let |   19 EUR / os. / noc    (kódy 474W18, 474S19, 474W19) 

Neomezená konzumace rozlévaných nealkoholických nápojů. 
Obsahuje: rozlévané nealkoholické sycené nápoje, nealkoholické koktejly, energetické nápoje, minerálka v láhvi, 
ochucené vody, ovocné džusy, širokou nabídku prémiových teplých kávových a čokoládových nápojů, čaje v 
biokvalitě a zmrzlinu.  
Čerpání: všechny palubní bary, samoobslužný bufet a restaurace s výjimkou restaurací speciálních. 
  
  
NON-ALCOHOLIC PACKAGE / DÍTĚ 3 - 17 let   |    14 EUR / os. / noc  (kódy 475W18, 475S19, 475W19) 
Neomezená konzumace rozlévaných nealkoholických nápojů. 
Obsahuje: rozlévané nealkoholické sycené nápoje, nealkoholické koktejly, energetické nápoje, minerálka v 
láhvi,ochucené vody, ovocné džusy, širokou nabídku prémiových teplých kávových a čokoládových nápojů, čaje v 
biokvalitě a zmrzlinu.  
Čerpání: všechny palubní bary, samoobslužný bufet a restaurace s výjimkou restaurací speciálních. 
Platí pouze pro děti rodičů, kteří objednali balíček pro dospělé.  
  



 MSC nápojové balíčky typu all inclusive (oblast USD) 
  
EASY PACKAGE      |    29 EUR / os. / noc                  (kódy 689W18, 689S19, 689W19) 
Neomezená konzumace vybraných rozlévaných nápojů. 
Obsahuje: Výběr rozlévaných stáčených vín, točené pivo (Heineken nebo jiné), láhvové Miller Lite, vybrané lihoviny a 
koktejly, nealkoholické koktejly. nealkoholické nápoje a ovocné džusy, minerálka v láhvi, klasické teplé nápoje 
(espresso, cappuccino, caffe latte, čaj, čokoláda). 
Čerpání: všechny palubní bary, samoobslužný bufet a restaurace s výjimkou restaurací speciálních.  
  
  
PREMIUM PACKAGE   |  52 EUR / os. / noc                       (kódy 669W18, 669S19, 669W19) 
Neomezená konzumace všech rozlévaných nápojů s cenou do 12 USD. 
Obsahuje: Širokou nabídku koktejlů, lihovin, likérů, aperitivů, rozlévaných vín, točených čí láhvových piv, točené 
sycené nealkoholické nápoje, ovocné džusy, minerálku v láhvi, energetické nápoje, klasické a speciální kávy, horkou 
čokoládu a čaje v biokvalitě.  
Čerpání: všechny palubní bary, samoobslužný bufet a restaurace včetně speciálních.  
   
NON-ALCOHOLIC PACKAGE  |   24 EUR / os. / noc    (kódy 681W18, 681S19, 681W19) 

Neomezená konzumace rozlévaných nealkoholických nápojů. 
Obsahuje: rozlévané nealkoholické sycené nápoje, nealkoholické koktejly, energetické nápoje, minerálka v láhvi, 
ochucené vody, ovocné džusy, širokou nabídku prémiových teplých kávových a čokoládových nápojů, čaje v 
biokvalitě a zmrzlinu.  
Čerpání: všechny palubní bary, samoobslužný bufet a restaurace s výjimkou restaurací speciálních. 
Tento balíček si může zakoupit dospělý nad 21 let a nezletilý ve věku 12 - 20 let, který patří ke skupině či rodině se 
zakoupeným balíčkem EASY či PREMIUM.  
  
NON-ALCOHOLIC PACKAGE CHILD / DÍTĚ 3 - 17 let  |  14 EUR / os. / noc    (kódy 681W18, 681S19, 681W19) 

Neomezená konzumace rozlévaných nealkoholických nápojů. 
Obsahuje: rozlévané nealkoholické sycené nápoje, nealkoholické koktejly, energetické nápoje, minerálka v láhvi, 
ochucené vody, ovocné džusy, širokou nabídku prémiových teplých kávových a čokoládových nápojů, čaje v 
biokvalitě a zmrzlinu.  
Čerpání: všechny palubní bary, samoobslužný bufet a restaurace s výjimkou restaurací speciálních. 
Tento balíček je určený pro dítě ve věku 3 - 11 let, který patří ke skupině či rodině se zakoupeným balíčkem EASY, 
PREMIUM či NON-ALCOHOLIC. 
  
  
YOUR CHOICE WINE PACKAGE |      145 EUR / balíček          (kód 551W18) 

Výběr 7 láhví vína vybraného someliérem.  
Čerpání: pouze v hlavní restauraci k jídlu. 
  
  
Poznámka: Nabídky pro jednotlivé plavby se mohou lišit pro různé destinace. Zcela konkrétní nabídku obdržíte vždy 
při rezervaci vybrané plavby. Lodní společnost si vyhrazuje právo na změnu cen a nabídky nápojových balíčků. Platí 
vždy aktuální verze ke dni objednávky. 
 
Změny vyhrazené.  

Nápojové balíčky jsou platné pro sezónu „Zima 2018“, „Léto 2019“ a „Zima 2019“.  

 
 
 

 
 


