
NÁPOJOVÉ BALÍČKY
pre plavby v lete 2022 

Objavte našu výhodnú ponuku nápojových balíčkov, 
aby ste uspokojili všetky svoje predstavy za najlepšie možné ceny!

Stačí sa rozhodnúť , ktorý z balíčkov najviac vyhovuje Vašim potrebám, a 
nezabudnite si ho rezervovať vopred, aby ste ušetrili 

15%!

Pri rezervácii vopred ušetríte až 

15%
z ceny balíčka zakúpeného na palube! 

NÁPOJOVÉ BALÍČKY

EASY BALÍČEK

• čapované pivá
• výber z rozlievaných domácich vín (šumivé, biele, ružové a červené)
• výber klasických kokteilov a miešaných nápojov
• výber nealkoholických kokteilov
• rozlievané nealkoholické nápoje a ovocné džúsy
• balená minerálna voda
• klasické horúce nápoje (espresso, cappuccino, caffe latte, čaj)
Balíček si môžete vychutnať v baroch, bufetoch, v hlavných reštauráciách, na ostrove Ocean Cay a v 
ďalších exkluzívnych destináciách.
Balíček sa nevzťahuje na nápoje v prémiových reštauráciách. 

CENA NA DEŇ PRI REZERVÁCII VOPRED
32 EUR / dospelá osoba pre plavby po Stredomorí, Severnej Európe, Karibiku



** Nealkoholický balíček pre dieťa je možné využiť aj v prémiových reštauráciách, ak má rodina/skupina zakúpený balíček Easy Plus alebo Premium Extra nápojový balíček.
Nápoje sa podávajú v našich baroch, bufetoch a hlavnej reštaurácii. Zahŕňa tiež Ocean Cay a ďalšie exkluzívne destinácie, ale nevzťahuje sa na špeciálne reštaurácie a tradičné podniky (podniky Venchi 1878, kaviareň 
Lavazza, čokoláda Jean Philippe Chocolate, káva, palacinky a gelato a MSC Starship Club).
PODMIENKY: 
Nápojové balíčky sú neprenosné. Na každú objednávku je možné si vziať iba jeden nápoj. Porušenie týchto podmienok môže mať za následok odňatia balíčka hosťom bez nároku na vrátenie peňazí alebo akýkoľvek 
kreditu. Balíčky sa predávajú za plavbu, nie za deň. Cena platí pre každý deň plavby, s výnimkou dňa vylodenia. Po aktivácii na palube nie je možné balíčky zrušiť ani refundovať. Balíčky si musia rezervovať všetci 
hostia, ktorí sú ubytovaní v tej istej kajute, hostia ktorí cestujú spolu a chcú sa stravovať pri jednom stole. Môžu sa vzťahovať ďalšie podmienky a podmienky. 

EASY PLUS NÁPOJOVÝ BALÍČEK 
Všetky nápoje v cene do 8 EUR alebo 9 USD!  
• čapované a fľaškové pivá
• širší výber rozlievaných vín (šumivé, biele, ružové, červené) a 10% zľava na fľaškové vína
• širší výber nealkoholických a alkoholických kokteilov
• výber destilátov a likérov 
• kokteily z čerstvého a z mrazeného ovocia a zeleniny
•  balená minerálna voda
•  klasické horúce nápoje (espresso, cappuccino, caffe latte, čaj)
Balíček si môžete vychutnať v baroch, bufetoch, v hlavných reštauráciách, prémiových reštauráciách, na 
ostrove Ocean Cay a v ďalších exkluzívnych destináciách. 

CENA NA DEŇ PRI REZERVÁCII VOPRED
44 EUR / dospelá osoba pre plavby po Stredomorí, Severnej Európe a Karibiku 

PREMIUM EXTRA NÁPOJOVÝ BALÍČEK 
Všetky nápoje v cene do 13 EUR alebo 15 USD! 
•  čapované, remeselné a fľaškové pivá
•  bohatý výber rozlievaných vín (šumivé, biele, ružové, červené) a 25% zľava na fľaškové vína z ponuky 
vínového lístka
• bohatý výber alkoholických značiek
• rôzne kokteily a kokteily so šampanským
•  kokteily z čerstvého a z mrazeného ovocia a zeleniny
•  energetické nápoje
•  balená minerálna voda
•  klasické horúce nápoje (espresso, cappuccino, caffe latte, čaj)
Balíček si môžete vychutnať v baroch, bufetoch, reštauráciách, prémiových reštauráciách, na ostrove 
Ocean Cay a v ďalších exkluzívnych destináciách.

CENA NA DEŇ PRI REZERVÁCII VOPRED
62 EUR /  dospelá osoba pre plavby po Stredomorí, Severnej Európe a Karibiku 

NEALKOHOLICKÝ BALÍČEK 
• nealkoholické kokteily 
• sóda, ochutené vody
• energetické nápoje
• ovocné džúsy 
• minerálna voda 
• klasické horúce nápoje (espresso, cappuccino, caffe latte, čaj)
• káva a lahôdky z čokolády (studené aj horúce)
• zmrzlina (soft ice cream)
Balíček si môžete vychutnať v baroch, bufetoch, hlavných reštauráciách, na ostrove Ocean Cay Island a v 
ďalších exkluzívnych destináciách.
Balíček sa nevzťahuje na nápoje v prémiových reštauráciách.

CENA NA DEŇ PRI REZERVÁCII VOPRED
23 EUR /  dospelá osoba pre plavby po Stredomorí, Severnej Európe a Karibiku 

NEALKOHOLICKÝ MINORS BALÍČEK PRE DETI 
Nealkoholické nápoje a iné pre deti! 
• nealkoholické kokteily
• sóda a ochutená voda 
• energetické nápoje
• ovocné šťavy
• minerálna vosa 
• klasické horúce nápoje (kávové, čaj, horúca čokoláda) 
• zmrzlina (soft ice cream) 
Balíček si môžete vychutnať v baroch, bufetoch, hlavných reštauráciách, na ostrove Ocean Cay Island a v 
ďalších exkluzívnych destináciách.
Balíček sa nevzťahuje na nápoje v prémiových reštauráciách**. 

CENA NA DEŇ PRI REZERVÁCII VOPRED
15 EUR / osoba pre plavby po Stredomorí, Severnej Európe a Karibiku 

Book now through 
your travel agent Visit msccruises.ca




