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NÁPOJOVÉ PAKETY  
 
 

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 určitě dobrá volba.  
 
 

 

NÁPOJOVÉ PAKETY – PLAVBA EVROPA - ARABSKÉ EMIRÁTY - KUBA 
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 
 Obsah paketu 

 
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.. 

Cena za 
osobu a 

noc 

Cena za 
osobu 
plavba  
7 nocí 

Cena za 
osobu 
plavba  
11 nocí 

E-EASY Neomezená 
konzumace 

nápojů 
do ceny 6€ 

Točená piva Heineken, výběr domácích vín: suché a sladké šumivé víno, Chardonnay, 
Bianco, Sicilia, Cabernet Sauvignon, Merlot, červená vína, výběr lihovin: Whisky Bell's, 
Vodka Moskowskaya, Gin Gordon, Rum, Kapitán Morgane, Všechny aperitivy: Crodino, 
Sanbittèr, Campari Soda, Martini Vermouth, Aperol, Bitter Campari,Aperitivo Ramazzotti 

Rosato, Pastis 51, Ricard,Ouzo, Raki, Bacardi Breezer, vybrané koktejly: Rum & Cola, Gin 
& Tonic, Vodka & Lemon, Whiskey & Cola, Campary, Pomeranč, Moscow Mule , celý 
výběr nealkoholických koktejlů, Balená minerální voda 1L / 50cl, Výběr nealkoholických 
nápojů (sodovky, ledový čaj,energizéry…, Espresso, Cappuccino, Cafe Latte, Horký čaj, Teplé 
a studené speciality, čokolády, 

840,-Kč 5.880,-Kč 9.240,-Kč 

E-PREMIUM Neomezená 
konzumace 

nápojů 
do ceny 10€ 

Točená piva Heineken, Lahvové piva dle nápojového lístku, 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€,výběr lihovin: 
Whisky Bell's, Vodka Moskowskaya, Gin Gordon, Rum, Kapitán Morgane, všechny 
standardní a špičkové lihoviny, ceny až do výše 10 €, vybrané koktejly: Rum & Cola, 
Gin & Tonic, Vodka & Lemon, Whiskey & Cola, Campary, Pomeranč, Moscow 
Mule,Všechny koktejly v ceně do 10 €, 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,celý 
výběr nealkoholických koktejlů,balená minerální voda 1L / 50cl,minerální voda 
75cl,výběr nealkoholických nápojů (sodovky, ledový čaj,energizéry…, Espresso, 
Cappuccino, Cafe Latte, Horký čaj, teplé a studené speciality, čokolády 

1110,-Kč 7.770,-Kč 12.210,-Kč 

E-PREMIUM + Neomezená 
konzumace 
nápojů bez 

omezení ceny 

Točená piva Heineken, Lahvové piva dle nápojového lístku ,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, výběr lihovin: Whisky Bell's, Vodka 
Moskowskaya, Gin Gordon, Rum, Kapitán Morgane, značkové alkoholické nápoje, 
všechny standardní a špičkové lihoviny, ceny až do výše 10 €, 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, 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,celý 
výběr nealkoholických koktejlů,balená minerální voda 1L / 50cl,minerální voda 
75cl,výběr nealkoholických nápojů (sodovky, ledový čaj,energizéry…, Espresso, 
Cappuccino, Cafe Latte, Horký čaj, Teplé a studené speciality, čokolády, 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 

1450,-Kč 10.150 Kč 15.950,-Kč 

E- NEALKO 
PAKET 

Neomezená 
konzumace 
nápojů pro 

osoby starší 18 
let 

Celý výběr nealkoholických koktejlů, balená minerální voda 1L / 50cl, minerální voda 
75cl, výběr nealkoholických nápojů (sodovky, ledový čaj, energizéry…, Espresso, 
Cappuccino, Cafe Latte, horký čaj, teplé a studené speciality, čokolády, zmrzlina 

490,-Kč 3.430,-Kč 5.390,-Kč 

E-NEALKO 
CHILD 

Neomezená 
konzumace 

nápojů 
pro děti 3-17 let 

Celý výběr nealkoholických koktejlů, balená minerální voda 1L / 50cl, minerální voda 
75cl, výběr nealkoholických nápojů (sodovky, ledový čaj, energizéry…, Espresso, 
Cappuccino, Cafe Latte, horký čaj, teplé a studené speciality, čokolády, zmrzlina 

370,-Kč 2.590,-Kč 4.070,-Kč 



 

                                                             Autorizovaný prodej ce plaveb MSC CRUISES 

 

 
RIVIERA TOUR s.r.o.  Lidečko 31   Horní Lideč 756 12  Vsetín  IČO  259 117 41   DIČ  CZ 25911741  WEB: www.rivieratour.cz 
                                                          Kontakt: Tel: 0042 0 571 424 588    Email: info@rivieratour.cz  

 

 
NÁPOJOVÉ PAKETY  

 
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 určitě dobrá volba.  
 

 

 
 

NÁPOJOVÉ PAKETY – PLAVBA KARIBIK - USA 
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 
 Obsah paketu 

  
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.. 

Cena za 
osobu a 

noc 

Cena za 
osobu 
plavba  
7 nocí 

Cena za 
osobu 
plavba  
11 nocí 

K-EASY Neomezená 
konzumace 

nápojů 
Alkoholické 
nápoje pro 

osoby 
 nad 21 let 

 

Točená piva Heineken, lahvové pivo Miller Lite, Lahvové piva dle nápojového lístku, výběr 
domácích vín: Prosecco, sladké šumivé víno Asti,Chardonnay, Sauvignon Blanc, Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Bílý Zinfandel, výběr lihovin: Dewar's WL,Seagram's 7, Jim Beam, 
Bacardi, Beefeater, Smirnoff, 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, Vermouth, celý výběr nealkoholických koktejlů, 
balená minerální voda 1L / 50cl, minerální voda 75cl, výběr nealkoholických nápojů 
(sodovky, ledový čaj, energizéry…, Espresso, Cappuccino, Cafe Latte, horký čaj, teplé a 
studené speciality, čokolády  

840,-Kč 5.880,-Kč 9.240,-Kč 

K-PREMIUM Neomezená 
konzumace 

nápojů 
do ceny 12$ 
Alkoholické 
nápoje pro 

osoby 
 nad 21 let 

 

Točená piva Heineken, lahvové pivo Miller Lite, 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$, výběr lihovin: Dewar's 
WL,Seagram's 7, Jim Beam, Bacardi, Beefeater, Smirnoff, všechny standardní a špičkové 
lihoviny až do výše 12$ ,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$, Vermouth, všechny 
hořké, sladké likéry, port a sherry, 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 , Espresso, Cappuccino, Cafe Latte, horký 
čaj, teplé a studené speciality, čokolády 

1.370,-Kč 9.590,-Kč 15.070,-Kč 

K-PREMIUM + Neomezená 
konzumace 
nápojů bez 

omezení ceny 
Alkoholické 
nápoje pro 

osoby 
 nad 21 let 

 

Točená piva Heineken, lahvové pivo Miller Lite, 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$, Šampaňské, šumivé víno a vína 
bez cenového limitu, výběr lihovin: Dewar's WL,Seagram's 7, Jim Beam, Bacardi, Beefeater, 
Smirnoff, všechny standardní a špičkové lihoviny až do výše 12$ , značkové alkoholické 
nápoje 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 Vermouth, všechny hořké, sladké likéry, port a 
sherry, 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, Espresso, Cappuccino, Cafe Latte, horký čaj, teplé a studené speciality, 
čokolády, 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 

1740,-Kč 12.180,-Kč 19.140,-Kč 

K-NEALKO 
PAKET 

Neomezená 
konzumace 
nápojů pro 

osoby  
starší 12 let 

Celý výběr nealkoholických koktejlů, balená minerální voda 1L / 50cl, minerální voda 
75cl, výběr nealkoholických nápojů (sodovky, ledový čaj, energizéry…, Espresso, 
Cappuccino, Cafe Latte, horký čaj, teplé a studené speciality, čokolády, zmrzlina 

630,-Kč 4.410,-Kč 6.930,-Kč 

K-NEALKO 
CHILD 

Neomezená 
konzumace 

nápojů 
pro děti 3-12 let 

Celý výběr nealkoholických koktejlů, balená minerální voda 1L / 50cl, minerální voda 
75cl, výběr nealkoholických nápojů (sodovky, ledový čaj, energizéry…, Espresso, 
Cappuccino, Cafe Latte, horký čaj, teplé a studené speciality, čokolády, zmrzlina 

370,-Kč 2.590,-Kč 4.070,-Kč 
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NÁPOJOVÉ PAKETY  

 
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 určitě dobrá volba.  
 

 
 
 
 
 
 
 

NÁPOJOVÉ PAKETY – PLAVBA JIŽNÍ AMERIKA-BRAZÍLIE 
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 
 Obsah paketu 

 
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.. 

Cena za 
osobu a 

noc 

Cena za 
osobu 
plavba  
7 nocí 

Cena za 
osobu 
plavba  
11 nocí 

B-EASY Neomezená 
konzumace 

nápojů 
do ceny 5$ 

Točená piva Heineken, výběr domácích vín: Spumante Brut Magno, Spumante Dolce 
Moscato, Chardonnay Canti, Bianco Sicilia La Zolla, Cabernet Sauvignon Saint Louis, Merlot, 
Canti, Rosato Puglia La Zolla, výběr lihovin: Whisky Ballantine's, Finest, Vodka 
Moskowskaya, Gin Gordon's, Rum Captain Morgan, vybrané koktejly: Capirinha, Caipiroska, 
Sakerinha, Captain Morgan & Cola,Gordon's & Tonic, Moskowskaya & Lemon,Ballantine's & 
Cola, Vermouth,  Aperitifs: Aperol, Bitter Campari, všechny hořké, sladké likéry, port a 
sherry, celý výběr nealkoholických koktejlů, balená minerální voda 50 cl, výběr 
nealkoholických nápojů (sodovky, ledový čaj, energizéry…, Espresso, Cappuccino, Cafe 
Latte, horký čaj,teplé a studené speciality, čokolády 

760,-Kč 5.320,-Kč 8.360,-Kč 

B-PREMIUM Neomezená 
konzumace 

nápojů 
do ceny 10$ 

Točená piva Heineken, lahvové piva dle nápojového lístku, výběr domácích vín: Spumante 
Brut Magno, Spumante Dolce Moscato, Chardonnay Canti, Bianco Sicilia La Zolla, Cabernet 
Sauvignon Saint Louis, Merlot ,Canti, Rosato Puglia La Zolla, všechny šumivé a bílé-červená 
vína v ceně až do výše 10$, výběr lihovin: Whisky Ballantine's, Finest, Vodka Moskowskaya, 
Gin Gordon's, Rum Captain Morgan, všechny standardní a špičkové lihoviny až do výše 10$, 
vybrané koktejly: Capirinha, Caipiroska, Sakerinha, Captain Morgan & Cola,Gordon's & 
Tonic, Moskowskaya & Lemon,Ballantine's & Cola, všechny koktejly v ceně do 10$, 
Vermouth,  Aperitifs:  Aperol, Bitter Campari, všechny hořké, sladké likéry, port a sherry, 
Celý výběr nealkoholických koktejlů, balená minerální voda 50 cl, výběr nealkoholických 
nápojů (sodovky, ledový čaj, energizéry…, koktejly z čerstvého ovoce a zeleniny, Espresso, 
Cappuccino, Cafe Latte, horký čaj, teplé a studené speciality, čokolády 

1.220,-Kč 8.540,-Kč 13.420,-Kč 

B-PREMIUM 
+ 

Neomezená 
konzumace 
nápojů bez 

omezení ceny 

Točená piva Heineken, lahvové piva dle nápojového lístku, výběr domácích vín: Spumante 
Brut Magno, Spumante Dolce Moscato, Chardonnay Canti, Bianco Sicilia La Zolla, Cabernet 
Sauvignon Saint Louis, Merlot ,Canti, Rosato Puglia La Zolla,všechny šumivé a bílé-červená 
vína v ceně až do výše 10$, šampaňské, šumivé víno a vína bez cenového limitu, výběr 
lihovin: Whisky Ballantine's, Finest, Vodka Moskowskaya, Gin Gordon's, Rum Captain 
Morgan, všechny standardní a špičkové lihoviny až do výše 10$, značkové alkoholické 
nápoje, vybrané koktejly: Capirinha, Caipiroska, Sakerinha, Captain Morgan & Cola, 
Gordon's & Tonic, Moskowskaya & Lemon,Ballantine's & Cola, všechny koktejly v ceně do 
10$, všechny koktejly bez cenového limitu, včetně šampaň. koktejlů, Vermouth, Aperitifs: 
Aperol, Bitter Campari, všechny hořké a sladké likéry, port a sherry, celý výběr 
nealkoholických koktejlů, balená minerální voda 50 cl, výběr nealkoholických nápojů 
(sodovky, ledový čaj,energizéry…, koktejly z čerstvého ovoce a zeleniny, Espresso, 
Cappuccino, Cafe Latte, horký čaj, teplé a studené speciality, čokolády, 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 

1430,-Kč 9.990,-Kč 15.730,-Kč 

B-NEALKO 
PAKET 

Neomezená 
konzumace 
nápojů pro 

osoby starší 18 
let 

Celý výběr nealkoholických koktejlů, balená minerální voda 1L / 50cl, minerální voda 
75cl, výběr nealkoholických nápojů (sodovky, ledový čaj, energizéry…, Espresso, 
Cappuccino, Cafe Latte, horký čaj, teplé a studené speciality, čokolády, zmrzlina 

540,-Kč 3.780,-Kč 5.940,-Kč 

B-NEALKO 
CHILD 

Neomezená 
konzumace 

nápojů 
pro děti 3-17 let 

Celý výběr nealkoholických koktejlů, balená minerální voda 1L / 50cl, minerální voda 
75cl, výběr nealkoholických nápojů (sodovky, ledový čaj, energizéry…, Espresso, 
Cappuccino, Cafe Latte, horký čaj, teplé a studené speciality, čokolády, zmrzlina 

360,-Kč 2.520,-Kč 3.960,-Kč 
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NÁPOJOVÉ PAKETY  
 

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 určitě dobrá volba.  
 

 
 
 
 
 
 
 

NÁPOJOVÉ PAKETY – PLAVBA JIŽNÍ AMERIKA - ARGENTINA 
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 
 Obsah paketu 

 
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.. 

Cena za 
osobu a 

noc 

Cena za 
osobu 
plavba  
7 nocí 

Cena za 
osobu 
plavba  
11 nocí 

A-EASY Neomezená 
konzumace 

nápojů 
do ceny 6€ 

Točená piva Heineken, výběr domácích vín: Spumante Brut Magno, Spumante Dolce 
Moscato, Chardonnay Canti, Bianco Sicilia La Zolla, Cabernet Sauvignon Saint Louis, Merlot, 
Canti, Rosato Puglia La Zolla, výběr lihovin:Whisky Bell's,Vodka Moskowskaya, Gin 
Gordon's,Rum Captain Morgan, Vybrané koktejly: Capirinha, Caipiroska,Fernet & Cola, 
Captain Morgan & Cola,Gordon's & Tonic, Moskowskaya & Lemon,Bell's & Cola, Vermouth 
Aperitifs: Aperol, Bitter Campari, Celý výběr nealkoholických koktejlů, balená minerální 
voda 1L / 50cl, minerální voda 75cl, výběr nealkoholických nápojů (sodovky, ledový čaj, 
energizéry…, Espresso, Cappuccino, Cafe Latte, horký čaj, teplé a studené speciality, 
čokolády,   
 

760,-Kč 5.320,-Kč 8.360,-Kč 

A-PREMIUM Neomezená 
konzumace 

nápojů 
do ceny 10€ 

Točená piva Heineken, výběr domácích vín: Spumante Brut Magno, Spumante Dolce 
Moscato, Chardonnay Canti, Bianco Sicilia La Zolla, Cabernet Sauvignon Saint Louis, Merlot, 
Canti, Rosato Puglia La Zolla, výběr lihovin:Whisky Bell's,Vodka Moskowskaya, Gin 
Gordon's,Rum Captain Morgan, Vybrané koktejly: Capirinha, Caipiroska,Fernet & Cola, 
Captain Morgan & Cola,Gordon's & Tonic, Moskowskaya & Lemon,Bell's & Cola, Vermouth 
Aperitifs: Aperol, Bitter Campari, Celý výběr nealkoholických koktejlů, balená minerální 
voda 1L / 50cl, minerální voda 75cl, výběr nealkoholických nápojů (sodovky, ledový čaj, 
energizéry…, Espresso, Cappuccino, Cafe Latte, horký čaj, teplé a studené speciality, 
čokolády, všechny šumivé a bílé-červená vína v ceně až do výše 10$, všechny standardní a 
špičkové lihoviny až do výše 10$, všechny koktejly v ceně do 10$, všechny hořké, sladké 
likéry, port a sherry, koktejly z čerstvého ovoce a zeleniny 

1.220,-Kč 8.540,-Kč 13.420,-Kč 

A-PREMIUM + Neomezená 
konzumace 
nápojů bez 

omezení ceny 

Točená piva Heineken, výběr domácích vín: Spumante Brut Magno, Spumante Dolce 
Moscato, Chardonnay Canti, Bianco Sicilia La Zolla, Cabernet Sauvignon Saint Louis, Merlot, 
Canti, Rosato Puglia La Zolla, výběr lihovin:Whisky Bell's,Vodka Moskowskaya, Gin 
Gordon's,Rum Captain Morgan, Vybrané koktejly: Capirinha, Caipiroska,Fernet & Cola, 
Captain Morgan & Cola,Gordon's & Tonic, Moskowskaya & Lemon,Bell's & Cola, Vermouth 
Aperitifs: Aperol, Bitter Campari, Celý výběr nealkoholických koktejlů, balená minerální 
voda 1L / 50cl, minerální voda 75cl, výběr nealkoholických nápojů (sodovky, ledový čaj, 
energizéry…, Espresso, Cappuccino, Cafe Latte, horký čaj, teplé a studené speciality, 
čokolády, všechny šumivé a bílé-červená vína v ceně až do výše 10$, všechny standardní a 
špičkové lihoviny až do výše 10$, všechny koktejly v ceně do 10$, všechny hořké, sladké 
likéry, port a sherry, koktejly z čerstvého ovoce a zeleniny, šampaňské, šumivé víno a vína 
bez cenového limitu, značkové alkoholické nápoje, všechny koktejly bez cenového limitu, 
včetně šampaň. koktejlů, 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 

1430,-Kč 9.990,-Kč 15.730,-Kč 

A-NEALKO 
PAKET 

Neomezená 
konzumace 
nápojů pro 

osoby starší 18 
let 

Celý výběr nealkoholických koktejlů, balená minerální voda 1L / 50cl, minerální voda 
75cl, výběr nealkoholických nápojů (sodovky, ledový čaj, energizéry…, Espresso, 
Cappuccino, Cafe Latte, horký čaj, teplé a studené speciality, čokolády, zmrzlina 

540,-Kč 3.780,-Kč 5.940,-Kč 

A-NEALKO 
CHILD 

Neomezená 
konzumace 

nápojů 
pro děti 3-17 let 

Celý výběr nealkoholických koktejlů, balená minerální voda 1L / 50cl, minerální voda 
75cl, výběr nealkoholických nápojů (sodovky, ledový čaj, energizéry…, Espresso, 
Cappuccino, Cafe Latte, horký čaj, teplé a studené speciality, čokolády, zmrzlina 

360,-Kč 2.520,-Kč 3.960,-Kč 


