
Varianty kajut na lodích MSC 
 
 

 

Kajuty BELLA – nejvýhodnější cena, zahrnuje: 
 

Možné typy kajut: vnitřní, vnější, balkonové 

 plavbu ve vybrané kajutě výběr z kajut základní kategorie (nižší paluby, příď/záď apod.) 

 plnou penzi na lodi - stravu v samoobslužné a hlavní restauraci 

 pro večeře v hlavní restauraci výběr mezi 1. a 2. sezením pouze jako nezávazný požadavek 

 odnos zavazadel při nalodění/vylodění a kajutového stewarda) 

 dětský a mládežnický klub s programem 

 přístup na kulturní a sportovní akce během plavby 

 relaxační zařízení lodi (fitness, vířivky, bazény) 

 

 

 

 
 

 
 

Kajuty FANTASTICA – více výhod, větší flexibilita, zahrnuje: 
 

Možné typy kajut: vnitřní, vnější, balkonové 

 stejný obsah jako balíček BELLA 

 

SLUŽBY NAVÍC 

 výběr pouze z kajut vyšších kategorií (vyšší paluby, střed paluby apod.) 

 pro večeře v hlavní restauraci možnost závazného výběru mezi 1. a 2. sezením 

 zdarma na požádání snídaně do kajuty (BELLA - poplatek 3,50 €) 

 24 h Room Service, donáška zdarma (BELLA - poplatek 3,50 €/objednávka) 

 speciální zábavní akce pro děti (kuchařský či jazykový kurz apod.) 

 50 % sleva na hodiny fitness (jóga apod.) nebo na hodiny s trenérem 

 dárek na památku (upomínkové fotografie, suvenýr dle dostupnosti na místě) 

 možnost změny účastníka plavby až do 15. dne před plavbou 

 možnost změny plavby až do 35. před plavbou (nová plavba musí vyplouvat později než původní a musí být 

ve stejné oblasti jako původní, např. Středomoří) 



 
 

Kajuty AUREA – více výhod, větší flexibilita, zahrnuje: 
 

Možné typy kajut: balkonové, Suite 

 stejný obsah jako balíček FANTASTICA 

SLUŽBY NAVÍC 

 neomezená konzumace nápojů dle balíčku ALLEGRISIMO / MORE FOR LESS* 

 přednostní nalodění 

 individuální čas večere ve vyhrazené části hlavní restaurace 

 přístup do sauny / parní lázně po celou dobu plavby 

 masáž dle výběru (max. délka 60 minut, vyjma čtyřruční masáže Bali) 

 solárium 10 min 

 uvítací koktail 

 sada wellness kosmetiky na kajutě 

 župan a pantofle 

 přístup na vyhrazenou otevřenou palubu na opalování 

 
 
 

*Balíček ALLEGRISSIMO 
ALLEGRISSIMO dospělí: 

 Restaurace: Neomezeně rozlévané víno (z výběru "Allegrissimo"), minerální voda, točené pivo, nealko. 

 Bary: Vybrané alkoholické a nealko koktejly, nealko, aperitivy, vybraná rozlévaná vína a lihoviny, káva, 

horká čokoláda, čaj, zmrzlina s sebou do kornoutu nebo pohárku. 

ALLEGRISSIMO děti 3 – 17 let: 

 Restaurace: Neomezeně minerální voda a nealko. 

 Bary: Nealko, džusy, minerální voda, horké nápoje, nealko koktejly, smoothies (ovocné jogurtové nápoje), 

mléčné a zmrzlinové koktejly a zmrzlinu s sebou v kornoutu nebo pohárku. 

 
 

*Balíček MORE FOR LESS 
MORE FOR LESS dospělí: 

 Restaurace: Neomeně rozlévané víno z vinného lístku do ceny 7,50 USD, minerální voda, lahvové pivo do 5 

USD, nealko. 

 Bary: Alkoholické nápoje z barového lístku do ceny 7,50 USD, lahvové pivo, lahvové alkoholické míchané 

nápoje a energy drink do ceny 5 USD, horké nápoje, lihoviny a koktejly do ceny 8 USD, zmrzlina s sebou do 

kornoutu nebo pohárku. 

MORE FOR LESS děti 3 – 17 let: 

 Restaurace: Nealko v plechovkách, džusy, minerální voda. 

 Bary: Nealko, džusy, minerální voda, horké nápoje, nealko koktejly, smoothies (ovocné jogurtové nápoje), 

mléčné a zmrzlinové koktejly a zmrzlinu s sebou v kornoutu nebo pohárku. 

Platí pro všechny restaurace včetně A-la-carte / tematických / speciálních restaurací. 


