DRIKKEPAKKER
Signature Beverage Package
Et udvalg af vin, øl, spiritus, cocktails, sodavand og kaffe
Inkluderer drikkevarer til en værdi af max. $9 pr. stk. og max. 15 drikkevarer pr. dag.
Drikkepakken kræver en alder på 21 år eller ældre.

KR. 336,pr. pers pr. nat

Elite Signature Beverage Package (Premium Brands)
Vin, øl, spiritus, cocktails, sodavand og kaffe
Inkluderer drikkevarer til en værdi af max. $15 pr. stk. og max. 15 drikkevarer pr. dag.
Drikkepakken kræver en alder på 21 år eller ældre.
(På MS Koningsdam indeholder pakken også Freestyle Coca-Cola,
med 100+ forfriskende Coca-Cola smage at vælge imellem).

KR. 411,pr. pers pr. nat

Unlimited Coca Cola Package
Ubegrænset genfyldning af sodavand fra automater
Inkluderer ikke sodavand på dåse. Der bliver udleveret én kop pr. gæst, som skal
bruges i forbindelse med drikkepakken. Koppen vil ikke blive erstattet. Du kan tage
koppen med hjem.
(På MS Koningsdam indeholder pakken også Freestyle Coca-Cola,
med 100+ forfriskende Coca-Cola smage at vælge imellem).

KR. 60,-

pr. pers pr. nat

Priserne er gældende ved online bestilling. Bestilles drikkepakken først ombord på skibet, er prisen højere.
Priserne er udregnet med en dollarkurs på 6,5 og kan afvige en smule ved køb. Priserne er inkl. 15% servicegebyr.
Generelle betingelser: En drikkepakke skal købes til hele rejsens varighed, og skal købes til alle personer, der bor i samme kahyt. Alle drikkepakker er eksklusiv
minibar i kahytten, Chocolate Seduction, Half Moon Cay, alle selvbetjente fadølsanlæg og serveringer i kahytten. En drikkepakke kan ikke overdrages eller refunderes, og deling er ikke tilladt. Der må kun bestilles én drink/sodavand ad gangen. Beverage Management forbeholder sig retten til at tilbagekalde drikkepakken,
hvis den bliver misbrugt, og har ret til at afvise betjening af alkoholiske drikkevarer til berusede gæster eller af en hvilken som helst anden årsag.
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