
NÁPOJOVÉ BALÍČKY ALL INCLUSIVE 
Pri rezervácii vopred ušetríte 15 % servisného poplatku!

Pranzo & cena - All inclusive počas hlavných jedál od 20 EUR dospelý, 10 EUR dieťa / deň * 
V balíčku je zahrnutý výber vín, ktoré nie sú na vínnom lístku, ďalej nealkoholické nápoje, čapované pivo, minerálka. Platí 
iba pre rozlievané nápoje objednané v reštaurácii a v samoobslužnej reštaurácii počas obeda a večere. 

Brindiamo - All inclusive od 30 EUR / deň * (pre dospelých) 
Bohatý výber rozlievaných alkoholických a nealkoholických nápojov v hlavnej a v bufetovej reštaurácii v dobe obeda a 
večere a v priebehu celého dňa v baroch. 
Nápoje zahrnuté v balíčku: Aperitívy a vermuty, medzinárodné čapované pivá, rozlievané vína biele, ružové a červené, 
grappa, koňak, whisky, gin, vodka, rum, brandy, tequila, likéry, nealkoholické kokteily, bylinné horké, ovocné džúsy, 
nealkoholické nápoje a minerálky, teplé nápoje (kávy, čaje), čokoláda z čokoládového baru.  
Aktuálnu ponuku zistíte z nápojových lístkov. 

Più Gusto - All Inclusive & alkoholické koktaily od 35 EUR / deň * (pre dospelých) 
Bohatý výber rozlievaných alkoholických a nealkoholických nápojov v hlavnej a v bufetové reštaurácii v dobe obeda a večere 
a v priebehu dňa v baroch. 
Nápoje zahrnuté v balíčku: 34 druhov alkoholických a nealkoholických koktailov, miešaných a mrazených nápojov.   
Aktuálnu ponuku zistíte z nápojových lístkov. 

Intenditore – All Inclusive gurmetský balíček od 48 EUR / deň * (pre dospelých) 
Nápoje zahrnuté v balíčku: všetky rozlievané nápoje v reštauráciách a baroch, prvotriedne značkové produkty, prémiové 
likéry, koktaily a rozlievané šampanské. V cenových reláciách do 9 EUR /pohár a taktiež nápoje z minibaru v kajute. 

Giovani - All Inclusive pre deti od 4 do 17 rokov od 20 EUR / deň 
Dá sa objednať iba spoločne s balíčkom pre dospelých Brindiamo, Più Gusto či Intenditore. Obsahuje výber rozlievaných 
nealkoholických nápojov s výnimkou nápojov z minibaru. 
Nápoje zahrnuté v balíčku: nealkoholické nápoje  a minerálky, kokteily bez alkoholu, aperitív Crodino, ovocné džúsy, 
čokoládu z čokoládového baru, 5 druhov kávy.   
Pri plavbách z USA platí pre deti a mládež od 4 do 20,99 rokov. 

Podmienky pre nákup a čerpanie nápojových balíčkov All Inclusive
° cena balíčkov môže závisieť od destinácie, sezóny a dĺžky plavby
° balíček All Inclusive sa musí objednať pre všetky osoby cestujúce pod rovnakým rezervačným číslom 
° deťom do 18 rokov sa alkohol nepodáva. Pri plavbách z prístavov USA je hranica dospelosti v súlade so 
zákonmi USA 21 rokov;  v tomto zmysle sa posúva aj cena a platnosť balíčkov. 
° v cene balíčkov je už zahrnutý servisný poplatok (platí iba pri nákupe vopred v CK; ak si balíček zakúpite až na 
lodi, k cene sa pripočíta 15%  hodnoty navyše).
° v cieľových destináciách Karibik (EU), Dubaj a Severná Európa je započítaný príplatok 1 EUR/deň* 
° v cieľových destináciách Karibik (USA) a Brazília sa účtuje v USD 
° pre lode Costa neoCollection je k dispozícii iný, špeciálny balíček  
° nápoje je možné objednávať iba pre vlastnú konzumáciu; pri zneužití bude balíček hosťovi odobratý bez 
nároku na náhradu




