
NÁPOJOVÉ 
balíčky 
My Soft Drinks, My Drinks, My Drinks Plus



PRE KOHO my soft drinks?
Je to voľba pre tých, ktorí chcú spojiť 
potešenie, pohodlie a ľahkosť a 
rozhodnú sa vychutnať si nápoj, ktorý je 
zakaždým iný, vďaka čomu je každý 
okamih plavby jedinečný. 

My soft drinks - 23,00 EUR / osoba / deň pri kúpe vopred

S balíčkom My Soft Drinks máte veľký výber nealkoholických nápojov, ktoré si môžete vychutnať v 
každom okamihu dňa, od ovocných štiav cez ľadové čaje, od nealkoholických koktailov až po 
obľúbené Crodino. Balíček My Soft Drinks vám ponuká neobmedzené množstvo nápojov, ktoré uhasia 
váš smäd a udržia vás sviežich.

Zahŕňa nápoje:
voda, káva, horúca čokoláda, ľadové 
čaje, džúsy, rozlievané nealko nápoje, 
Crodino a klasické nealkoholické 
koktaily

> Rovnaký balíček si musí zakúpiť
každy cestujúci z rezervácie/kajuty

> Využitie: vo všetkých baroch na
palube. Neplatí pre tematické/
prémiové reštaurácie (ako
Archipelago či Steak House).

• Zakúpením si nápojového balíčka v predstihu pred plavbou 
ušetríte servisný poplatok vo výške 20%, ktorý sa hradí pri 
zakúpení si balíčka na počas plavby 
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PRE KOHO my drinks?
Pre tých, ktorí chcú mať počas dňa k 
dispozícii alkoholické a nealkoholické 
nápoje, pre tých, ktorí si doprajú aperitív 
pred chutnou večerou a po večeri majú 
chuť trebárs na koktail.

My drinks - 34 EUR / osoba / deň pri kúpe vopred

Osviežujúce nápoje ako Pepsi Cola, 7UP, nealkoholické nápoje s pomarančovou príchuťou, ľadové čaje 
alebo ovocné šťavy. Cappuccino, horúca čokoláda a najlepšia káva Vergnano. Každý deň dve 0,5-
litrové fľaše vody San Benedetto. A v každom bare neobmedzené množstvo vody. Čapované pivo 
Heineken, rozlievané vína a vína Casa Sant’Orsola a Cinzano. Nealkoholické ovocné nápoje, Aperol 
Spritz a Crodino. Klasické koktaily ako gin-tonik, Mojito, Bacardi Breezers. Po večeri brandy, whisky, 
koňak a likéry ako Amaro Averna, Amaretto Disaronno, Sambuca, Amaro Del Capo.

> Okrem prestížnych značiek a položiek z
kajutového minibaru.

> Rovnaký balíček si musí zakúpiť každy
cestujúci z rezervácie/kajuty

> Balíček vyhradený pre mladých hostí vo
veku od 4 do 17 rokov nezahŕňa
alkoholické nápoje.

> Využitie: vo všetkých baroch na palube.
Neplatí pre tematické/ prémiové
reštaurácie (ako Archipelago či Steak
House).

> 1 fľaša vody (0,5 l) denne na každú
dospelú osobu z kajuty na vyžiadanie v
ktoromkoľvek bare na lodi (bez
minibaru).

• Zakúpením si nápojového balíčka v predstihu pred plavbou
ušetríte servisný poplatok vo výške 20%, ktorý sa hradí pri zakúpení si 
balíčka na počas plavby 
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PRE KOHO my drinks plus?
Pre tých, ktorí chcú mať počas dňa k 
dispozícii alkoholické a nealkoholické 
nápoje a pre tých, ktorí si ako aperitív a 
aj po večeri obľúbili najmä koktaily a 
chcú si ich dopriať naplno.

My drinks plus - 46,00 EUR / osoba / deň

Osviežujúce nápoje ako Pepsi, 7UP, nealkoholické nápoje s pomarančovou príchuťou, ľadové čaje 
alebo ovocné šťavy Looza. Cappuccino, horúca čokoláda a najlepšia káva Vergnano. Každý deň 
neobmedzené množstvo 0,5 litrových fliaš vody San Benedetto. A v každom bare neobmedzené 
množstvo vody. Neobmedzené množstvo čapovaného piva Heineken, Corona alebo Becks, 
rozlievaného vína a vína Casa Sant’Orsola a Cinzano. Nealkoholické ovocné nápoje, Aperol Spritz a 
Crodino. Klasické koktaily ako gin-tonik, Mojito, Bacardi Breezers. Po večeri brandy, whisky, koňak a 
likéry ako Amaro Averna, Amaretto Disaronno, Sambuca alebo Amaro Del Capo.

> V cene sú zahrnuté aj nápoje z minibaru a
nápoje podávané na kajute

> Rovnaký balíček si musí zakúpiť každy
cestujúci z rezervácie/kajuty

> Balíček vyhradený pre mladých hostí vo
veku od 4 do 17 rokov nezahŕňa alkoholické
nápoje.

> Využitie: vo všetkých baroch na palube.
Neplatí pre tematické/ prémiové reštaurácie
(ako Archipelago či Steak House).

• Zakúpením si nápojového balíčka v predstihu pred plavbou
ušetríte servisný poplatok vo výške 20%, ktorý sa hradí pri zakúpení si 
balíčka na počas plavby 
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