PAKIETY NAPOJÓW MSC
obowiązujące na rejsach po Europie, Kubie i
Karaibach i Zatoce Arabskiej
PAKIET EASY : 29 €/os/dzień
Pakiet obejmuje: wszystkie napoje z karty w cenie do 6 euro, piwo lane Heineken, wybrane wino
domowe serwowane na kieliszki (wytrawne i słodkie wino musujące, Chardonnay, Bianco Sicilia,
Cabernet Souvignon, Merlot, Rose)
Wybrane alkohole mocne (Whisky Bell’s, Vodka Moskowskaya, Gin Gordon’s, Rum Capitan Morgan)
Wybrane koktajle (Rum&Cola, Gin&Tonic, Vodka&Lemon, Whiskey&Cola, Campary Orange,
Screwdriver, Moscow Mule)
Wybrane aperitify (Crodino, Sanbitter, Camari Soda, Martini Vermouth, Aperol, Bitter Campari,
Aperitivo Ramazzotti Rosato, Pastis 51, Ricard, Ouzo, Raki, Bacardi Breezer)
Wybrane koktajle bezalkoholowe z bar list i woda mineralna butelkowana (1 l i 500 ml)
Wybrane napoje bezalkoholowe (soki, napoje gazowane, herbata mrożona, napoje energetyczne,
woda smakowa)
Klasyczne napoje ciepłe (espresso, cappuccino, caffe latte, herbata) , specjalistyczne kawy (na
ciepło i na zimno) i czekoladę na gorąco
PAKIET NIE ZAWIERA: wyrobów tytoniowych, pamiątkowej szklanki, lodów, mini baru, room
service
Cena przy zakupie przed rejsem wynosi 29 €/os./dzień
Cena przy zakupie na statku wynosi ok. 33 €/40 USD/os./dzień/

PAKIET PREMIUM - 39 € za os za dzień
Pakiet obejmuje napoje w cenie do 10 euro, wszystkie piwa
butelkowe i z kija zawarte w karcie barowej (bar list)
Wybrane wino domowe serwowane na kieliszki jak w PAKIECIE EASY oraz wszystkie wina musujące i
czerwone, różowe, białe na kieliszki, których cena jednostkowa nie przekracza 10 euro
Wybrane alkohole mocne, koktajle, aperitify jak w PAKIECIE EASY oraz wszystkie alkohole mocne,
bittery, słodkie likiery, porto i sherry, których cena jednostkowa nie przekracza 10 euro. (duży wybór)
Wybrane koktajle bezalkoholowe, woda mineralna butelkowana (1 l i 500 ml) Woda premium (750 ml)
Wybrane napoje bezalkoholowe (soki, napoje gazowane, herbata mrożona, napoje energetyczne,
woda smakowa) Koktajle ze świeżych owoców i warzyw,Klasyczne napoje ciepłe (espresso,
cappuccino, caffe latte, herbata) Specjalistyczne kawy (na ciepło i na zimno) i czekoladę na gorąco
PAKIET NIE ZAWIERA: wyrobów tytoniowych, pamiątkowej szklanki, lodów, mini baru, room service
Cena przy zakupie przed rejsem wynosi 39 euro/os./dzień
Cena przy zakupie na statku wynosi ok. 45 euro/54 USD/os./dzień

Pakiety obowiązuje w barach, restauracji głównej i bufetowej i w restauracjach specjalistycznych
Pakiet jest ważny podczas całej długości rejsu i nie może zostać zakupiony na pojedyncze dni. Pakiet
należy zakupić dla wszystkich osób zakwaterowanych w jednej kabinie, podróżujących razem lub
chcących spożywać wspólnie posiłki. Obowiązek zarezerwowania pakietu dotyczy również dzieci
(wersja dla dzieci). Pakiet nie dotyczy dzieci poniżej 3-go roku życia (nie ukończyły 3-ciego roku
życia). Cena za pakiet jest naliczana za każdy dzień rejsu, nie licząc dnia zejścia ze statku.
PAKIET PREMIUM PLUS – 55 €/os za dzień Pakiet obejmuje napoje serwowane na kieliszki bez
limitu cenowego wszystkie piwa butelkowe i z kija zawarte w karcie barowej (bar list) Szampan, wina
musujące, wina białe, różowe, czerwone – brak limitu ceny Wybór mocnych alkoholi dla koneserów

Wszystkie koktajle bez limitu cenowego, w tym koktajle na bazie szampana. Aperitify (Crodino,
Sanbitter, Camari Soda, Martini Vermouth, Aperol, Bitter Campari, Aperitivo Ramazzotti Rosato, Pastis
51, Ricard, Ouzo, Raki, Bacardi Breezer) Wszystkie bittery, słodkie likiery, porto i sherry Koktajle
bezalkoholowe z bar list Woda mineralna butelkowana (1 l i 500 ml) Woda mineralna premium (750
ml) Wybrane napoje bezalkoholowe (soki, napoje gazowane, herbata mroż ona, napoje energetyczne,
woda smakowa) Koktajle ze świeżych owoców i warzyw Klasyczne napoje ciepłe (espresso,
cappuccino, caffe latte, herbata) Specjalistyczne kawy (na ciepło i na zimno) czekoladę na gorąco
Wszystkie drinki z barów tematycznych (Pub, Mixology bar, Champagne bar) Mini bar (napoje i
jedzenie), menu room service i napoje zamawiane za pośrednictwem room service 30% zniżki na
butelki wina i szampana z listy win. PAKIET NIE ZAWIERA: wyrobów tytoniowych, pamiątkowej
szklanki, lodów i produktów sprzedawanych na statku. Cena przy zakupie wynosi 55 euro/os./dzień
Cena przy zakupie na statku wynosi ok. 63 euro/71 USD/os./dzień Pakiet obowiązuje w barach,
restauracji głównej i bufetowej i w restauracjach specjalistycznych – Specialty Restaurants.

