
  

Costa nápojové balíčky typu all inclusive  
 

 

MY SOFT DRINKS        od 23 EUR / os. / den    
Obsahuje: Výběr rozlévaných studených i teplých nealkoholických nápojů: voda, káva, ochucené vody, horká čokoláda, 
ledové čaje, džusy, Crodino. Nezahrnuje koktejly a prémiové značky. 
Čerpání: ve všech barech na palubě, nevztahuje se ale na konzumaci v tematických restauracích (např. Archipelago, 
Sreak House apod.). Nevztahuje se na konzumaci z minibaru 

 

MY DRINKS         od 34 EUR / os. / den   
Obsahuje: Výběr mnoha druhů rozlévaných alkoholických a nealkoholických nápojů, jako Pepsi Cola, 7UP, nealkoholické 
nápoje s pomerančovou příchutí, rozlévaná voda, nealkoholické ovocné nápoje, ledové čaje nebo ovocné šťávy. 
Cappuccino, horká čokoláda, nejlepší káva Vergnano; točené pivo Heineken, rozlévaná vína a vína Casa Sant’Orsola, 
Cinzano, šumivá vína., aperitivy Aperol Spritz a Crodino, klasické koktejly od gin tonic přes Mojito až po Bacardi Breezers, 
brandy, whisky, koňak a likéry jako Amaro Averna, Amaretto Disaronno, Sambuca, Amaro Del Capo + každý den jedna 
0,5litrová láhev vody San Benedetto na dospělou osobu v kajutě. 
Čerpání: ve všech barech na palubě, neplatí však pro kajutový minibar a nevztahuje se ale na konzumaci 
v tematických restauracích (např. Archipelago, Sreak House apod.).   

 

MY DRINKS PLUS       od 46 EUR / os. / den 
Obsahuje: Výběr mnoha druhů rozlévaných alkoholických a nealkoholických nápojů v ceně do 9 EUR/10 USD, jako Pepsi, 
7UP, nealkoholické nápoje s pomerančovou příchutí, ledové čaje nebo ovocné šťávy Looza. Cappuccino, horká čokoláda 
a nejlepší káva Vergnano; v každém baru neomezená točená voda; piva Heineken, Corona nebo točené pivo Becks, 
neomezeně, sklenice vína a Casa Sant’Orsola a Cinzano spumante; nealkoholické ovocné nápoje, Aperol Spritz a 
Crodino jako aperitivy; klasické koktejly od gin tonic po Mojito či Bacardi Breezers; brandy, whisky a koňak a likéry jako 
Amaro Averna, Amaretto Disaronno, Sambuca nebo Amaro Del Capo. Každý den neomezené množství 0,5l lahví vody 
San Benedetto. 
Čerpání: v barech, bufetech, restauracích, speciálních restauracích, na ostrově Ocean Cay, kajutový minibar. 
Nevztahuje se ale na konzumaci ve značkových podnicích (Venchi 1878, kavárna Lavazza, čokoláda Jean Philippe, 
cukrárna, klub Starship, Hola! Tacos & Cantina). 
 

MY DRINKS YOUNG       od 15 EUR / os. / den 
Obsahuje: Výběr mnoha druhů rozlévaných alkoholických a nealkoholických nápojů jako ovocné džusy, nealkoholické 
minerálky a sycené nápoje, horká čokoláda, čaje, některé druhy kávy. 
Čerpání: v barech, bufetech, restauracích.  
Nevztahuje se ale na konzumaci ve značkových podnicích (Venchi 1878, kavárna Lavazza, čokoláda Jean Philippe, 
cukrárna, klub Starship, Hola! Tacos & Cantina) a na konzumaci z minibaru v kajutě. 
 

Změny rozsahu balíčku vyhrazené – konkrétní nabídka nápojů se může lišit loď od lodi i bar od baru.  

Zásady pro využívání all inclusive nápojových balíčků Costa: 

 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, 
 čerpání balíčku je vázané na osobní spotřebu konkrétní osoby, 
 v určitých oblastech je povolená konzumace alkoholu až od 21 let (USA – Karibik, USA sever), 



 balíčky nejsou dostupné v některých destinacích (Čína, Afrika, …), nabídka nápojů na ostrově Ocean Cay může 
být omezená 

 alkoholické nápoje z balíčků nelze konzumovat během kotvení v přístavech v Saudské Arábii 
 nabídka nápojů se může lišit podle destinace a sezóny 
 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, 
 na plavbě kolem světa je v ceně již zahrnutý balíček Dine & Drinks, který obsahuje stolní vína, točené pivo 

nealkoholické nápoje a minerálky; nápoje mohou být čerpané během podávání oběda a večeře v hlavních 
restauracích a bufetu.  

Costa nápojové balíčky jednotlivé   
 

Tyto nápojové balíčky jsou elektronicky načtené na palubní kartě objednatele; je možné je sdílet v rámci 
kajuty – nuno požádat o propojení.  

MINERÁLNÍ VODA V LÁHVÍCH / BOTTLED MINERAL WATER PACKAGE    39 EUR 
Kupony na 13 láhví minerální vody (1 lt.). 
 
NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE / BOYS & GIRLS CARD SHORT      75 EUR 
20 nealkoholických nápojů: Soft drinks, Virgin Delights, čerstvě vymačkaná citrusová šťáva, Iced Tea, Milk 
shakes, výběr sirupů. 
 
NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE / BOYS & GIRLS CARD SHORT      119 EUR 
40 nealkoholických nápojů: Soft drinks, Virgin Delights, čerstvě vymačkaná citrusová šťáva, Iced Tea, Milk 
shakes, výběr sirupů. 
 
VODA, KÁVA, PIVO / WATER, COFFEE & BEER PACKAGE      76 EUR 
Balíček obsahuje 7 láhví vody (1lt), 7 točených piv (40cl) a 14 káv (běžné a bez kofeinu). 
 
KLASICKÝ BALÍČEK VÍNA A VODY / CLASSIC PACKAGE      139 EUR 
Balíček obsahuje 7 láhví vody, 6 láhví vína (3 bílé a 3 červené). 
 
NAROZENINOVÝ BALÍČEK / HAPPY BIRTHDAY PACKAGE      30 EUR 
Balíček obsahuje 1 dort, 1 láhev šumivého vína Conti di Bernardi, blahopřání podepsané kapitánem. 

K dispozici jsou i další balíčky uvítací či vhodné pro oslavy všeho druhu. Více informací při rezervaci.  

 

 

 

 

 

Stav: prosinec 2022 
Změny vyhrazené, konkrétní nabídku obdržíte vždy při 
rezervaci. 


