BESKRIVELSE AF KATEGORIER – gældende pr. 1. april 2017

99 Billigste pris tilgængelig
99 Betaling skal ske samme dag som krydstogtet bestilles
88 Ingen prisgaranti
88 Drikkevarer er ikke inkluderet
88 Roomservice er ikke inkluderet
88 Du kan ikke selv vælge kahytsnr. eller dæk
88 Du kan ikke selv vælge seating i hovedrestauranten

Classic

99

Inkl. drikkepakken „Pranzo e Cena“:
Vin i glas, øl og alkoholfrie cocktails til frokost og
aftensmad)

99 Du kan selv vælge kahytsnr. og dæk
99 Rabat på den første bookede udflugt bestilt inden
afrejse

99 Costa prisgaranti: Du bliver belønnet for at booke

tidligt. Prisen på kahytter i denne kategori kan aldrig
falde – kun stige lige indtil afrejse.

88 Du kan ikke selv vælge seating i hovedrestauranten
88 Roomservice er ikke inkluderet

Premium

99 Inkl. drikkepakken „Piú Gusto“:

All inclusive drikkevarer, herunder vin og øl i glas, cocktails
og spiritus, sodavand, vand i glas, specialkaffer og varm
chokolade)

99 Du kan selv vælge kahytsnr. og dæk
99 Rabat på den første bookede udflugt bestilt inden afrejse
99 Costa prisgaranti: Du bliver belønnet for at booke tidligt.

Prisen på kahytter i denne kategori kan aldrig falde – kun
stige lige indtil afrejse.

99 Du kan hjemmefra selv vælge mellem 1. og 2. seating i
hovedrestauranten

99 Roomservice er inkluderet

99 Inkl. drikkepakken „Intenditore“:

All inclusive drikkevarer (værdi op til 9 € pr. glas), herunder vin og øl i glas, cocktails og spiritus, sodavand, vand i
glas, specialkaffer, varm chokolade og minibaren i kahytten. Inkluderer også premium mærker

99 Du kan selv vælge kahytsnr. og dæk
99 Rabat på den første bookede udflugt bestilt inden afrejse
99 Costa Cruises prisgaranti: Du bliver belønnet for at booke tidligt. Prisen på din kahyt kan aldrig falde – kun stige lige
indtil afrejse

99 Du kan hjemmefra selv vælge mellem 1. og 2. seating i hovedrestauranten
99 Roomservice er inkluderet
99 1 dags fri adgang til spa-afdelingens termiske område (for Samsara Suiter er der fri adgang alle krydstogtets dage)
Costa Cruises forbeholder sig retten til – uden varsel – at ændre på ovenstående betingelser. Der tages forbehold for trykfejl i beskrivelsen.
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