
BALÍČKY ALLEGRO CO TRASA PODMÍNKY ZA 
KOLIK
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DOSPĚLÍ

4 láhve vína + 7 lahví minerální 
vody nebo 14 čepovaných piv 
(40 cl) + 7 lahví minerální vody.

• Dubaj, Emiráty a Omán
• Antily 
• Středomoří
• Kanárské ostrovy
• Severní Evropa
•  MSC Grand Voyages do zimních 

destinací s výjimkou Karibiku
•  MSC Grand Voyages ze Spojených 

arabských emirátů a Antil

Nápoje zahrnuté do tohoto balíčku lze konzumovat v hlavních 
restauracích, samoobslužných bufetech a barech. Nedopité 
láhve objednané u stolů v hlavních restauracích vám pečlivě 
uschováme do příštího dne, což však neplatí v samoobslužných 
barech.

€ 69

ALLEGRO
DĚTI

14 nealkoholických nápojů 
nebo ovocných džusů. € 34

BALÍČKY CHEERS! CO TRASA PODMÍNKY ZA 
KOLIK
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DOSPĚLÍ

Neomezená konzumace 
alkoholických a nealkoholických 
nápojů včetně vína, točeného 
piva, nealkoholických nápojů a 
minerálních vod během oběda 
a večeře.

•  Středomoří
•  Severní Evropa
•  Kanárské ostrovy
• Dubaj, Emiráty a Omán
•  Antily
•  MSC Grand Voyages do zimních 

destinací
•  MSC Grand Voyages z Kanárských 

ostrovů, Spojených arabských emirátů a 
Antil

•  MSC Grand Voyage z Dubaje do 
Austrálie

Balíček platí pro každý den plavby a nelze jej zakoupit na 
jednotlivé dny. Balíček musí být rezervován všemi hosty, kteří 
sdílejí stejnou kajutu, nebo cestují společně a chtějí jíst u jednoho 
stolu. Cena balíčku platí za každý den plavby kromě dne vylodění.
Samoobslužný bufet nabízí stejný výběr vín jako hlavní restaurace. 
Víno se podává ve skleničkách, minerální voda v lahvích, zatímco 
čepované pivo a nealkoholické nápoje se čepují (nebo jsou 
podávány ve džbáncích, není-li výčep k dispozici).
Musí být rezervován všemi hosty, kteří sdílejí stejnou kajutu, nebo 
cestují společně a chtějí jíst u jednoho stolu, včetně nezletilých 
dětí, které musí mít rezervovanou dětskou verzi balíčku. Balíček 
není povinný pro malé děti do věku 3 let (které ještě neoslavily 
třetí narozeniny).

€ 
16,50
(na den)

CHEERS!
DĚTI

Neomezená konzumace 
nea lkohol ických nápojů , 
minerální vody a džusů při 
obědě a večeři.

€ 9
(na den)

BALÍČKY 
ALLEGRISSIMO CO TRASA PODMÍNKY ZA 
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ALLEGRISSIMO 
DOSPĚLÍ

Neomezená konzumace výběru 
alkoholických a nealkoholických 
nápojů včetně rozlévaného vína 
(bílého, červeného, růžového 
nebo šumivého z „Allegrissimo 
Selection“), čepované pivo, 
nealkoholické nápoje, minerální 
voda, teplé nápoje a široký 
výběr drinků a koktejlů z 
barového lístku, jakož i zmrzliny 
v kornoutu nebo v poháru.

•  Středomoří
•  Severní Evropa
•  Kanárské ostrovy
• Dubaj, Emiráty a Omán
•  Antily 
•  MSC Grand Voyages do zimních 

destinací
•  MSC Grand Voyages z Kanárských 

ostrovů, Spojených arabských emirátů a 
Antil

•   MSC Grand Voyage z Dubaje do 
Austrálie

Nápoje zahrnuté do tohoto balíčku lze konzumovat ve všech barech 
a restauracích včetně speciálních restaurací. Balíček ovšem 
nezahrnuje tyto položky: doutníky a cigarety, šampaňské, nápoje 
prémiových značek, nápoje v minibarech a vodu ve vašich kajutách, 
dárkové poháry ani jakékoliv pokrmy podávané ve speciálních barech 
a restauracích. Další položky, které balíček nezahrnuje, jsou podrobně 
uvedeny v barovém lístku a označeny hvězdičkou. Balíček platí po 
celou výletní plavbu a nelze jej kupovat na jednotlivé dny. Musí se 
rezervovat pro všechny osoby, které sdílejí stejnou kajutu nebo 
cestují společně a přejí si sedět u jednoho stolu, a to včetně 
nezletilých, pro něž je nutno rezervovat dětskou verzi balíčku. Balíček 
není povinný pro děti do 3 let (tj. ty, které ještě neměly 3. narozeniny). 
Cena balíčku se vztahuje na všechny dny plavby s výjimkou dne 
vylodění.

€ 26
(na den)

ALLEGRISSIMO 
DĚTI

Neomezená konzumace 
nea lkohol ických nápojů , 
minerální vody, ovocných džusů, 
teplých nápojů, nealkoholických 
variací populárních koktejlů, 
smoothies a mléčných koktejlů, 
jakož i zmrzliny v kornoutu nebo 
poháru.

€ 12
(na den)
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Pokud si chcete vychutnat gurmánské pohoštění nebo uspokojit své požadavky na nápoje za nejlepší dostupnou 
cenu, rezervujte si je předem! Ohledně podrobných informací o našich hodnotných balíčcích „food & beverage“ se 
obraťte na cestovní agenturu nebo navštivte webovou stránku www.msckreuzfahrten.at

NÁPOJOVÉ BALÍČKY  
MĚNA EURO

STŘEDOMOŘÍ › SEVERNÍ EVROPA › KANÁRSKÉ OSTROVY A MAROKO › 
DUBAJ, EMIRÁTY A OMÁN › ANTILY › MSC GRAND VOYAGES
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ALLEGRISSIMO 
PRÉMIOVÉ BALÍČKY CO TRASA PODMÍNKY ZA 

KOLIK
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ALLEGRISSIMO
PREMIUM 
DOSPĚLÍ

Neomezená konzumace alkoholických a 
nealkoholických nápojů, včetně širokého 
výběru z nabídky rozlévanách vín, točeného, 
lahvového a plechovkového piva, limonád, 
minerální vody, teplých nápojů, a všechny 
nápoje z baru včetně prémiových značek 
lihovin, nápoje z minibaru a minerální voda 
v kajutě a také všechny položky z menu 
zmrzliny „Gelateria“, cukrárny a jídla menu 
pokojové služby.

• Středomoří
• Severní Evropa
• Kanárské ostrovy
• Dubaj, Emiráty a Omán
• Antily 
•  MSC Grand Voyages do zimních 

destinací
•  MSC Grand Voyages z Kanárských 

ostrovů, Spojených arabských emirátů 
a Antil

•  MSC Grand Voyage z Dubaje do 
Austrálie

Nápoje obsažené v balíčku mohou být konzumovány ve 
všech barech a restauracích, včetně kulinářských restaurací. 
V této nabídce nejsou zahrnuty následující položky: doutníky 
a cigarety, lahvové víno, per livé víno, šampaňské, 
upomínkové lahvičky a nápoje podávané v upomínkových 
lahvičkách, a veškeré jídlo podávané v kulinářských barech 
a restauracích. Balíček musí být rezervován všemi hosty, 
kteří sdílejí stejnou kajutu, nebo cestují společně a chtějí 
jíst u jednoho stolu, včetně nezletilých dětí, které musí mít 
rezervovanou dětskou verzi balíčku. Balíček není povinný 
pro malé děti do věku 3 let (které ještě neoslavily třetí 
narozeniny). Cena balíčku platí za každý den plavby kromě 
dne vylodění.

€ 44
(za den)

ALLEGRISSIMO 
PREMIUM
DĚTI

Neomezená konzumace nealkoholických 
nápojů včetně limonád, energetických 
nápojů, ovocných džusů, minerální vody, 
teplých nápojů, nealkoholických nápojů, 
ovocných a zeleninových šťáv (smoothie), 
mléčných koktejlů, nealkoholických nápojů 
a přesnídávek z minibaru a minerální vody 
v kajutě, a také všechny položky z menu 
zmrzliny „Gelateria“, cukrárny a jídla menu 
pokojové služby.

€ 21
(za den)

NÁPOJOVÉ BALÍČKY CO TRASA PODMÍNKY ZA 
KOLIK

VINNÝ BALÍČEK 
CLASSIC

Šest lahví vybraných mezinárodních vín 
(Chardonnay, Sauvignon Blanc, Riesling, 
Cabernet Sauvignon, Merlot, Chianti) 
doplněných jednou lahví Prosecco a sedmi 
lahvemi minerální vody.

• Středomoří
• Severní Evropa
• Kanárské ostrovy
• Dubaj, Emiráty a Omán
• Antily 
•  MSC Grand Voyages do zimních 

destinací
•  MSC Grand Voyages z Kanárských 

ostrovů, Spojených arabských emirátů 
a Antil

•  MSC Grand Voyage z Dubaje do 
Austrálie

Tyto balíčky lze konzumovat pouze v hlavních restauracích, 
kde pečlivě uchováme vaše nedopité lahve vína pro 
servírování u vašeho stolu příští den.

€ 115

VINNÝ BALÍČEK
EATALY’S VINO LIBERO

Šest excelentních italských vín, včetně 
Barolo, Dolcetto, Arneis a dalších, 
vyrobených plně přírodním způsobem bez 
použití chemických hnojiv, herbicidů a 
nadměrného množství sulfátů. Doplněno o 
sedm lahví minerální vody.

€ 185

VINNÝ BALÍČEK
SELECT

Pět lahví mezinárodních vín vybraných 
sklepmistrem doplněných jednou lahví 
šampaňského a sedmi lahvemi minerální 
vody.

€ 230

NÁPOJOVÉ BALÍČKY CO TRASA PODMÍNKY ZA 
KOLIK

KÁVOVÝ BALÍČEK
15 káv, včetně cappuccina, latté, espresa, 
nealkoholických kávových potěšení a 
chlazených kávových nápojů

• Středomoří
• Severní Evropa
• Kanárské ostrovy
• Dubaj, Emiráty a Omán
• Antily a Karibik 
•  MSC Grand Voyages do zimních 

destinací
•  MSC Grand Voyages z Kanárských 

ostrovů, Spojených arabských emirátů, 
Antil a Jižní Ameriky

•  MSC Grand Voyage z Dubaje do 
Austrálie

Tento balíček lze konzumovat ve všech barech. € 23

Jak obsah těchto balíčků, tak i jejich cena se mohou měnit a podléhají potvrzení při rezervaci. Mohou být doplněny nové balíčky, které nejsou v této brožuře uvedeny a některé stávající balíčky mohou 
být zrušeny. Kontaktujte svou cestovní kancelář a zjistěte, jaké další možnosti jsou během vaší plavby k dispozici. Pro účely těchto nabídek jsou nezletilé děti definovány jako mladí lidé ve věku od 3 do 18 
let (3 až 21 let pro USA).
Všechny balíčky all inclusive jsou určeny pouze pro osobní použití a platí jednu objednávku najednou. Identifikační karta je nepřenosná. Porušení podmínek balíčku all inclusive může mít za následek zrušení 
služby a zbývající nebudou proplaceny. Balíčky all inclusive 24 hodin nejsou k dispozici pro chartery a velké skupiny.
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MORE FOR LESS 
BALÍČKY CLASSIC CO TRASA PODMÍNKY ZA 
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MORE FOR LESS
CLASSIC DOSPĚLÍ

Neomezená konzumace nápojů 
z barového a vinného lístku 
včetně rozlévaných vín s cenou 
do $7,50, točeného, lahvového a 
plechovkového piva s cenou až 
do $5, energetických a chlazených 
nápojů s cenou až do $5, limonád 
v plechovkách, ovocných džusů, 
minerální vody, širokého výběru 
kávových nápojů, prémiových 
čajů, horké čokolády, výběru 
značkových lihovin a všech 
koktejlů z barového lístku s cenou 
až do $8, a také zmrzlina s sebou 
v kornoutu nebo poháru

• Karibik
• Jižní Amerika
•  MSC Grand Voyages z 

Jižní Ameriky do Evropy
•  MSC Grand Voyages z 

Karibiku do Jižní Ameriky 
a z Jižní Ameriky do 
Karibiku

Nápoje obsažené v balíčku mohou být konzumovány ve všech 
barech a restauracích, včetně kulinářských restaurací. V této 
nabídce nejsou zahrnuty následující položky: doutníky a cigarety, 
šampaňské, prémiové značky lihovin, nápoje z minibaru a voda 
poskytovaná v kajutě, upomínkové lahvičky a nápoje podávané 
v upomínkových lahvičkách a veškeré jídlo podávané v 
kulinářských barech a restauracích. Dále mohou být vyloučeny 
některé nápoje z tematických nápojových lístků. Balíček platí pro 
každý den plavby a nelze jej zakoupit na jednotlivé dny.
Musí být rezervován všemi hosty, kteří sdílejí stejnou kajutu, nebo 
cestují společně a chtějí jíst u jednoho stolu, včetně nezletilých 
dětí, které musí mít rezervovanou dětskou verzi balíčku. Balíček 
není povinný pro malé děti do věku 3 let (které ještě neoslavily 
třetí narozeniny). Cena balíčku platí za každý den plavby kromě 
dne vylodění.

€ 35
(za den)

$ 45
(za den)

MORE FOR LESS 
CLASSIC DĚTI

Neomezená  konzumace 
nea lkohol ických kokte j lů , 
„smoothie“ a mléčných koktejlů, 
nealkohol ických nápojů v 
plechovkách, minerální vody, 
širokého výběru kávových 
nápojů, prémiových čajů a horké 
čokolády, a také zmrzlina s sebou 
v kornoutu nebo poháru.

€ 18
(za den)

$ 23
(za den)

MORE FOR LESS 
PRÉMIOVÉ BALÍČKY CO TRASA PODMÍNKY ZA 
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MORE FOR LESS 
PREMIUM DOSPĚLÍ

Neomezená konzumace nápojů 
včetně kompletního nápojového 
lístku, bohatý výběr rozlévaných 
vín, nejlepší značky lihovin, 
prémiové koktejly, nápoje z 
minibaru a minerální voda v kajutě 
a také všechny položky z menu 
zmrzliny „Gelateria“ a cukrárny.

• Karibik
• Jižní Amerika
•  MSC Grand Voyages z 

Jižní Ameriky do Evropy
•  MSC Grand Voyages z 

Karibiku do Jižní Ameriky 
a z Jižní Ameriky do 
Karibiku

Nápoje obsažené v balíčku mohou být konzumovány ve všech 
barech a restauracích, včetně kulinářských restaurací. V této 
nabídce nejsou zahrnuty následující položky: doutníky a cigarety, 
lahvové víno, šampaňské, upomínkové lahvičky a nápoje 
podávané v upomínkových lahvičkách, a veškeré jídlo podávané 
v kulinářských barech a restauracích. Balíček musí být rezervován 
všemi hosty, kteří sdílejí stejnou kajutu, nebo cestují společně a 
chtějí jíst u jednoho stolu, včetně nezletilých dětí, které musí mít 
rezervovanou dětskou verzi balíčku. Balíček není povinný pro 
malé děti do věku 3 let (které ještě neoslavily třetí narozeniny). 
Cena balíčku platí za každý den plavby kromě dne vylodění.

€ 47
(za den)

$ 61
(za den)

MORE FOR LESS 
PREMIUM DĚTI

Neomezená  konzumace 
nea l koho l i c k ý ch  n ápo j ů 
nápojových lístků baru, minibaru 
a restaurace, včetně limonád, 
energetických nápojů, ovocných 
džusů, minerální vody, kávových 
nápo jů , hor ké  čoko lády, 
nea lkohol ických kokte j lů , 
„smoothie“ a mléčných koktejlů, 
a také všechny položky z menu 
zmrzliny „Gelateria“ a cukrárny.

€ 24
(za den)

$ 31
(za den)

NÁPOJOVÉ BALÍČKY
MĚNA USD

KARIBIK › JIŽNÍ AMERIKA › MSC GRAND VOYAGES
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Pokud si chcete vychutnat gurmánské pohoštění nebo uspokojit své požadavky na nápoje za nejlepší dostupnou 
cenu, rezervujte si je předem! Ohledně podrobných informací o našich hodnotných balíčcích „food & beverage“ se 
obraťte na cestovní agenturu nebo navštivte webovou stránku www.msckreuzfahrten.at
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VINNÉ BALÍČKY CO TRASA PODMÍNKY ZA 
KOLIK

ZA 
KOLIK

VAŠE VOLBA - 
7 VÍN

Vyberte si jakoukoli láhev z bohaté nabídky vín, 
která pro Vás k jídlům v hlavních restauracích 
vybral náš sklepmistr.

• Karibik
•  MSC Grand Voyages z Karibiku do 

Jižní Ameriky a z Jižní Ameriky do 
Karibiku

Tento balíček může být konzumován 
pouze v hlavních restauracích, kde 
pečlivě uchováme vaše nedopité lahve 
vína pro servírování u vašeho stolu 
příští den.

€ 123 $ 160

VAŠE VOLBA - 
10 VÍN € 169 $ 220

NÁPOJOVÉ BALÍČKY CO TRASA PODMÍNKY ZA 
KOLIK

ZA 
KOLIK

MORE FOR LESS   
ESCAPE PASS

Nápojová karta pro 18 konzumací platí pro 
všechny nápoje z barového a vinného lístku 
včetně: rozlévaného vína s cenou do $7,50, 
točené, lahvové a plechovkové pivo s cenou 
do $5, limonády v plechovkách, ovocné džusy, 
minerální vody, široký výběr kávových nápojů, 
prémiové čaje , horká čokoláda, výběr 
značkových lihovin, všechny koktejly z 
nápojového lístku s cenou do $8 a také 
zmrzlina s sebou v kornoutu nebo poháru.

• Karibik
• Jižní Amerika
•  MSC Grand Voyages z Jižní 

Ameriky do Evropy
•  MSC Grand Voyages z Karibiku do 

Jižní Ameriky a z Jižní Ameriky do 
Karibiku

Nápoje obsažené v balíčku mohou být 
konzumovány ve všech barech a 
restauracích, včetně kulinářských 
restaurací.

€ 65 $ 84

MORE FOR LESS  
ZERO-PROOF PASS

Nápojová kar ta pro 18 konzumací v baru, 
restauraci a samoobslužném bufetu. Balíček platí 
pro nealkoholické koktejly, „smoothie“ a mléčné 
koktejly, nealkoholické nápoje v plechovkách, 
minerální vodu, široký výběr kávových nápojů, 
prémiové čaje, horkou čokoládu a také zmrzlinu 
s sebou v kornoutu nebo poháru.

• Jižní Amerika
•  MSC Grand Voyages z Jižní 

Ameriky do Evropy

Nápoje obsažené v balíčku mohou být 
konzumovány ve všech barech a 
restauracích, včetně kulinářských 
restaurací.

€ 32 $ 42

BALÍČEK SODA Nápojová karta pro 15 sod a ovocných džusů

• Karibik
•  MSC Grand Voyages z Karibiku do 

Jižní Ameriky a z Jižní Ameriky do 
Karibiku

Nápoje obsažené v balíčku mohou být 
konzumovány ve všech barech a 
restauracích, včetně kulinářských 
restaurací.

€ 23 $ 30

KÁVOVÝ BALÍČEK
15 káv, včetně cappuccina, caffelatte, espresa, 
nealkoholických kávových potěšení a chlazených 
kávových nápojů.

• Karibik
• Jižní Amerika
•  MSC Grand Voyages z Jižní 

Ameriky do Evropy
•  MSC Grand Voyages z Karibiku do 

Jižní Ameriky a z Jižní Ameriky do 
Karibiku

Tento balíček lze konzumovat ve všech 
barech. € 23 $ 30

Jak obsah těchto balíčků, tak i jejich cena se mohou měnit a podléhají potvrzení při rezervaci. Mohou být doplněny nové balíčky, které nejsou v této brožuře uvedeny a některé stávající balíčky mohou 
být zrušeny. Kontaktujte svou cestovní kancelář a zjistěte, jaké další možnosti jsou během vaší plavby k dispozici. Pro účely těchto nabídek jsou nezletilé děti definovány jako mladí lidé ve věku od 3 do 18 
let (3 až 21 let pro USA).
Všechny balíčky all inclusive jsou určeny pouze pro osobní použití a platí jednu objednávku najednou. Identifikační karta je nepřenosná. Porušení podmínek balíčku all inclusive může mít za následek zrušení 
služby a zbývající nebudou proplaceny. Balíčky all inclusive 24 hodin nejsou k dispozici pro chartery a velké skupiny.
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