ITALCSOMAGOK
Az italcsomagok vagy a fedélzeten a becsekkolás napján, vagy a saját foglaláson belül, a
MyAIDA-n keresztül legkésőbb 3 nappal az indulás előtt foglalhatók. Utóbbi esetben
fizetésük kártyával vagy átutalással történik közvetlenül a hajótársaság felé a foglalás során.
Az árváltoztatás és italcsomag változtatás jogát a hajótársaság fenntartja.
AIDA „Kids” *

7 €/fő/nap

Az italcsomag tartalmazza az alkoholmentes italok (üdítők, ásványvíz, alkoholmentes
koktélok) korlátlan fogyasztását. 4-12 éves gyereknek foglalható.

AIDA „Teens” *

9,9 €/fő/nap

Az italcsomag tartalmazza az alkoholmentes italok (üdítők, ásványvíz, alkoholmentes
koktélok) korlátlan fogyasztását. 13-17 éves gyereknek foglalható.

AIDA „Light” *

9,9 €/fő/nap

Alkoholmentes italcsomag felnőttek részére.

AIDA „Light” *

9,9 €/fő/nap

Alkoholmentes italcsomag felnőttek részére.

AIDA „Light Weltenbummler” **

7,75 €/fő/nap

Világkörüli utakon foglalható alkoholmentes italcsomag felnőttek részére.

AIDA „Comfort” ***

19,9 €/fő/nap

Az italcsomag tartalmazza az AIDA Light alkoholmentes csomagot + alkoholmentes kávé és
tea specialitások, AIDA házi bor, AIDA házi pezsgő, csapolt Radeberger sör, csapolt
Schöfferhofer búza sör és 2 db koktél kupon (értéke maximum 7,6 Euro/hajóút és nem
tartalmazza a pezsgő alapú és a deluxe koktélokat).

AIDA „Comfort Weltenbummler” **

8,61 €/fő/nap

Az italcsomag tartalmazza az AIDA Light alkoholmentes csomagot + alkoholmentes kávé és
tea specialitások, AIDA házi bor, AIDA házi pezsgő, csapolt Radeberger sör, csapolt
Schöfferhofer búza sör és 2 db koktél kupon (nem tartalmazza a pezsgő alapú és a deluxe
koktélokat).

AIDA „Genießer” ****
Azoknak ajánljuk ezt a csomagot, akik szeretik a változatosságot. Ezt a típusú italcsomagot
az à la carte éttermekben is használhatják. A csomagot 18 éven felüli utasok vásárolhatják
meg.
Fizessen 90 €-t

→

Fogyasszon 100 € értékben a hajón!

Fizessen 180 €-t

→

Fogyasszon 200 € értékben a hajón!

Fizessen 265 €-t

→

Fogyasszon 300 € értékben a hajón!

Fizessen 350 €-t

→

Fogyasszon 400 € értékben a hajón!

Fizessen 600 €-t

→

Fogyasszon 700 € értékben a hajón!

Fizessen 850 €-t

→

Fogyasszon 1.000 € értékben a hajón!

* Ezt az italcsomagot csakis a hajóút teljes hosszára lehet megvásárolni, napokra nem.
Felhasználható valamennyi bárban és büféétteremben. Nem használható a Spa területén, az
à la carte éttermekben és a minibárból való fogyasztásra. Kitétel, hogy valamennyi egy
kabinban utazó felnőtt részére meg kell vásárolni ugyanazt az italcsomag típust.
** Ez az italcsomag az AIDAcara világ körüli útján foglalható, az út teljes hosszára, napokra
nem. Felhasználható valamennyi bárban, büféétteremben, és à la carte éttermekben. Nem
használható

a

Spa

területén,

valamint

a

minibárból

történő

fogyasztásra.

Az ajánlat nem kombinálható más akciókkal (pl. „Happy Hour” vagy 1-et fizet 2-őt vihet
akciókkal), valamint nem vonatkozik a pezsgőre és a pezsgőt tartalmazó italokra.
*** Ezt az italcsomagot csakis a hajóút teljes hosszára lehet megvásárolni, napokra nem.
Felhasználható valamennyi bárban és büféétteremben. Nem használható a Spa területén, az
à la carte éttermekben és a minibárból való fogyasztásra. Kitétel, hogy valamennyi egy
kabinban utazó felnőtt részére meg kell vásárolni ugyanazt az italcsomag típust.
Felhívjuk figyelmét, hogy az italcsomag desztinációnként és a hajóút hosszától függően
árban és kínálatban különböző lehet.
**** Ez az ajánlat nem kombinálható más akciókkal (pl. „Happy Hour” vagy 1-et fizet 2-őt
vihet akciókkal), valamint nem vonatkozik a pezsgőre és a pezsgőt tartalmazó italokra. Nem
használható a Spa területén, automatáknál és a minibárból történő fogyasztásra.

