
MSC nápojové balíčky  

typu all inclusive   
 

Při rezervaci předem ušetříte cca 15 %! 
 
EASY PACKAGE | 32 EUR / os. / noc  
 

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: v barech, bufetech, restauracích, na ostrově Ocean Cay. Nevztahuje se ale na konzumaci ve značkových podnicích 
(Venchi 1878, kavárna Lavazza, čokoláda Jean Philippe, cukrárna, klub Starship, Hola! Tacos & Cantina). 

 

PACKAGE EASY PLUS | 44 EUR / os. / noc  
 

Neomezená konzumace všech rozlévaných nápojů s cenou do 8 EUR / 9 USD. 
Obsahuje: Výběr rozlévaných vín, 10% sleva na láhvová vína, různé druhy točeného a láhvového piva, lihoviny, likéry, 
nealkoholické koktejly, rozlévané nealkoholické nápoje a ovocné džusy, minerálka, klasické teplé nápoje (espresso, 
cappuccino, caffe latte, čaj, čokoláda). 
Čerpání: v barech, bufetech, restauracích, speciálních restauracích, na ostrově Ocean Cay. Nevztahuje se ale na konzumaci ve 
značkových podnicích (Venchi 1878, kavárna Lavazza, čokoláda Jean Philippe, cukrárna, klub Starship, Hola! Tacos & Cantina).  

 

PREMIUM EXTRA PACKAGE | 62 EUR / os. / noc 
 

Neomezená konzumace všech rozlévaných nápojů s cenou do 13 EUR/15 USD. 
Obsahuje: Širokou nabídku koktejlů mražených i klasických, prémiové značky lihovin, likérů, aperitivů, výběr rozlévaných vín a 
sektu, 25% slevu na láhvová vína a sekty, výběr točených či láhvových piv, točené sycené nealkoholické nápoje, ovocné džusy, 
minerálku, energetické nápoje, klasické a speciální kávy, horkou čokoládu a čaje. 
Čerpání: v barech, bufetech, restauracích, speciálních restauracích, na ostrově Ocean Cay. Nevztahuje se ale na konzumaci ve 
značkových podnicích (Venchi 1878, kavárna Lavazza, čokoláda Jean Philippe, cukrárna, klub Starship, Hola! Tacos & Cantina). 

 

NON-ALCOHOLIC PACKAGE / DOSPĚLÝ nad 18 let | 23 EUR / os. / noc 
 

Neomezená konzumace rozlévaných nealkoholických nápojů. 
Obsahuje: rozlévané nealkoholické sycené nápoje, nealkoholické koktejly, energetické nápoje, minerálku, ochucené vody, 
ovocné džusy, širokou nabídku prémiových teplých kávových a čokoládových nápojů, čaje a zmrzlinu. 
Čerpání: v barech, bufetech, restauracích, na ostrově Ocean Cay. Nevztahuje se ale na konzumaci ve speciálních restauracích a 
značkových podnicích (Venchi 1878, kavárna Lavazza, čokoláda Jean Philippe, cukrárna, klub Starship, Hola! Tacos & Cantina). 

 

NON-ALCOHOLIC PACKAGE / DÍTĚ 3 - 17 let či 3 – 21 let | 15 EUR / os. / noc 
 

Neomezená konzumace rozlévaných nealkoholických nápojů. 
Obsahuje: rozlévané nealkoholické sycené nápoje, nealkoholické koktejly, energetické nápoje, minerálku, ochucené vody, 
ovocné džusy, širokou nabídku teplých kávových a čokoládových nápojů, čaje a zmrzlinu. 
Čerpání: v barech, bufetech, restauracích, na ostrově Ocean Cay. Nevztahuje se ale na konzumaci ve speciálních restauracích a 
značkových podnicích (Venchi 1878, kavárna Lavazza, čokoláda Jean Philippe, cukrárna, klub Starship, Hola! Tacos & Cantina). 

 



Zásady pro využívání nápojových balíčků MSC 

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, 
 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.  

 

 

Stav: prosinec 2021 
Změny vyhrazené, konkrétní nabídku obdržíte vždy při rezervaci.  
Více info: https://www.msccruises.com/en-gl/Discover-MSC/On-Board/All-Inclusive-Packages.aspx  

 
 
 
 
 

 


