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Ladjar si pridržuje pravico, da lahko paket ali storitev spremeni brez predhodnega 
obvestila. V primeru, da pride do spremembe, vas bomo o tem obvestili. 
 

v 

 
 

V kolikor naročite katerega izmed paketov ali katero izmed dodatnih storitev vnaprej v agenciji, je cena ugodnejša, 

saj vam ob naročilu paketa ali storitve na ladji na spodaj navedeno ceno prištejejo še 15%. 

 

 

PAKETI PIJAČ 
 

V ceno križarjenja je delno vključena tudi pijača, in sicer voda, kava in čaj čez dan iz avtomatov v samopostrežnih restavracijah, ob 
zajtrku pa tudi sokovi. 
Vse pijače, ki jih naročite pri natakarjih v baru ali v strežnih restavracijah so na voljo proti doplačilu. 
 
Na ladjah so cene pijač nekoliko višje kot pri nas. Da bi bilo križarjenje čim bolj ugodno, ladjar ponuja nekaj različnih all-inclusive 
paketov pijač, ki so v veliko primerih ugodnejši, kot če pijače na ladji naročate posamično. 
 
Informativne cene nekaterih posamičnih pijač na ladji (cene ne vključujejo 15% postrežnine): 

 

VODA (1l) 3.75 $   GAZIRANA PIJAČA (3,3 dl) 2.75 $  MALO PIVO, TOČENO (2 dl) 2.75 $  

KAVA 3.00 $   RED-BULL (2,5 dl) 4.75 $  VELIKO PIVO, TOČENO (4 dl) 5.25 $ 

OTROŠKI KOKTAJL 4.25 $  KOZAREC BELEGA VINA 6.00 $   PIVO V STEKLENICI/PLOČEVINKI (3,3 dl) 5.00 $ 

SADNI SOK, V KOZARCU (2 dl) 2.00 $   KOZAREC RDEČEGA VINA 6.00 $  KOKTAJL 7.25 $ 

SADNI SOK, V STEKLENICI (2 dl) 3.25 $  KOZAREC PENINE 6.50 $   MEŠANA PIJAČA (rum-kola, gin tonik ipd.) 7.25 $ 

 
V nadaljevanju si oglejte opise in cene paketov pijač. V kolikor vam kateri od ponujenih paketov ustreza, ga lahko naročite že vnaprej. Pogoj pri spodaj navedenih all-
inclusive paketih je, da se paketi naročijo za ves čas križarjenja in da ga naročijo vsi v kabini ter vsi potniki iz ostalih kabin, ki potujejo skupaj in želijo sedeti za isto mizo 
pri večerji (v strežni restavraciji). Za otroke od 3. do 17. leta je potrebno naročiti otroško različico paketa, za otroke do 3. leta pa naročilo ni obvezno. Paketov ni možno 
naročiti za križarjenja krajša od 4 noči (5 dni). 
 
V kolikor se odločite za rezervacijo paketov pijač, priporočamo, da le-to opravite čimprej, oziroma do najkasneje 5 tednov pred odhodom. 

  

Velja za destinacije: 
JUŽNA AMERIKA (odhod iz Brazilije ali Argentine) 
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Velja za destinacije: 
JUŽNA AMERIKA (odhod iz Brazilije ali Argentine) 
 

Ladjar si pridržuje pravico, da lahko paket ali storitev spremeni brez predhodnega 
obvestila. V primeru, da pride do spremembe, vas bomo o tem obvestili. 
 

OPIS IN CENIK PAKETOV PIJAČ (Poletje 2021) 

PAKET EASY  PAKET PREMIUM  PAKET PREMIUM PLUS  
BREZALKOHOLNI PAKET 

ZA ODRASLE  
BREZALKOHOLNI PAKET 

ZA OTROKE  

Koda paketa: 581 Koda paketa: 582 Koda paketa: 583 Koda paketa: 585 Koda paketa: 584 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Neomejeno število vseh pijač s 
ceno do 5 $ 

• Točeno pivo 
• Izbor hišnih vin na kozarec 
• Izbor žganih pijač, koktajlov in 
aperitivov 
• Brezalkoholni koktajli 
• Brezalkoholne pijače in sadni 
sokovi na kozarec 
• Energijske pijače 
• Ustekleničena voda (gazirana ali 
negazirana) 
• Klasični kavni napitki (espresso, 
cappuccino, caffe latte) 
• Čaj in vroča čokolada 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Neomejeno število vseh pijač s 
ceno do 10 $ (PAKET EASY +) 

• Vsa ustekleničena in točena piva 
• Vsi koktajli znotraj določenega 
cenovnega okvira 
• Vsa vina na kozarec znotraj 
določenega cenovnega okvira 
(peneče, belo, rose in rdeče) 
• Vse žgane pijače (standard in 
premium znamke) 
• Vsi aperitivi, grenčice in likerji 

 
 
 
 
 
 
 

Neomejeno število vseh pijač na 
kozarec, brez cenovnih 
omejitev! (PAKET PREMIUM +) 

• Poznavalski izbor žganih pijač 
• Šampanjec na kozarec 
• Vsi koktajli, vključno s koktajli iz 
šampanjca 
• Pijača in hrana iz minibara 
• Pijača in hrana z menija sobne 
strežbe 
• Pijača z menijev v tematskih 
barih 
• 30 % popusta na steklenice vina 
in šampanjca z vinske karte  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Neomejeno število 
brezalkoholnih pijač 
- za odrasle 

• Neomejeno število 
brezalkoholnih koktajlov 
• Gazirana pijača v pločevinki 
• Energijske pijače 
• Ustekleničena voda (gazirana ali 
negazirana) 
• Voda z okusom 
• Sadni sokovi 
• Premium kavni napitki 
• Napitki iz vroče čokolade 
• Organski čaj 
• Točen sladoled (iz avtomata) 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
Neomejeno število 
brezalkoholnih pijač 
- za otroke 3-17 let 

• Neomejeno število 
brezalkoholnih koktajlov 
• Gazirana pijača v pločevinki 
• Energijske pijače 
• Ustekleničena voda (gazirana ali 
negazirana) 
• Voda z okusom 
• Sadni sokovi 
• Premium kavni napitki 
• Napitki iz vroče čokolade 
• Organski čaj 
• Točen sladoled (iz avtomata) 

Pijača je na voljo v vseh barih, v 
samopostrežnem bifeju in restavracijah 
(ne velja v posebnih restavracijah – 
»Specialty Restaurants«). Ponudba je na 
voljo za osebno porabo, naenkrat lahko 
naročite le po eno pijačo. 

Pijača je na voljo v vseh barih, v 
samopostrežnem bifeju in restavracijah 
(tudi v posebnih restavracijah – 
»Specialty Restaurants«). Ponudba je na 
voljo za osebno porabo, naenkrat lahko 
naročite le po eno pijačo. 

Pijača je na voljo v vseh barih, v 
samopostrežnem bifeju in restavracijah 
(tudi v posebnih restavracijah – 
»Specialty Restaurants«). Ponudba je na 
voljo za osebno porabo, naenkrat lahko 
naročite le po eno pijačo. 

Pijača je na voljo v vseh barih, v 
samopostrežnem bifeju in restavracijah 
(ne velja v posebnih restavracijah – 
»Specialty Restaurants«). Ponudba je na 
voljo za osebno porabo, naenkrat lahko 
naročite le po eno pijačo. 

Pijača je na voljo v vseh barih, v 
samopostrežnem bifeju in restavracijah 
(ne velja v posebnih restavracijah – 
»Specialty Restaurants«). Ponudba je na 
voljo za osebno porabo, naenkrat lahko 
naročite le po eno pijačo. 

CENA PAKETA: 
29 € na os. / noč 

CENA PAKETA: 
47 € na os. / noč 

CENA PAKETA: 
55 € na os. / noč 

CENA PAKETA: 
21 € na os. / noč 

CENA PAKETA: 
14 € na os. / noč 

Paketi ne vključujejo cigar in cigaret, kozarcev kot spominkov za domov, sladoleda in drobnih pozornosti! 
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file:///C:/Users/Antigua%20-%20user/AppData/Roaming/Microsoft/Word/mscbook.com
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Velja za destinacije: 
JUŽNA AMERIKA (odhod iz Brazilije ali Argentine) 
 

Ladjar si pridržuje pravico, da lahko paket ali storitev spremeni brez predhodnega 
obvestila. V primeru, da pride do spremembe, vas bomo o tem obvestili. 
 

OPIS IN CENIK PAKETOV PIJAČ (Zima 2021/2022) 

PAKET EASY  PAKET EASY PLUS  PAKET PREMIUM EXTRA  
BREZALKOHOLNI PAKET 

ZA ODRASLE  
BREZALKOHOLNI PAKET 
ZA OTROKE (3-20 LET) 

Koda paketa: 581 Koda paketa: 463F Koda paketa: 464F Koda paketa: 465F Koda paketa: 466F 

 

 

 
 
 
 
 

Neomejeno število vseh 
izbranih pijač 

• Točeno pivo 
• Izbor hišnih vin na kozarec 
• Izbor koktajlov 
• Brezalkoholni koktajli 
• Brezalkoholne pijače in sadni 
sokovi na kozarec 
• Ustekleničena voda (gazirana ali 
negazirana) 
• Klasični kavni napitki (espresso, 
cappuccino, caffe latte) 
• Čaj 

• 10 % popusta na steklenice vina 
in šampanjca z vinske karte 

 

 
 
 
 
 

Neomejeno število vseh pijač s 
ceno do 9 $ (PAKET EASY +) 

• Vsa ustekleničena in točena piva 
znotraj določenega cenovnega 
razreda 
 • Vsi koktajli znotraj določenega 
cenovnega okvira 
• Vsa vina na kozarec znotraj 
določenega cenovnega okvira 
(peneče, belo, rose in rdeče) 
• Vse žgane pijače znotraj 
določenega cenovnega razreda  
• Vsi aperitivi, grenčice in likerji 
znotraj določenega cenovnega 
razreda 

 
 
 
 
 

Neomejeno število vseh pijač s 
ceno do 15$ (PAKET PREMIUM +) 

• Vsa ustekleničena in točena piva 
• Vsi koktajli znotraj določenega 
cenovnega okvira 
• Vsa vina na kozarec znotraj 
določenega cenovnega okvira 
(peneče, belo, rose in rdeče) 
• Vsi aperitivi, grenčice in likerji 
znotraj določenega cenovnega 
razreda 
• Vse premium žgane pijače 
znotraj določenega cenovnega 
razreda 
• 25 % popusta na steklenice vina 
in šampanjca z vinske karte 

 

 

 
 
 
 
 
Neomejeno število 
brezalkoholnih pijač za odrasle 

• Neomejeno število 
brezalkoholnih koktajlov 
• Gazirana pijača v pločevinki 
• Energijske pijače 
• Ustekleničena voda (gazirana ali 
negazirana) 
• Voda z okusom 
• Sadni sokovi 
• Klasični kavni napitki (espresso, 
cappuccino, caffe latte) 
• Napitki iz vroče čokolade 
• Čaj 
• Točen sladoled (iz avtomata) 

 

 

 
 
 

 
 

Neomejeno število 
brezalkoholnih pijač - za otroke 
3-20 let 

• Neomejeno število 
brezalkoholnih koktajlov 
• Gazirana pijača v pločevinki 
• Energijske pijače 
• Ustekleničena voda (gazirana ali 
negazirana) 
• Voda z okusom 
• Sadni sokovi 
• Premium kavni napitki 
• Napitki iz vroče čokolade 
• Čaj 
• Točen sladoled (iz avtomata) 

Pijača je na voljo v vseh barih, v 
samopostrežnem bifeju in restavracijah 
(ne velja v posebnih restavracijah – 
»Specialty Restaurants«). Ponudba je na 
voljo za osebno porabo, naenkrat lahko 
naročite le po eno pijačo. 

Pijača je na voljo v vseh barih, v 
samopostrežnem bifeju in restavracijah 
(tudi v posebnih restavracijah – 
»Specialty Restaurants«). Ponudba je na 
voljo za osebno porabo, naenkrat lahko 
naročite le po eno pijačo. 

Pijača je na voljo v vseh barih, v 
samopostrežnem bifeju in restavracijah 
(tudi v posebnih restavracijah – 
»Specialty Restaurants«). Ponudba je na 
voljo za osebno porabo, naenkrat lahko 
naročite le po eno pijačo. 

Pijača je na voljo v vseh barih, v 
samopostrežnem bifeju in restavracijah 
(ne velja v posebnih restavracijah – 
»Specialty Restaurants«). Ponudba je na 
voljo za osebno porabo, naenkrat lahko 
naročite le po eno pijačo. 

Pijača je na voljo v vseh barih, v 
samopostrežnem bifeju in restavracijah 
(ne velja v posebnih restavracijah – 
»Specialty Restaurants«). Ponudba je na 
voljo za osebno porabo, naenkrat lahko 
naročite le po eno pijačo. 

CENA PAKETA: 
29 € na os. / noč 

CENA PAKETA: 
44 € na os. / noč 

CENA PAKETA: 
62 € na os. / noč 

CENA PAKETA: 
23 € na os. / noč 

CENA PAKETA: 
15 € na os. / noč 

Paketi ne vključujejo cigar in cigaret, kozarcev kot spominkov za domov, sladoleda in drobnih pozornosti! 
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Velja za destinacije: 
JUŽNA AMERIKA (odhod iz Brazilije ali Argentine) 
 

Ladjar si pridržuje pravico, da lahko paket ali storitev spremeni brez predhodnega 
obvestila. V primeru, da pride do spremembe, vas bomo o tem obvestili. 
 

PAKETI ZA POSEBNE PRILOŽNOSTI 
Sledeči paketi so na voljo v obliki storitev, postreženih v kabino oz. v restavraciji na ladji, in niso vezani na osebo. 

Koda Storitev Opis Enota Cene 

702 
ROMANTIČNI 
SONČNI VZHOD 

1 vrč sveže stisnjenega pomarančnega soka (0,5 litra) + 2 kozarca MSC (spominek za domov) + krožnik svežega 
sadja + pladenj izbranih peciv. POSTREŽENO V KABINI 
Opomba: prosimo vas, da nam ob naročilu paketa sporočite tudi želeni datum koriščenja paketa. 

na paket 17,00 € 

501 ROMANTIČNI SONČNI ZAHOD 
1 steklenica šampanjca Moet & Chandon brut (75 cl) + 2 kozarca za šampanjec MSC (spominek za domov) + 
pladenj s čokolado prelitih jagod (10 kosov). POSTREŽENO V KABINI 
Opomba: prosimo vas, da nam ob naročilu paketa sporočite tudi želeni datum koriščenja paketa. 

na paket 69,00 € 

503 JAGODE S ČOKOLADO 
Pladenj s čokolado prelitih jagod (10 kosov). POSTREŽENO V KABINI 
Opomba: prosimo vas, da nam ob naročilu paketa sporočite tudi želeni datum koriščenja paketa. 

na pladenj 12,00 € 

542 DELUXE BON VOYAGE                                                       
1 steklenica prosecca (suho peneče vino), 1 pladenj kanapejev postreženih v kabino skupaj s kapitanovim pismom 
dobrodošlice + košara svežega sadja v kabini vsak dan. POSTREŽENO V KABINI (na dan vkrcanja) 

na paket 49,00 € 

545 PAKET ROSE PETAL 
1 steklenica muškata, »penečega vina ljubezni«, v okrasni embalaži, 2 kozarca za šampanjec MSC (spominek za 
domov), pladenj s sladkimi prigrizki. POSTREŽENO V KABINI (na dan vkrcanja) 

na paket 37,00 € 

550 
KONTINENTALNI ZAJTRK ZA 
DVE OSEBI 

DELUXE kontinentalni zajtrk za dve osebi: izbor toplih napitkov (kava, čaj, mleko polnomastno/posneto), sveže 
stisnjen pomarančni sok, kruh in rogljiči (bagete, brioši, rogljič s čokolado in marmelado), 3 vrste marmelade in 1 
vrsta medu, maslo, margarina, izbrani siri (40 g na osebo), pršut (40 g na osebo), mehko kuhana jajca s 
popečenim kruhkom, kosmiči (muesli), izbor jogurtov in sveže sezonsko sadje. POSTREŽENO V KABINI 
Opomba: prosimo vas, da nam ob naročilu paketa sporočite tudi želeni datum koriščenja paketa. 

na paket 14,00 € 

634 PROSECCO IN KANAPE 
1 steklenica prosecca (suho peneče vino) in pladenj hladnih kanapejev. POSTREŽENO V KABINI 
Opomba: prosimo vas, da nam ob naročilu paketa sporočite tudi želeni datum koriščenja paketa. 

na paket 29,00 € 

562 ASTI IN JAGODE 

Steklenica penine Asti in pladenj s čokolado prelitih jagod (10 kosov), 2 kozarca za šampanjec MSC (spominek za 

domov). POSTREŽENO V KABINI 
Opomba: prosimo vas, da nam ob naročilu paketa sporočite tudi želeni datum koriščenja paketa. 

na paket 29,00 € 

527 TORTA 
Biskvitna torta z lahko vaniljevo kremo (za približno 6-8 oseb). POSTREŽENO V GLAVNI RESTAVRACIJI 
Opomba: prosimo vas, da nam ob naročilu paketa sporočite tudi želeni datum koriščenja paketa. 

na torto 13,00 € 
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Velja za destinacije: 
JUŽNA AMERIKA (odhod iz Brazilije ali Argentine) 
 

Ladjar si pridržuje pravico, da lahko paket ali storitev spremeni brez predhodnega 
obvestila. V primeru, da pride do spremembe, vas bomo o tem obvestili. 
 

     

Koda Storitev Opis Enota Cene 

530 PAKET ZA OBLETNICO 
Torta s polnilom in dekoracijo + 1 steklenica penine Asti. POSTREŽENO V GLAVNI RESTAVRACIJI 
Opomba: prosimo vas, da nam ob naročilu paketa sporočite tudi želeni datum koriščenja paketa. 

na paket 29,00 € 

509 BREZGLUTENSKA TORTA 
Torta brez glutena (približno 1 kg). POSTREŽENO V GLAVNI RESTAVRACIJI 
Opomba: prosimo vas, da nam ob naročilu paketa sporočite tudi želeni datum koriščenja paketa. 

na torto 25,00 € 

043 
PAKET ZA OBLETNICO – 

BREZGLUTENSKI 

Torta brez glutena (približno 1 kg) in steklenica penine Asti. POSTREŽENO V GLAVNI RESTAVRACIJI 

Opomba: prosimo vas, da nam ob naročilu paketa sporočite tudi želeni datum koriščenja paketa. 
na torto 39,00 € 
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Velja za destinacije: 
JUŽNA AMERIKA (odhod iz Brazilije ali Argentine) 
 

Ladjar si pridržuje pravico, da lahko paket ali storitev spremeni brez predhodnega 
obvestila. V primeru, da pride do spremembe, vas bomo o tem obvestili. 
 

                                                           PAKETI INTERNETA  
 

 
Raziščite ponudbo internetnih paketov ladjarja MSC, ki vam omogočajo lažjo komunikacijo z vašimi najbližjimi in olajšajo 
delo zunaj vaše pisarne. Naročite želeni paket še pred odhodom na križarjenje in prihranite do 20%. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BROWSE & STREAM 
 

Polni internetni dostop. Odličen za 
pogosto uporabo interneta. Možnost 
uporabe vseh družabnih aplikacij, 
preverjanje e-maila in brskanje po 
spletu. 

 
Podprte aplikacije: Vsa družabna 
omrežja in aplikacije (WhatsApp, 
Twitter, Facebook, Instagram, 
Snapchat WeChat, Pinterest, VK, 
Odnoklassniki, Sinaweibo, Qzone, 
LinkedIn, Viber), neomejeno brskanje 
po spletu, e-mail, video klici, 
predvajanje glasbe in video vsebin. 
 

Št. podprtih naprav: 1-4 

 

BROWSE 
 

Polni internetni dostop. Odličen za 
občasno uporabo interneta. Možnost 
uporabe vseh družabnih aplikacij, 
preverjanje e-maila in brskanje po 
spletu. 

 
Podprte aplikacije: Vsa družabna 
omrežja in aplikacije (WhatsApp, 
Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat 
WeChat, Pinterest, VK, Odnoklassniki, 
Sinaweibo, Qzone, LinkedIn, Viber), 
neomejeno brskanje po spletu, e-mail. 
 
 
 

Št. podprtih naprav: 1-4 
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Velja za destinacije: 
JUŽNA AMERIKA (odhod iz Brazilije ali Argentine) 
 

Ladjar si pridržuje pravico, da lahko paket ali storitev spremeni brez predhodnega 
obvestila. V primeru, da pride do spremembe, vas bomo o tem obvestili. 
 

CENIK PAKETOV INTERNETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PAKET BROWSE 

Število dni križarjenja 

2-13 DNI 14-50 DNI 
PREDHODNO 

NAROČILO 
CENA NA LADJI 

PREDHODNO 
NAROČILO 

CENA NA LADJI 

1 NAPRAVA 
Cena na noč 

Količina (GB) 

6,99 € 

neomejeno 

9,90 $ 

neomejeno 

4,99 €  

neomejeno 

6,90 $ 

neomejeno 

2 NAPRAVI 
Cena na noč 

Količina (GB) 

10,99 €  

neomejeno 

15,90 $ 

neomejeno 

8,99 € 

neomejeno 

11,90 $ 

neomejeno 

3 NAPRAVE 
Cena na noč 

Količina (GB) 

14,99 €  

neomejeno 

20,90 $ 

neomejeno 

10,09 € 

neomejeno 

14,90 $ 

neomejeno 

4 NAPRAVE 
Cena na noč 

Količina (GB) 

16,99 €  

neomejeno 

23,90 $ 

neomejeno 

10,99 € 

neomejeno 

15,90 $ 

neomejeno 

PAKET BROWSE & STREAM 

Število dni križarjenja 

2-13 DNI 14-50 DNI 
PREDHODNO 

NAROČILO 
CENA NA LADJI 

PREDHODNO 
NAROČILO 

CENA NA LADJI 

1 NAPRAVA 
Cena na noč 

Količina (GB) 

10,99 € 

neomejeno 

14,90 $ 

neomejeno 

8,99 €  

neomejeno 

12,90 $ 

neomejeno 

2 NAPRAVI 
Cena na noč 

Količina (GB) 

17,99 €  

neomejeno 

24,90 $ 

neomejeno 

14,99 € 

neomejeno 

21,90 $ 

neomejeno 

3 NAPRAVE 
Cena na noč 

Količina (GB) 

24,99 €  

neomejeno 

34,90 $ 

neomejeno 

20,99 €  

neomejeno 

28,90 $ 

neomejeno 

4 NAPRAVE 
Cena na noč 

Količina (GB) 

29,99 €  

neomejeno 

42,90 $ 

neomejeno 

24,99 €  

neomejeno 

34,90 $ 

neomejeno 
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Velja za destinacije: 
JUŽNA AMERIKA (odhod iz Brazilije ali Argentine) 
 

Ladjar si pridržuje pravico, da lahko paket ali storitev spremeni brez predhodnega 
obvestila. V primeru, da pride do spremembe, vas bomo o tem obvestili. 
 

PREDSTAVE »CIRQUE DE SOLEIL« 
 
Tekom križarjenja si lahko ogledate tudi neverjetne predstave Cirque de Soleil, ki se 
odvijajo v posebni dvorani na ladji (»Carousel Lounge«). Zaradi omejenih mest na 
predstavah je potrebna predhodna rezervacija. Vsak gost križarjenja si lahko posamezno 
predstavo ogleda le enkrat. 
 
Vsaka predstava Cirque de Soleil je tekom križarjenja na voljo večkrat, poteka v dveh 
terminih – ob 18:15 in ob 21:15. 
Točno trajanje posamezne predstave ni znano vnaprej, saj je odvisno od števila 
prijavljenih potnikov. Informacija o točnem trajanju bo znana na ladji. 
Razpored predstav se spreminja, odvisno od termina križarjenja. Za več informacij o 
točnem razporedu predstav nas prosimo kontaktirajte ter nam sporočite tudi uro, ki 
vam najbolj ustreza. 
 
Predstave Cirque de Soleil so na voljo na sledečih ladjah:  

• MSC Meraviglia 
• MSC Bellissima 
• MSC Grandiosa 
• MSC Virtuosa 

 
Na voljo sta dve predstavi, »VIAGGIO« in »SONOR«: 
 

VIAGGIO  »Potovanje«, pustolovščina skozi svet barv in domišljijski svet umetnikov.  
CENA: 15,00 € na osebo (odrasli, otroci) | Cena predstave vključuje tudi koktajl (alkoholni ali brezalkoholni), ki bo postrežen med predstavo. 
CENA: 35,00 € na osebo (odrasli, otroci) | Cena predstave vključuje tudi večerjo z raznovrstno izbiro jedi (predjed, glavna jed in sladica). 
Večerja bo postrežena v isti dvorani, pred pričetkom predstave. 

 
SONOR  

 
»Zvok«, predstava bo gledalce zapeljala v svet zvoka in glasbe.  
CENA: 15,00 € na osebo (odrasli, otroci) | Cena predstave vključuje tudi koktajl (alkoholni ali brezalkoholni), ki bo postrežen med predstavo. 
CENA: 35,00 € na osebo (odrasli, otroci) | Cena predstave vključuje tudi večerjo z raznovrstno izbiro jedi (predjed, glavna jed in sladica). 
Večerja bo postrežena v isti dvorani, pred pričetkom predstave. 

 
OPOZORILO: Cirque du Soleil je predstava vrhunskih umetnikov, ki zahteva visoko koncentracijo nastopajočih, zaradi česa prisotnost otrok mlajših od 3 let ni priporočljiva. Zaradi 
prostorskih omejitev v dvorano ni mogoče namestiti otroških vozičkov in stolčkov. Otroci morajo torej sedeti v naročju staršev ali skrbnikov. V primeru, da se otrok vznemiri in s 
tem moti nastopajoče ali občinstvo, vas bodo zaposleni primorani zaprositi, da predstavo zapustite. 

Informativni razpored predstav na 
ladji MSC Meraviglia: 

https://www.svet-krizarjenj.si/sl/novice/81/msc_cirque_du_soleil_at_sea.html
https://www.svet-krizarjenj.si/sl/novice/81/msc_cirque_du_soleil_at_sea.html

