DRIKKEPAKKER
EASY DRIKKEPAKKE (indgår i Aurea)

Ubegrænset forbrug af drikkevarer med en værdi op til €6 / $5*

PRIS I DKK

•
•
•
•
•
•
•

Middelhavet / Nordeuropa / Emiraterne

220,-

Miami / New York

220,-

Caribien fra Antillerne / Cuba / Cozumel

220,-

Sydamerika

220,-

Fadøl
Husets vin i glas
Opgradering er
Et udvalg af spiritus, cocktails og aperitiffer
muligt både inden
Alkoholfrie cocktails
afrejse og ombord
Sodavand, læskedrikke og juice i glas
Mineralvand på flaske
Varme drikke (espresso, cappuccino, caffé latte, te, chokolade)

*€6 i Middelhavet, Nordeuropa, Emiraterne, Antillerne og Cuba / $5 i Sydamerika /
Ubegrænset forbrug af udvalgte cocktails i Caribien og Nordamerika

Pris pr. pers. pr. nat

PREMIUM DRIKKEPAKKE

Ubegrænset forbrug af drikkevarer med en værdi op til €10 / $12*
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle flaskeøl og fadøl fra baren
Alle vine i glas (inden for prisklassen)
Alle cocktails (inden for prisklassen)
Alle standard og premium spiritusmærker
Alle aperitiffer, bitter og likører
Sodavand, læskedrikke og juice i glas
Mineralvand på flaske
Varme drikke (espresso, cappuccino, caffé latte, te, chokolade)

PRIS I DKK
Middelhavet / Nordeuropa / Emiraterne

290,-

Miami / New York

390,-

Caribien fra Antillerne / Cuba / Cozumel

290,-

Sydamerika

350,-

*€10 i Middelhavet, Nordeuropa, Emiraterne, Antillerne og Cuba / $12 i Caribien
og Nordamerika / $10 i Sydamerika

Pris pr. pers. pr. nat

PREMIUM PLUS DRIKKEPAKKE
Ubegrænset forbrug af alle drikkevarer i glas (ingen prisbegrænsning)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ekstra stort udvalg af spiritusmærker
Champagne i glas
Alle vine i glas (i alle barer/restauranter)
Alle cocktails (herunder champagnecocktails)
Minibar i kahytten
Drikkevarer og mad fra roomservice-menuen
Drikkevarer fra temabarerne
30% rabat på vinflasker og champagne (fra vinkortet)
Alle aperitiffer, bitter og likører
Sodavand, læskedrikke og juice i glas
Mineralvand på flaske
Varme drikke (espresso, cappuccino, caffé latte, te, chokolade)

ALKOHOLFRI / BØRNE DRIKKEPAKKE
Ubegrænset forbrug af sodavand m.m.
•
•
•
•
•
•
•
•

PRIS I DKK
Middelhavet / Nordeuropa / Emiraterne

410,-

Miami / New York

490,-

Caribien fra Antillerne / Cuba / Cozumel

410,-

Sydamerika

410,Pris pr. pers. pr. nat

PRIS I DKK

Voksen Barn

Middelhavet / Nordeuropa / Emiraterne

140,- 100,-

Miami og New York

180,- 100,-

Caribien fra Antillerne / Cuba / Cozumel

140,- 100,-

Sydamerika

160,- 100,-

Barn: 2-17 år

Alkoholfrie cocktails
Sodavand og læskedrikke
Frugtjuice
Energidrikke
Mineralvand på flaske
Premium kaffedrikke
Varm chokolade
Softice

Barn: 2-17 år

Barn: 3-11 år

Barn: 2-17 år

Pris pr. pers. pr. nat

Spar 15% ved forudbestilling (de viste priser er gældende ved forudbestilling. Bestilles drikkepakken først ombord på skibet, er prisen 15% højere)
Betingelser: En drikkepakke skal købes til hele rejsens varighed til alle personer, der bor i samme kahyt. Kan ikke overdrages eller refunderes, og deling er ikke tilladt. Der må kun
bestilles én drink ad gangen. MSC Cruises 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.

Torvet 3, 6640 Lunderskov

6914 7355

info@krydstogteksperten.dk

www.krydstogteksperten.dk

