Verden

ekskl. krydstogter fra Miami

ALL INCLUSIVE DRIKKEPAKKER

MSC Cruises har udviklet en række forskellige drikkevarepakker for at tilbyde et overkommeligt
alternativ til alle sine gæster. Vælg mellem pakker til både børn og voksne, som omfatter alt fra
sodavand og mineralvand til smoothies, cocktails, gode vine, likører og flere ølmærker.
Med en All Inclusive drikkevarepakke, kan du bestille præcis hvad du ønsker fra den valgte
pakke – i alle barer og restauranter, herunder specialrestauranter, caféer m.v.

ALL INCLUSIVE RESTAURANT & BAR
Voksen, pris pr. dag
Barn (2-17 år), pris pr. dag

190 DKK
90 DKK

Inkluderet for voksne
Ubegrænset drikkevarer ombord under krydstogtet. F.eks. en bred vifte af drinks og cocktails, et udvalg af vin i glas, fadøl, et omfattende
udvalg af sodavand, mineralvand, juice og
varme drikke som espresso, cappuccino m.v.
samt take-away is i vaffel eller bæger.
Inkluderet for børn
Ubegrænset drikkevarer ombord under krydstogtet. F.eks. en lang række forskellige typer
sodavand, mineralvand, juice, alkoholfrie
cocktails, smoothies, milkshakes og varme
drikke, te og varm chokolade samt take-away is
i vaffel eller bæger.
Følgende produkter er ikke inkluderet:
Vin i flaske, champagne, premium spiritus, drikkevarer
fra minibaren, flaskevand i kahytten, roomservice samt
souvenirglas. Andre produkter der ikke er inkluderet, er
markeret med en stjerne i barlisten ombord.

ALL INCLUSIVE DELUXE
Voksen, pris pr. dag
Barn (2-17 år), pris pr. dag

370 DKK
160 DKK

Inkluderet for voksne
Ubegrænset med endnu flere mærker af drikkevarer ombord under hele krydstogtet. F.eks.
en lang række cocktails og finere vine i glas,
champagne, øl på flaske og fad, flere typer
af sodavand, mineralvand, juice og espresso,
cappuccino m.v. Premium-mærker af spiritus,
drikkevarer fra minibaren, flaskevand i kahytten og alle slags is fra isbaren, kager fra Pastry
Shoppen og mad fra Roomservice menuen.
Inkluderet for børn
Ubegrænset drikkevarer ombord under krydstogtet. F.eks. en lang række forskellige typer af
sodavand, mineralvand, juice, alkoholfrie
cocktails, smoothies, milkshakes, te og varm
chokolade, drikkevarer fra minibar, flaskevand i
kahytten og alle former for is fra isbar, kager fra
Pastry Shop og mad fra Roomservice menuen.
Følgende produkter er ikke inkluderet:
Vin og champagne i flaske samt souvenirglas.

Pakken kan bestilles på alle krydstogter (undtagen fra Miami). Den er personlig og er gyldig for alle cruisedage undtagen afstigningsdagen, og kan ikke overdrages. Pakken skal bookes samtidigt som krydstogtet eller senest 4 dage før afrejse, og skal bookes for alle gæster i samme kahyt, og/eller gæster som rejser
sammen og ønsker at spise ved samme bord, herunder børn som skal booke børneversionen af den valgte pakke (ikke obligatorisk for børn 0-2 år). Pakker indeholdende alkoholiske drikkevarer kan ikke købes af personer under 18 år. Overtrædelse af reglerne vil føre til tilbagekaldelse af pakken uden erstatning.
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Caribien
krydstogter fra Miami

ALL INCLUSIVE DRIKKEPAKKER

MSC Cruises har udviklet en række forskellige drikkevarepakker for at tilbyde et overkommeligt
alternativ til alle sine gæster. Vælg mellem pakker til både børn og voksne, som omfatter alt fra
sodavand og mineralvand til smoothies, cocktails, gode vine, likører og flere ølmærker.
Med en All Inclusive drikkevarepakke, kan du bestille præcis hvad du ønsker fra den valgte
pakke – i alle barer og restauranter, herunder specialrestauranter, caféer m.v.

ALL INCLUSIVE CLASSIC
Voksen, pris pr. dag
Barn (2-20 år), pris pr. dag

320 DKK
160 DKK

Inkluderet for voksne
Ubegrænset drikkevarer ombord under krydstogtet. F.eks. en bred vifte af drinks og cocktails, et udvalg af vin i glas, øl på flaske og fad,
et omfattende udvalg af sodavand, energidrikke, mineralvand, juice og varme drikke som
premium te, espresso, cappuccino m.v. samt
take-away is i vaffel eller bæger.
Inkluderet for børn
Ubegrænset drikkevarer ombord under krydstogtet. F.eks. en lang række forskellige typer
sodavand, mineralvand, juice, alkoholfrie
cocktails, smoothies, milkshakes, premium te
og varm chokolade samt take-away is i vaffel
eller bæger.
Følgende produkter er ikke inkluderet:
Vin i flaske, premium spiritus, drikkevarer fra minibaren,
flaskevand i kahytten, roomservice samt souvenirglas.
Andre produkter der ikke er inkluderet, er markeret med en
stjerne i barlisten ombord.

ALL INCLUSIVE DELUXE
Voksen, pris pr. dag
Barn (2-20 år), pris pr. dag

370 DKK
160 DKK

Inkluderet for voksne
Ubegrænset med endnu flere mærker af drikkevarer ombord under hele krydstogtet. F.eks.
en lang række cocktails og finere vine i glas,
champagne, øl på flaske og fad, flere typer af
sodavand, energidrikke, mineralvand, juice og
premium te, espresso, cappuccino m.v. Premium mærker af spiritus, drikkevarer fra minibaren, flaskevand i kahytten og alle slags is fra
isbaren, kager fra Pastry Shoppen og mad fra
Roomservice menuen.
Inkluderet for børn
Ubegrænset drikkevarer ombord under krydstogtet. F.eks. en lang række forskellige typer af
sodavand, mineralvand, juice, alkoholfrie
cocktails, smoothies, milkshakes, te og varm
chokolade, drikkevarer fra minibar, flaskevand i
kahytten og alle former for is fra isbar, kager fra
Pastry Shop og mad fra Roomservice menuen.
Følgende produkter er ikke inkluderet:
Vin og champagne i flaske samt souvenirglas.

Pakken kan bestilles på alle krydstogter fra Miami. Den er personlig og er gyldig for alle cruisedage undtagen afstigningsdagen, og kan ikke overdrages.
Pakken skal bookes samtidigt som krydstogtet eller senest 4 dage før afrejse, og skal bookes for alle gæster i samme kahyt, og/eller gæster som rejser
sammen og ønsker at spise ved samme bord, herunder børn som skal booke børneversionen af den valgte pakke (ikke obligatorisk for børn 0-2 år). Pakker
indeholdende alkoholiske drikkevarer kan ikke købes af personer under 21 år. Overtrædelse af reglerne vil føre til tilbagekaldelse af pakken uden erstatning.
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Ubegrænset

DRIKKEPAKKE TIL MÅLTIDERNE

Tag toppen af krydstogttørsten med en drikkepakke til dine måltider. Pakken inkluderer
ubegrænset adgang til et udvalg vine, øl, læskedrikke og mineralvand til frokost og aftensmad
i hovedrestauranterne og selvbetjeningsbuffeten – til en absolut appetitvækkende pris!
Med en MEALTIME RESTAURANT & BAR DRIKKEPAKKE kan du dermed nyde dine måltider,
uden at skulle tænke på køb af drikkevarer hertil. Et smart og prissikkert valg!

MEALTIME RESTAURANT & BAR
Voksen, pris pr. dag
Barn (2-17 år*), pris pr. dag

120 DKK
70 DKK

*2-20 år for krydstoger i Caribien og fra Miami

Inkluderet for voksne
Ubegrænset adgang til et udvalg af alkoholiske og
ikke-alkoholiske drikkevarer, inkl. vin (vælg mellem
2 hvidvin, 2 rødvin og 1 rosévin), fadøl, læskedrikke
og mineralvand til frokost og aftensmad i hovedrestauranterne og selvbetjeningsbuffeten.
Tilgængelig for voksne på 18 år og derover for
krydstogter i Middelhavet, Cuba, Antillerne og
Dubai. Tilgængelig for voksne på 21 år og derover
for krydstogter i Caribien og fra Miami.
Inkluderet for børn
Ubegrænset adgang til læskedrikke og mineralvand
til frokost og aftensmad i hovedrestauranterne og
selvbetjeningsbuffeten.
Tilgængelig for børn i alderen 2-17 år for krydstogter
i Middelhavet, Cuba, Antilleren og Dubai. Tilgængelig
for børn i alderen 2-20 år for krydstogter i Caribien
og fra Miami.

Betingelser: Pakken kan ikke købes for enkeltvise dage. Pakken skal bookes af alle gæsterne, der bor i den samme kahyt, eller som blot
rejser sammen og ønsker at spise ved samme bord. Pakkens pris gælder for hver dag af krydstogtet med undtagelse af landgangsdagen.
Selvbetjeningsbuffeten tilbyder samme udvalg af vine som hovedrestauranterne. Vin serveres i glas, mineralvand på flaske, mens fadøl og
sodavand fra tapperhane (eller dåser, hvor fadøl ikke er tilgængeligt). Denne service er begrænset til frokost og aftensmad i hovedrestauranterne og i selvbetjeningsbuffeten. Gælder ikke for specialrestauranterne.
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