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                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ   

 

 

NÁPOJOVÉ  PAKETY 

 

 

PAKETY PRO PLAVBY 
EVROPA – ARABSKÉ EMIRÁTY - KUBA 

E-EASY 
 

E-PREMIUM 

 
E-PREMIUM + E-NEALKO 

PAKET 

E-NEALKO CHILD 
PAKET PRO DĚTI 

Cena za osobu a noc  
Pakety musí mít všechny osoby na společné kajutě po celou 
dobu plavby včetně dětí, které mají dětskou verzi paketu. 

760,-Kč 1010,-Kč 1430,-Kč 490,-Kč 360,-Kč 

Cena za osobu – plavba 7 nocí  5.320,-Kč 7.070,-Kč 9.990,-Kč 3.430,-Kč 2.520,-Kč 
Cena za osobu – plavba 11 nocí 8.360,-Kč 11.110,-Kč 15.730,-Kč 5.390,-Kč 3.960,-Kč 
Obsah těchto balíčků se může lišit. Nové položky, které nejsou 
aktuálně uvedeny, mohou být přidány, zatímco některé položky 
mohou být odstraněny v závislosti na itineráři lodě nebo 
aktuální dostupnosti. 

Neomezená 
konzumace 

nápojů 
do ceny 6€ 

Neomezená 
konzumace 

nápojů 
do ceny 10€ 

Neomezená 
konzumace 
nápojů bez 

omezení ceny 

Neomezená 
konzumace 

nápojů pro osoby 
starší 18 let 

Neomezená 
konzumace 

nápojů 
pro děti 3-17 let 

PIVA:      

Točená piva Heineken  * * *   
Lahvové piva dle nápojového lístku  * *   
VÍNA:  (vína jsou podávány ve sklenici)      
Výběr domácích vín:  
suché a sladké šumivé víno, Chardonnay, Bianco, Sicilia, Cabernet 
Sauvignon, Merlot, červené vína  

* * *   

Všechny šumivé a bílé-červená vína v ceně až do výše 10€   * *   
Šampaňské, šumivé víno a vína bez cenového limitu   *   
ALKOHOLICKÉ NÁPOJE      
Výběr lihovin: Whisky Bell's,Vodka Moskowskaya, Gin Gordon, Rum, 
Kapitán Morgane 

* * *   

Všechny standardní a špičkové lihoviny až do výše 10 €  * *   
Značkové alkoholické nápoje   *   
KOKTEJLY      
Vybrané koktejly: Rum & Cola, Gin & Tonic, Vodka & Lemon, 
Whiskey & Cola, Campary,Pomeranč,Moscow Mule  

* * *   

Všechny koktejly v ceně do 10 €  * *   
Všechny koktejly bez cenového limitu, včetně šampaň. koktejlů   *   
APERITIVY      
Všechny aperitivy: Crodino, Sanbittèr, Campari Soda, Martini 
Vermouth, Aperol, Bitter Campari,Aperitivo Ramazzotti Rosato, 
Pastis 51, Ricard,Ouzo, Raki, Bacardi Breezer 

* * *   

Všechny hořké, sladké likéry, port a sherry  * *   
NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE      
Celý výběr nealkoholických koktejlů  * * * * * 
Balená minerální voda 1L / 50cl * * * * * 
Minerální voda 75cl  * * * * 
Výběr nealkoholických nápojů (sodovky, ledový čaj,energizéry… * * * * * 
Koktejly z čerstvého ovoce a zeleniny  * *   
KÁVY      
Espresso, Cappuccino, Cafe Latte, Horký čaj  * * * * * 
Teplé a studené speciality, čokolády * * * * * 
DALŠÍ      
Zmrzlina    * * 
Nápoje na vybraných tematických barech-Pub-Šampaňský bar-Mix    *   
Minibar, pokojová služba a nápoje objednané pokojovou službou   *   
30% sleva na vína v lahvích a šampaňského z vybraných lístků   *   

26 Šetřete peníze- sleva až 15% při nákupu balíčků u nás  

UŽIJTE SI SVOJI DOVOLENOU - Nepřemýšlejte nad tím, co kolik stojí a zda si můžete dovolit to, či ono. Zakupte si některý z nabízených nápojových balíčků při objednání 

plavby a ušetříte tím 15% z ceny balíčku, který je k dostání ke koupi na lodi, ale již s přirážkou 15%. Plavební společnost Vám nabízí možnost zakoupení zvýhodněných 

paketů pro Vaši pohodovou dovolenou. I když na první pohled vypadají ceny vysoké, je třeba zvážit Vaše potřeby na plavbě samotné. Chcete si opravdu užít dovolenou?  

Nákup paketu je opravdu dobrá volba. Pakety si musí zakoupit každá osoba na společné kajutě a to včetně dětí. Děti budou mít zvýhodněné dětské pakety. Pakety a 

jejich čerpání je určeno pouze pro klienty, kteří mají paket zakoupen. Není možno nakupovat nápoje jiným klientům nebo si měnit karty. Pakety se dají zakoupit pouze 

na celou plavbu a jsou nevratné. Pokud pakety zakoupíte při podpisu cestovní smlouvy, ušetříte 15% z celkové ceny paketu. Na lodi je možné pakety dokoupit pouze 

první den při nalodění. K Vaší ceně však bude přičten automaticky poplatek 15%. Proto doporučujeme nakupovat pakety předem při objednání Vaší plavby u cestovní 

kanceláře. 
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                                                             UŽIJTE  SI  SVOJI  DOVOLENOU 

                 

 

 

PAKETY PRO PLAVBY 
KARIBIK A SEVERNÍ AMERIKA 

K-EASY 
 

K-PREMIUM 

 
K-PREMIUM + K-NEALKO 

PAKET 
K-NEALKOCHILD 

PRO DĚTI 

Cena za osobu a noc  
Pakety musí mít všechny osoby na společné kajutě po celou 
dobu plavby včetně dětí, které mají dětskou verzi paketu. 

760,-Kč 1.350,-Kč 1.720,-Kč 620,-Kč 360,-Kč 

Cena za osobu – plavba 7 nocí  5.320,-Kč 9.450,-Kč 12.040,-Kč 4.340,-Kč 2.520,-Kč 
Cena za osobu – plavba 11 nocí 8.360,-Kč 14.850,-Kč 18.920,-Kč 6.820,-Kč 3.960,-Kč 
Obsah těchto balíčků se může lišit. Nové položky, které nejsou 
aktuálně uvedeny, mohou být přidány, zatímco některé položky 
mohou být odstraněny v závislosti na itineráři lodě nebo 
aktuální dostupnosti. Pozor alkoholické nápoje nad 21 let ! 

Neomezená 
konzumace 

nápojů 
  

Neomezená 
konzumace 

nápojů 
do ceny 12$ 

Neomezená 
konzumace 
nápojů bez 

omezení ceny 

Neomezená 
konzumace nápojů 

pro osoby  
starší 12 let  

Neomezená 
konzumace nápojů 

pro děti 3-11 let 

PIVA:      

Točená piva Heineken  * * *   
Lahvové pivo Miller Lite * * *   
Lahvové piva dle nápojového lístku  * *   
VÍNA:  (vína jsou podávány ve sklenici)      
Výběr domácích vín: Prosecco, sladké šumivé víno Asti,Chardonnay, 
Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Bílý Zinfandel  

* * *   

Všechny šumivé a bílé-červená vína v ceně až do výše 12$   * *   
Šampaňské, šumivé víno a vína bez cenového limitu   *   
ALKOHOLICKÉ NÁPOJE      
Výběr lihovin: Dewar's WL,Seagram's 7, Jim Beam, Bacardi, 
Beefeater, Smirnoff 

* * *   

Všechny standardní a špičkové lihoviny až do výše 12$  * *   
Značkové alkoholické nápoje   *   
KOKTEJLY      
Vybrané koktejly: Moscow Mule,Long Island Iced Tea, Cape Cod, 
Screwdriver,Greyhound, Seven & Seven, Bacardi & Coke, 
Smirnoff & Lemon, Beefeater & Tonic,Dewar's or Jim Beam & Coke 

* * *   

Všechny koktejly v ceně do 12$  * *   
Všechny koktejly bez cenového limitu, včetně šampaň. Koktejlů   *   
APERITIVY      
Vermouth * * *   
Všechny hořké, sladké likéry, port a sherry  * *   
NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE      
Celý výběr nealkoholických koktejlů  * * * * * 
Balená minerální voda  * * * * * 
Výběr nealkoholických nápojů (sodovky, ledový čaj,energizéry… * * * * * 
Koktejly z čerstvého ovoce a zeleniny  * *   
KÁVY      
Espresso, Cappuccino, Cafe Latte, Horký čaj  * * * * * 
Teplé a studené speciality, čokolády * * * * * 
DALŠÍ      
Zmrzlina    * * 
Nápoje na vybraných tematických barech-Pub-Šampaňský bar-Mix    *   
Minibar, pokojová služba a nápoje objednané pokojovou službou   *   
30% sleva na vína v lahvích a šampaňského z vybraných  lístků   *   

9 

Pakety  mohou být prodány pouze všem cestující dohromady v kajutě (nemohou být prodány pouze některým členům rodiny nebo za den) a 
všem hostům, kteří chtějí mít společný stůl u večeře. Děti musí mít stejný paket inklusive. Předprodej je pouze v cestovní kanceláři, ne přímo 
na palubě.  
 
15% poplatek není v předprodeji  u cestovní kanceláře účtován.  
 
Upozorňujeme, že pakety slouží pouze pro jejich uživatele a není možno je zneužívat nákupem pro jiné účastníky plavby. 
Uvedené ceny jsou kalkulovány ke dni tisku katalogu a během sezony je možné, že plavební společnost ceny upraví. Vyhrazujeme si tímto 
právo změny co do výše ceny a obsahu jednotlivých balíčků a paketů.  

20

27 
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SVĚT VÝHOD - NAKUPTE SI BALÍČKY SLUŽEB 

                                                                                                                             BALÍČKY PRO RADOST 
Kod Název Obsah Cena 

S 562 JAHODY Sladké šumivé víno a jahody 760,-Kč 

SC 503 JAHODY II Jahody v čokoládě-- 10 kusů přelitých čokoládou – servírováno na kajutu. 270,-Kč 

RP 501  ROMAN. PAKET Jedna láhev šampaňského. Dvě sektové skleničky (dárek domů) a jahody v čokoládě (10ks) – servis na kajutu. 1800.-Kč 

RP702 ROMANTIC 
SUNRISE 

1 karafa (0,5litru) čerstvé pomerančové šťávy, 2 MSC sektové skleničky (dárek domů), čerstvé ovoce a výběr z 
krokantů, podáváno v kajutě 

450,-Kč 

PR 634 PROSECO Láhev prosecca a chladné kanapky – servis do kajuty. 760,-Kč 

BR 550 SNÍDANĚ  Teplý nápoj, čerstvý pomerančový džus, pečivo, marmeláda, med, máslo, výběr ze sýrů a šunky, míchaná vajíčka, 
müsli, jogurt, čerstvé ovoce 

320,-Kč 

BV 548 BON VOYAGE I Jedna láhev šampaňského a dvě sektové skleničky (suvenýr domů) a jahody v čokoládě, spolu s kapitánským 
uvítacím dopisem, čerstvé ovoce a pozvánka na coctail párty. 

2600,- Kč 

BV 542 BON VOYAGE II 1 lahev suchého šumivého vína a výběr kanapek v den nalodění, podáváno v kajutě s uvítacím dopisem od 
kapitána, košík s ovocem, pozvání na speciální VIP-Coctail 

1300,- Kč 

HB 530 VÝROČÍ Klasický dort a láhev sladkého šumivého vína – servírováno v restauraci 790,-Kč 

C 527 DORT Servírovaný dort v restauraci (pro 6-8 lidí). Dort s vanilkovým pyškotem a krémem. 350,-Kč 

S 526 VIP Jedna láhev sladkého šumivého vína a talíř sezónního ovoce. Servírováno do kajuty. 700,-Kč 

V 043 VÝROČÍ BEZ (bezlepkový) Dort bezlepkový servírovaný s lahví sladkého šumivého vína v restauraci  1020,-Kč 

                       PRO ZÁBAVU 
Kod Platí pro lodě Obsah Cena 

FUN 
PASS 

Seaview, Seaside, 
Meraviglia,Bellissima, 
Grandiosa 

Fun pass je možný využít na všechno v zábavné oblasti. Může být přidělen pouze jedné osobě, ale může ho 
využívat celá rodina. Je platný pro simulátor F1, Bowling, Interaktivní XD kino, video hry, simulátor letadla a 
další. 

2600,-
Kč 

                                                                                                                PHOTO PAKET 
Kod Název Obsah Cena 

F20 BORPHO Zakoupení 3 fotografií nejvyšší kvality z nalodění. 520,-Kč 

F80 STUPRO Balíček obsahuje 10 fotografií vysoké kvality 25x35 cm a CD s digitálním souborem fotografií 2080,-Kč 

F100 All inclusive 
digital 

Balíček obsahuje všechny fotografie v digitálním formátu od našich fotografů – tj. fotek při nalodění, portrétové 
fotky, fotky u večeří, z událostí na lodi, z večírků a mnoho dalších fotek z průběhu celé plavby. Balíček se používá 
pouze pro jednu kajutu. Nezahrnují fotografie ze soukromých událostí, jako svatba atd. 

2600,-Kč 

F150 ALLIN57 Balíček obsahuje výběr 50 fotek: tj. při nalodění, portrétové fotky, fotky u večeří, z událostí na lodi, z večírků, Fotky 
s kapitánem a mnoho dalších fotek z průběhu celé plavby – nezahrnuje fotky ze soukromých akcí jako svatba atd.. 

3900,-Kč 

F200 ALLIN814 Balíček obsahuje výběr 100 fotek: tj. při nalodění, portrétové fotky, fotky u večeří, z událostí na lodi, z večírků, 
Fotky s kapitánem a mnoho dalších fotek z průběhu celé plavby – nezahrnuje fotky ze soukromých akcí jako svatba 
atd..  

5200,-Kč 

F25 VIPHO50D VIP kupón sloužící na 50% slevu na všechny ceny tištěných i digitálních fotografií. 650,-Kč 

F80 MIX MA10PHO Vyber si 10 tvých oblíbených fotografií. 2080,-Kč 

F110  MA20PHO Vyber si 20 tvých oblíbených fotografií. 2860,-Kč 

F50 MA5PHO Vyber si 5 tvých oblíbených fotografií. 1300,-Kč 

F VIDEO MSDVD Video z plavby na lodi. Zahrnuje gala večer, divadelních představení, a další… 390,-Kč 

                                                                                                                                         SERVISNÍ TAXA 
Kod Název Obsah Cena 

STE7 SERVIS.TAXA 7 Souhrnná servisní taxa za osobu a evropskou plavbu na 7 nocí  1890 Kč 

STE11 SERVIS.TAXA 11 Souhrnná servisní taxa za osobu a evropskou plavbu na 11 nocí 2910 Kč 

STEX7 SERVIS.TAXA 7 Souhrnná servisní taxa za osobu a plavbu na 7 nocí - EXOTIKA 2400 Kč 

STEX11 SERVIS.TAXA 11 Souhrnná servisní taxa za osobu a plavbu na 11 nocí - EXOTIKA 3720 Kč 

                                                                                                                           INTERNETOVÉ BALÍČKY 
Název Název  Plavba 7 nocí Plavba 7-11 nocí Obsah 

I-STANDART SIN57A Max 2 GB Od 1250,-Kč Od 1768,-Kč Ideální pro omezené použití internetu, Internet Standart balíček 
umožňuje přístup ke všem sociálním sítím a aplikacím, kontrolu 
emailu a surfování na internetu. 2 GB, možno využít pro dvě 
zařízení 

I-PREMIUM PIN57A Až 4 zařízení Od 1890,-Kč Od 2700,-Kč Prémiový balíček internetu, vhodný pro náročné uživatele, nebo 
rodiny. Tento balíček je možné využít až pro 4 zařízení, přístup má 
ke všem sociálním sítím a aplikacím, kontrola emailu, videa a chat. 
 

Upozorňujeme, že uvedené ceny jsou platné ke dni tisku katalogu a během roku se mohou průběžně měnit. Aktuální ceny naleznete na www.rivieratour.cz 

 

28 Šetřete peníze- sleva až 15% při nákupu balíčků u nás  


