ITALCSOMAGOK
ITALCSOMAGOK

EASY CSOMAG
Korlátlan mennyiségű fogyasztás minden
italra maximum 6 € vagy 5 $/pohár értékig*

• Csapolt sör
• Üveges házi borok egyedülálló választéka
• Válogatott szeszesitalok, koktélok és aperitifek
• Alkoholmentes koktélok
• Üdítőitalok és gyümölcslevek pohárban
• Energiaitalok
• Palackozott ásványvíz
• Klasszikus forró italok (espresso,
cappuccino, caffe latte, forró tea)
• Kávé és forrócsoki specialitások

Az összes fedélzeti bárban, valamint az önkiszolgáló
büfében és éttermekben elérhető, kivéve a speciális
éttermeket.

PREMIUM CSOMAG
Korlátlan mennyiségű fogyasztás minden
italra maximum 10 € vagy 12 $/pohár
értékig**

Korlátlan mennyiségű italfogyasztás, értékhatár
nélkül!

EASY CSOMAG +

PREMIUM CSOMAG +
• Szeszesitalok ínyenc válogatása
• Pezsgő, pohárban
• Minden bor, pohárban, az összes helyszínen
• Minden koktél, beleértve a pezsgős koktélokat
• Minibár
• Italok és ételek a szobaszervíz kínálatából
• Italok a téma bár kínálatából
• 30% kedvezmény a palackozott borok és
pezsgők árából.

• Minden palackozott és csapolt sör az
itallapról
• Minden koktél az előre meghatározott
árkategóriában
• Minden bor pohárban felszolgálva, az előre
meghatározott árkategóriában (habzó,
fehér, rozé és vörös)
• Minden standard és prémium szeszesital
• Minden aperitif, gyomorkeserű és likőr

Az összes fedélzeti bárban, valamint az
önkiszolgáló büfében és éttermekben elérhető,
kivéve a speciális éttermeket.

ALKOHOLMENTES ITALCSOMAGOK

ALKOHOLMENTES CSOMAG
FELNŐTTEK SZÁMÁRA
Korlátlan üdítőital fogyasztás és még annál
is több 18 éven felüliek számára***
• Korlátlan mennyiségű alkoholmentes koktél
• Szénsavas üdítők
• Energiaitalok
• Palackozott ásványvíz
• Ízesített víz
• Gyümölcslevek
• Kávék
• Forró csokoládé
• Organikus tea
• Csavart fagylalt
Az összes fedélzeti bárban, valamint az önkiszolgáló
büfében és éttermekben elérhető, kivéve a speciális
éttermeket.

PREMIUM PLUS CSOMAG

ALKOHOLMENTES CSOMAG
GYEREKEK SZÁMÁRA
Korlátlan üdítőital fogyasztás és még
annál is több 3-17 éves korig ***
• Korlátlan mennyiségű alkoholmentes koktél
• Szénsavas üdítők
• Energiaitalok
• Palackozott ásványvíz
• Ízesített víz
• Gyümölcslevek
• Kávék
• Forró csokoládé
• Organikus tea
• Csavart fagylalt

Az összes fedélzeti bárban, valamint az önkiszolgáló
büfében és éttermekben elérhető beleértve, a
speciális éttermeket.

CSOMAGÁRAK/FŐ/ÉJSZAKA
EASY CSOMAG
29,00 € térségtől függetlenül
PREMIUM CSOMAG
39,00 € a Földközi-tenger, Észak-Európa,
Emirátusok, Antillák és Kuba térségében
52,00 € a Karib-szigetek és Észak-Amerika
térségében
47,00 € Dél-Amerika térségében
PREMIUM PLUS CSOMAG
55,00 € a Földközi-tenger, Észak-Európa,
Emirátusok, Antillák és Kuba térségében
66,00 € a Karib-szigetek és Észak-Amerika
térségében
55,00 € Dél-Amerika térségében
ALKOHOLMENTES CSOMAG
19,00 € a Földközi-tenger, Észak-Európa,
Emirátusok, Antillák és Kuba térségében
24,00 € a Karib-szigetek és Észak-Amerika térségében
21,00 € Dél-Amerika térségében
ALKOHOLMENTES CSOMAG GYEREKEK
SZÁMÁRA
14,00 € térségtől függetlenül.

Az összes fedélzeti bárban, valamint az önkiszolgáló
büfében és éttermekben elérhető, kivéve a speciális
éttermeket.

*6 € a Földközi-tenger, Észak-Európa, Emirátusok, Antillák és Kuba térségében történő hajóutakra; 5 $ a dél-amerikai utaknál; a kiválasztott italok korlátlanul fogyaszthatóak a karibi és az észak-amerikai
hajóutak során.
** 10 € a Földközi-tenger, Észak-Európa, Emirátusok, Antillák és Kuba térségében történő hajóutakra; 12 $ a karibi és észak-amerikai hajóutak során; 10 $ a dél-amerikai hajóutak esetében.
*** Karib-szigetek és az Amerikai-Egyesült-Államok esetében: alkoholmentes csomag a felnőtt vendégek számára érhető el. Gyermek csomag pedig 3-11 éves korig.
Általános Szerződési Feltételek: A csomag személyes felhasználásra, és egyesével való rendelésre érvényes. A kártya nem átruházható. Ha visszaélnek az italcsomag felhasználásával, akkor a hajótársaság
megtagadhatja a fennmaradó napokat a szolgáltatás visszatérítés nélkül. A csomag minden napra érvényes (kivéve a kikötés napját), nem lehet az egyes napokra megvásárolni. Amennyiben az adott csomag
aktiválásra került, nem szüntethető meg és nem teríthető vissza az ára. A csomagot mindenki részére le kell foglalni ,akik egyazon kabinban szállnak meg vagy pedig együtt utaznak, s szeretnének
ugyanannál az asztalnál étkezni, beleértve a gyerekeket is, akik számára a gyermek csomagot kell megvásárolni.
A csomagot nem szükséges megvásárolni a hajóút során 3. életévet be nem töltött gyermeknek. A csomagok csak négy (4) vagy több éjszakás hajóutak esetében vehetők igénybe (a dél-amerikai hajóutak
kivételével - itt nincs mininmális éjszaka megadva). A csomagok nem tartalmazzák a következőket: dohány, ajándékpoharak, fagylalt menü, kiskereskedelmi tételek, minibár és szobaszerviz (minibár és
szobaszerviz a Premium Plus csomagban érhető el.)

MILYEN ITAL

OKAT TARTALMAZNAK AZ E3. DOLLÁROS ÖVEZET (KARIB-SZIGETEK ÉS ÉSZAK-AMERIKA AMERIKA)
1.EURÓS ÖVEZET (FÖLDKÖZI-TENGER, ÉSZAK-EURÓPA, EMIRÁTUSOK, ANTILLÁK, KUBA)
EASY
ITALCSOMAG

Korlátlan
italfogyasztás
6 €/pohár értékig

PREMIUM
ITALCSOMAG

Korlátlan
italfogyasztás
10 €/pohár értékig

PREMIUM PLUS
ITALCSOMAG

Korlátlan
italfogyasztás
pohárban, értékhatár
nélkül

ALKOHOLMENTES
ITALCSOMAG
FELNŐTT
Korlátlan
alkoholmentes
italfogyasztás,
18 éven felülieknek

ITALOK
SÖRÖK
Csapolt Heineken
Minden palackozott és csapolt sör az itallapról

BOROK
Háziborok, pohárban felszolgálva: száraz és édes
habzó bor, Chardonnay, Bianco Sicilia, Cabernet
Sauvignon, Merlot, Rosé
Minden habzó és fehér-vörös-rosé bor
üvegének ára 10 €-ig
Pezsgő, habzó borok, és fehér-vörös-rosé borok
pohárban értékhatár nélkül
SZESZESITALOK
Házi szeszesitalok választéka: Whisky Bell's,
Vodka Moskowskaya, Gin Gordon's, Rum
Captain Morgan
Minden alap és prémium
szeszesital ára 10 €-ig
Szeszesitalok ínyenc válogatása

KOKTÉLOK
Válogatott koktélok: Rum & Cola, Gin & Tonic,
Vodka & Lemon, Whisky & Cola, Campary
Orange, Screwdriver, Moscow Mule
Minden koktél ára 10 €-ig
Minden koktél értékhatár nélkül, beleéertve a
pezsgős koktélokat

EASY

APERITIFEK

ITALCSOMAG

Minden aperitif: Crodino, Sanbittèr, Campari Soda,
Martini Vermouth, Aperol, Bitter Campari,
Aperitivo Ramazzotti Rosato, Pastis 51, Ricard,
Ouzo, Raki, Bacardi Breezer
Minden gyomorkeserű, édes likör, port és sherry
ALKOHOLMENTES ITALOK
Minden alkoholmentes koktél az
itallapról
Palackozott ásványvíz 1L/50cl
Prémium ásványvíz 75cl
Alkoholmentes italok választéka (szénsavas, ice
tea, energiaitalok, ízesített víz)
Friss gyümölcs és zöldség koktélok
CAFFETTERIA
Klasszikus kávék (Espresso, Cappuccino,
Caffè Latte, Forró tea….)
Meleg és hideg specialitások
kávéval/csokoládéval

Egyéb
Csavart fagylalt
Minden ital a tematikus bárokból
(Pub, Mixology bar, Champagne bar)
Minibár, Szoba szervíz, menük és italok
szobába történő rendelése
30% kedvezmény a palackozott
pezsgők és borok árából

A csomagok tartalma változhat. A jelenleg nem listázott új elemek hozzáadásra kerülhetnek, míg néhány felsorolt elem eltávolítható a hajóútvonal vagy a rendelkezésre állás függvényében.

.

ALKOHOLMENTES
ITALCSOMAG
GYEREK
Korlátlan
alkoholmentes
italfogyasztás,
3-17 éves korig

2. DOLLÁROS ÖVEZET (KARIB-SZIGETEK ÉS ÉSZAK-AMERIKA)

2.

EASY
ITALCSOMAG

A kiválasztott
italok korlátlan
fogyasztása

PREMIUM
ITALCSOMAG

Korlátlan
italfogyasztás
12 $/pohár
értékig

PREMIUM PLUS
ITALCSOMAG

Korlátlan
italfogyasztás
pohárban, értékhatár
nélkül

ALKHOHOLMENTES
ITALCSOMAG
FELNŐTT

Korlátlan alkoholmentes
italfogyasztás
21 év felett és
12 - 20 év között

ITALOK
SÖRÖK
Csapolt Heineken
Miller Lite palackozott sör
Minden palackozott és csapolt sör az itallapról
BOROK
Házi borok válogatása pohárban:
Prosecco, édes, habzó bor Asti,
Chardonnay, Sauvignon Blanc, Merlot,
Cabernet Sauvignon, White Zinfandel
Minden habzó bor és fehér-vörös-rosé bor
üvegének ára 12 $-ig
Pezsgő, habzó borok, fehér-vörös-rosé borok
pohárban értékhatár nélkül
SZESZESITALOK
Házi szeszesitalok választéka:
Dewar's WL, Seagram's 7, Jim Beam, Bacardi,
Beefeater, Smirnoff
Minden alap és prémium szeszesital
ára 12 $-ig
Szeszesitalok ínyenc válogatása
KOKTÉLOK
Válogatott koktélok: Moscow Mule,
Long Island Iced Tea, Cape Cod, Screwdriver,
Greyhound, Seven & Seven, Bacardi & Coke,
Smirnoff & Lemon, Beefeater & Tonic, Dewar's
or Jim Beam & Coke
Minden koktél ára 12 $-ig
Minden koktél értékhatár nélkül, beleértve a
pezsgős koktélokat
APERITIFEK
Vermouth
Minden likör
ALKOHOLMENTES ITALOK
Minden alkoholmentes koktél az
itallapról
Palackozott ásványvíz
Üditőitalok választéka (szénsavas, ice tea,
energiaitalok, vitaminos víz)
Friss gyümölcs és zöldség koktélok
CAFFETTERIA
Klasszikus kávék (Espresso, Cappuccino, Caffè
Latte, Forró tea)
Meleg és hideg specialitások
kávéval/csokoládéval
EGYÉB
Csavart fagylalt
Minden ital a tematikus bárokból
(Pub, Mixology bar, Champagne...)
Minibár, Szoba szervíz, menük és italok
szobába történő rendelése
30% kedvezmény a palackozott
pezsgők és borok árából

A csomagok tartalma változhat. A jelenleg nem listázott új elemek hozzáadásra kerülhetnek, míg néhány felsorolt elem eltávolítható a hajóútvonal vagy a rendelkezésre állás függvényében.

ALKOHOLMENTES
ITALCSOMAG
GYEREK

Korlátlan
alkoholmentes
italfogyasztás
3-11 év között

3. DOLLÁROS ÖVEZET DÉL-AMERIKA
DÉL
(BRAZILIÁBÓL INDULÓ HAJÓK)

Korlátlan
italfogyasztás
5 $ értékig

Korlátlan
italfogyasztás
10 $ értékig

Korlátlan
italfogyasztás
pohárban, értékhatár
nélkül

Korlátlan
alkoholmentes
italfogyasztás 18
éven felülieknek

ITALOK
SÖRÖK
Csapolt Skol
Minden csapolt és palackozott sör az itallapról
BOROK
Háziborok válogatása: Spumante Brut
Magno, Spumante Dolce Moscato,
Chardonnay Canti, Bianco Sicilia La
Zolla, Cabernet Sauvignon Saint Louis,
Merlot Canti, Rosato Puglia La Zolla
Minden habzó, fehér-vörös-rosé bor
üvegben 10 $-ig
Pezsgő, habzó borok, fehér-vörös-rosé borok
pohárban értékhatár nélkül
SZESZESITALOK
Házi szeszesitalok válogatása:
Whisky Bell's, Vodka
Moskowskaya, Gin Gordon's,
Rum, Captain Morgan
Minden alap és prémium
szeszesital ára 10 $-ig
Szeszesitalok ínyenc válogatása
KOKTÉLOK
Válogatott koktélok: Capirinha,
Caipiroska, Fernet & Cola, Captain
Morgan & Cola, Gordon's & Tonic,
Moskowskaya & Lemon, Bell's &
Cola
Minden koktél ára 10 $-ig
Minden koktél értékhatár nélkül,
beleértve a pezsgős koktélokat
APERITIFE
Vermouth
Aperitifek: Aperol, Bitter Campari
Minden keserű és édes likör
ALKOHOLMENTES ITALOK
Minden alkoholmentes koktél
az itallapról
Palackozott ásványvíz 50cl
Üditőitalok választéka
(szénsavas, ice tea, energiaitalok, vitaminos víz)
Friss gyümölcs és zöldség koktélok
CAFFETTERIA
Klasszikus kávék (Espresso,
Cappuccino, Caffè Latte, Forró
tea...)
Meleg és hideg specialitások
kávéval/csokoládéval
EGYÉB
Csavart fagylalt
Minden ital a tematikus bárokból
(Pub, Mixology bar, Champaigne bar...)
Minibár, Szoba szervíz menük
és italok szobákba történő
rendelése
30% a palackozott pezsgők és
borok árából
A csomagok tartalma változhat. A jelenleg nem listázott új elemek hozzáadásra kerülhetnek, míg néhány felsorolt elem eltávolítható
eltávolítható a hajóútvonal vagy rendelkezésre állás függvényében.

Korlátlan
alkoholmentes
italfogyasztás
3-17 éves korig

