NÁPOJOVÉ PAKETY A BALÍČKY
NÁPOJOVÉ BALÍČKY
Upozornění: Všechny informace jsou informačního charakteru. Plavební společnost má právo změny nejen v časech a
termínech odjezdu, ale i v navštívených destinacích. Vždy je nutno počítat se změnou nejen počasí ale i politické a
bezpečnostní situace v navštívených destinacích. CK RIVIERA TOUR nemá možnost tuto situaci ovlivnit a změnit a
nenese odpovědnost za případné změny. Prosíme, dodržujte vždy pokyny plavební společnosti. Tyto dokumenty jsou
chráněny ochrannou známkou a autorským zákonem. Určeno pouze pro adresované klienty CK RIVIERA TOUR.
Kopírování a další šíření zakázáno.
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UŽIJTE SI SVOJI DOVOLENOU
Nepřemýšlejte nad tím, co kolik stojí a zda si můžete to či ono na lodi dovolit. Zakupte si některý z nabízených
akčních balíčků při objednání plavby a ušetříte tím 15% z ceny balíčku, který je k dostání ke koupi na lodi, ale již s
přirážkou 15%. Zakoupením balíčku taktéž ušetříte cca 20% z ceny nápojů. Počítejte proto s námi - zakoupením
balíčku ušetříte cca 20% z cen nápojů a pokud si balíček zakoupíte při rezervaci plavby u naší CK RIVIERA TOUR
ušetříte dalších 15% - to znamená, že můžete ušetřit až 35% z cen nápojů, které byste nakupovali jednotlivě na
baru nebo v restauracích a to se rozhodně vyplatí. Předprodej je pouze v cestovní agentuře se slevou - 15%.
Na lodi se ke všem paketům účtuje přirážka 15%. Objednávejte ihned při uzavírání smlouvy, dodatečné
objednávky jsou zpoplatněny! CK RIVIERA TOUR si vyhrazuje právo změny ceny nebo sortimentu balíčku
během sezóny dle aktuálních ceníků plavební společnosti.

ZÁKLADNÍ ROZLIŠENÍ PAKETŮ
Nápojové balíčky - bločky:
Zakoupením paketů-bločků ušetříte cca 20-25%, oproti běžně účtovaným cenám nápojů na lodi. Dále ušetříte
dalších 15%, protože na lodi se účtuje ke každému nákupu servisní poplatek 15%, který při nákupu u naší CK
účtován není. Vyberte si balíčky dle výběru a užijte si svou dovolenou. Balíčků si můžete v předprodeji zakoupit
jakékoli množství a můžou je užívat všichni uživatelé kajut. Pokud by zakoupené množství balíčků bylo pro Vás
nedostatečné, můžete si další dokoupit na lodi, nic méně zde již bude účtována přirážka 15%.

Nápojové pakety - INCLUSIVE
U těchto paketů je nutno počítat, zda se Vám vyplatí. Pakety totiž musí mít zakoupeny všechny osoby na kajutě.
Nic méně pokud si chcete užít dovolenou - tak určitě ano, doporučujeme balíček ALLEGRISSIMO. V takovém
případě už nemusíte přemýšlet, kolik který drink stojí a zda se máte nějak omezovat. Ceny těchto balíčků jsou
uvedeny v Kč/noc. Pozor! Tyto balíčky většinou již nejdou dokoupit na palubě lodi, nebo pokud ano, tak jen
první den. Na lodi se k balíčku účtuje servisní poplatek 15%, v předprodeji u naší CK RIVIERA TOUR tento
poplatek neúčtujeme.
Pakety - můžou být prodány pouze klientům nebo rodině cestující dohromady, buď spolu sdílejí kajutu, nebo stůl u večeře
(nemůže být prodáno pouze některým členům rodiny nebo za noc). 15% poplatek není v předprodeji účtován. Paket č. 704 a 709,
které si kupuje skupina, musí mít zakoupen každý účastník ze skupiny. Předprodej je možný pouze v cestovní kanceláři, zpravidla
nelze zakoupit přímo na palubě lodi. Pakety objednávejte při podpisu smlouvy. Pozdější objednávky jsou zpoplatněny jako změna
smlouvy!

Pakety objednávejte při podpisu smlouvy. Pozdější objednávky jsou zpoplatněny jako změna smlouvy!

Upozornění: Všechny informace jsou informačního charakteru. Plavební společnost má právo změny nejen v časech a termínech odjezdu, ale i v navštívených
destinacích. Vždy je nutno počítat se změnou nejen počasí ale i politické a bezpečnostní situace v navštívených destinacích. CK RIVIERA TOUR nemá možnost tuto
situaci ovlivnit a změnit a nenese odpovědnost za případné změny. Prosíme, dodržujte vždy pokyny plavební společnosti. Tyto dokumenty jsou chráněny
ochrannou známkou a autorským zákonem. Určeno pouze pro adresované klienty CK RIVIERA TOUR. Kopírování a další šíření zakázáno.

NÁPOJOVÉ PAKETY A BALÍČKY
NÁPOJOVÉ PAKETY – zima 2014, jaro 2015 – STŘEDOMOŘÍ A SEV. EVROPA
Kod
balíčk
u

Název balíčku

421

ALLEGRISSIMO
24hodinDOSPĚLÝ

432

ALLEGRISSIMO
24h-děti

704

CHEERS

709

CHEERS děti

421

PREMIUM

422

PREMIUM děti

Obsah v restauracích

Neomezené množství vína ve
dvoudecových skleničkách (na výběr ze
dvou bílých a červených a 1 rosé),
minerální voda, pivo, nealkoholické
nápoje v restauracích a bufetových
restaurací, neplatí v a la cartových
restauracích

Obsah na
barech
na lodi

všech Mini bar

Alkoholické a
nealkoholické koktejly,
nealkoholické nápoje,
víno (skleničky) a
spirity, káva, horká
čokoláda, čaj, zmrzlina
v kornoutu nebo
v šálku
Neomezené množství minerální vody a Nealkoholické
nealkoholických nápojů v hlavní
nápoje, džusy,
restauraci a bufetové restauraci (neplatí minerální voda, teplé
v A la cartových restauracích)
nápoje, nealkoholické
koktejly, smoothies,
mléčné koktejly,
zmrzlina v kornoutu
nebo v šálku
Neomezené množství minerální
Ne
vody, nealkoholických nápojů, pivo a
víno na oběd a večeři, víno v lahvi v
hlavní restauraci, víno ve skleničce v
bufetové restauraci (na výběr ze
dvou bílých a červených a 1 rosé),
neplatí v a la cartových restauracích
Neomezené množství minerální vody a Ne
nealkoholických nápojů na oběd a
večeři, neplatí v a la cartových
restaurací
Všechny nápoje z
Neomezené množství vína ve
barového lístku,
skleničkách, minerální voda, pivo,
vybrané lahvové vína,
nealkoholické nápoje v restauracích a
bufetových restauracích, není platné v a sekt a champaňské v
lahvi, koktejly v
la cartových restauracích
suvenýrovém sklu,
doutníky a cigarety.
Včetně nabídky
gelaterie, čokoládového
baru, těstovinového
obchodu, nabídka
pokojové služby
Nealkoholické nápoje,
Neomezené množství minerální vody,
džusy, nealkoholické nápoje v restauraci energy drinky, džusy,
minerální voda, teplé
a v bufetové restauraci, neplatí v a la
nápoje, nealkoholické
cartových restauracích
koktejly, smoothies,
mléčné koktejly.
Včetně nabídky
gelaterie,
čokoládového baru,
těstovinového
obchodu, nabídka
pokojové služby

Ne

Cena za
osobu a noc
730,-Kč/noc

RIVIERA TOUR
DOPORUČUJE!
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Ne

340,-Kč/noc

Ne

470,-Kč/noc

Ne

260,-Kč/noc

Ano

1240,Kč/noc

ANO
Nealko
holické
nápoje
a
občerst
vení

590,-Kč/noc

Upozornění: Všechny informace jsou informačního charakteru. Plavební společnost má právo změny nejen v časech a termínech odjezdu, ale i v navštívených
destinacích. Vždy je nutno počítat se změnou nejen počasí ale i politické a bezpečnostní situace v navštívených destinacích. CK RIVIERA TOUR nemá možnost tuto
situaci ovlivnit a změnit a nenese odpovědnost za případné změny. Prosíme, dodržujte vždy pokyny plavební společnosti. Tyto dokumenty jsou chráněny
ochrannou známkou a autorským zákonem. Určeno pouze pro adresované klienty CK RIVIERA TOUR. Kopírování a další šíření zakázáno.
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583
584

UPGRADE
CHEERS
UPGRADE
CHEERS DÍTĚ

Doplacení do Allegrissimo pro kajuty
„Aurea“

270,-Kč/noc

Dopacení do Allegrissimo pro kajuty
„Aurea“

90,-Kč/noc
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NÁPOJOVÉ BALÍČKY - BLOČKY – STŘEDOMOŘÍ A SEV. MOŘE zima 2014/jaro2015
KÓD
512

NÁZEV
Paket nealkoholických nápojů

436

Pivní paket

514

Paket minerální vody

533

Paket piva a vody (Allegro N1)

520

Paket vína a vody (Allegro N2)

423

Vinný paket „CLASSIC“

434

Vinný paket
VINO LIBER PAKET

425

Vinný paket „SELECT“

435
702
501

KÁVOVÝ PAKET
ROMANTIC SUNRISE (BEZ
ALKOHOLU)
ROMANTIC SUNSET

542

BON VOYAGE DELUXE

545

ROSE PETAL PAKET

503
527
548

ČOKOLÁDOVÉ JAHODY
Klasický dort
ROMANTICKÝ PAKET

550

Snídaně DELUXE pro 2 v kajutě

POPIS
14 nealkoholických nápojů v plechovce a/nebo ovocné džusy.
Platné v barech, restauracích a bufetových restauracích
14 piv v láhvi nebo v plechovkách 33 cl (Heineken, Beck´s, Nastro Azzuro).
Platné v barech, restauracích a bufetových restauracích
14 lahví minerální vody 1 l.
Platné v barech, restauracích a bufetových restauracích
14 čepovaných piv (40cl) a 7 lahví minerální vody 1l, platné ve všech barech a
restauracích
4 lahve vína vybrané naším someliérem (1 bílé + 2 červené + 1 rosé) + 7 lahví
minerální vody 1l. Platné ve všech restauracích. Nedopité lahvové víno je
možné uzavřít a nechat si servírovat další den (toto není možné v bufetových
restauracích a barech)
6 lahví vína + 1 láhev Prosecco + 7 lahví minerální vody 1l. Platné pouze v
hlavních restauracích. Nedopité lahvové víno je možné uzavřít a nechat si
servírovat další den (toto není možné v bufetových restauracích a barech)
6 jemných lahví vína na biologickém základě + 7 lahví minerální vody 1l. Platné
pouze v hlavních restauracích. Nedopité lahvové víno je možné uzavřít a
nechat si servírovat další den (toto není možné v bufetových restauracích a
barech)
5 výběrových lahví vína vybrané naším someliérem + 1 šumivé víno + 7 lahví
minerální vody 1l. Platné pouze v hlavních restauracích. Nedopité lahvové
víno je možné uzavřít a nechat si servírovat další den (toto není možné v
bufetových restauracích a barech)
15 káv espreso (cappuccino, Latte, frozen..)
1 karafa (0,5litru) čerstvé pomerančové šťávy, 2 MSC sektové skleničky (dárek
domů), čerstvé ovoce a výběr z kroassanů, podáváno v kajutě
1 láhev Moet a Chandon brut Champagner, 2 MSC sektové skleničky (dárek
domů) a 10 jahod v čokoládě, podáváno v kajutě
1 lahev suchého šumivého vína a výběr chuťovek v den nalodění, podáváno v
kajutě s uvítacím dopisem od kapitána, košík s ovocem denně, pozvání na
speciální VIP-Coctail
1 lahev „Vinno dell amore“ v luxusním balení, 2 MSC sektové skleničky (dárek
domů) a výběr ochutnávkových dezertů, podáváno v kajutě
10 jahod přelitých čokoládou, podáváno v kajutě
Dort (pro 6-8osob), podáváno v restauraci
1 láhev Veuve Cliquot Champagner, 2 MSC sektové skleničky (dárek domů) a
jahody s čokoládou v den nalodění, podáváno v kajutě s uvítacím dopisem od
kapitána, košík ovoce denně, pozvání na speciální VIP-Coctail
Teplý nápoj, čerstvý pomerančový džus, pečivo, marmeláda, med, máslo,
výběr ze sýrů a šunky, míchaná vajíčka, müsli, jogurt, čerstvé ovoce

CENA V KČ
960,-Kč
1660,-Kč
760,-Kč
1940,-Kč
1940,-Kč

3220,-Kč

5180,-Kč

6440,-Kč

650,-Kč
480,-Kč
2130,-Kč
1240,-Kč

1100,-Kč
280,-Kč
330,-Kč
2780,-Kč

340,-Kč

Upozornění: Všechny informace jsou informačního charakteru. Plavební společnost má právo změny nejen v časech a termínech odjezdu, ale i v navštívených
destinacích. Vždy je nutno počítat se změnou nejen počasí ale i politické a bezpečnostní situace v navštívených destinacích. CK RIVIERA TOUR nemá možnost tuto
situaci ovlivnit a změnit a nenese odpovědnost za případné změny. Prosíme, dodržujte vždy pokyny plavební společnosti. Tyto dokumenty jsou chráněny
ochrannou známkou a autorským zákonem. Určeno pouze pro adresované klienty CK RIVIERA TOUR. Kopírování a další šíření zakázáno.

