PAKIETY NAPOJÓW OBOWIĄZUJĄCE W SEZONIE ZIMOWYM 2020/2021

EASY PACKAGE Cena od €32 za dobę od osoby
15% taniej w Podróże i Rejsy niż na pokładzie
obejmuje: nielimitowaną konsumpcję wybranych napojów w cenie do € 6, w tym:
• lane piwo: Heineken*,
• wybrane wina domowe serwowane na kieliszki,
• wybrane alkohole mocne,
• wybrane koktajle i aperitify,
• napoje bezalkoholowe,
• napoje gazowane i soki owocowe serwowane na
kieliszki
• napoje energetyczne
• woda mineralna
• klasyczne napoje gorące (espresso, cappuccino,
caffe latte, herbata)
• ciepłe i zimne napoje na bazie kawy i czekolady
* Marka piwa może zostać zmieniona
Pakiet obowiązuje w barach, restauracji głównej i bufetowej, nie obowiązuje w restauracjach
specjalistycznych.

PREMIUM PACKAGE Cena od €42 za dobę od osoby
15% taniej w Podróże i Rejsy niż na pokładzie
obejmuje: składniki pakiet EASY oraz dodatkowo wybór napojów w cenie do € 10, w tym:
• piwo lane i butelkowane
• szerszy wybór win serwowanych na kieliszki (musujące,
białe, czerwone, różowe)
• szerszy wybór koktajli
• wszystkie aperitify
• alkohole mocne standardowe i premium
• Owoce i koktajle warzywne
• Woda mineralna premium
Pakiet obowiązuje w barach, restauracji głównej i bufetowej, a także restauracjach
specjalistycznych i na wyspie Ocean Cay. Oferta Ocean Cay może nie obejmować pełnego
wyboru napojów na pokładzie. Pakiet nie obowiązuje w miejscach takich jak lokale Venchi
1878, kawiarnia Lavazza i Jean Philippe Chocolate, Coffee, Crepes & Gelato.

PREMIUM PLUS PACKAGE od €55 za dobę od osoby
15% taniej w Podróże i Rejsy niż na pokładzie
obejmuje składniki pakiet PREMIUM oraz dodatkowo:
• wszystkie wina i szampany na kieliszki
• wybrane wina domowe serwowane na kieliszki,
• alkohole mocne: selekcję dla koneserów,
• wszystkie koktajle, także te na bazie szampana
• minibar w kabinie
• Napoje i przekąski serwowane do kabiny
• Napoje w barach tematycznych
• 30% zniżki na wina butelkowane i szampany z listy
win
Pakiet obowiązuje w barach, restauracji głównej i bufetowej, a także restauracjach
specjalistycznych i na wyspie Ocean Cay. Oferta Ocean Cay może nie obejmować pełnego
wyboru napojów na pokładzie. Pakiet nie obowiązuje w miejscach takich jak lokale Venchi
1878, kawiarnia Lavazza i Jean Philippe Chocolate, Coffee, Crepes & Gelato.
ZASADY I WARUNKI:
Pakiet należy zakupić dla wszystkich osób zakwaterowanych w jednej kabinie, podróżujących razem
lub chcących spożywać wspólnie posiłki, w tym osoby niepełnoletnie, które muszą zarezerwować
pakiet w wersji dla dzieci (nie dotyczy dzieci poniżej 3-go roku życia). Pakiet jest ważny podczas całej
długości rejsu z wyjątkiem dnia wyokrętowania i nie może zostać zakupiony na pojedyncze dni, nie
może zostać anulowany i nie podlega zwrotowi.
PAKIETY NIE ZAWIERAJĄ:
O ile nie zaznaczono inaczej: wyrobów tytoniowych, pamiątkowej szklanki, lodów, zawartości mini
baru, serwisu do kabiny

15% taniej w Podróże i Rejsy niż na pokładzie

Pakiet bezalkoholowy dla dorosłych Cena od €19 za dobę od osoby
15% taniej w Podróże i Rejsy niż na pokładzie
obejmuje:
• Koktaile bezalkoholowe
• Napoje gazowane
• Napoje energetyczne
• Mineralna woda smakowa
• Soki owocowe
• Woda mineralna Butelkowana i Premium (1L/50cl/75cl)
• klasyczne napoje gorące (espresso, cappuccino, caffe latte,
herbata)
• ciepłe i zimne napoje na bazie kawy i czekolady
• lody włoskie
Pakiet obowiązuje w barach, restauracji głównej i bufetowej i na wyspie Ocean Cay. Oferta
Ocean Cay może nie obejmować pełnego wyboru napojów na pokładzie. Pakiet nie
obowiązuje w restauracjach specjalistycznych oraz w miejscach takich jak lokale Venchi
1878, kawiarnia Lavazza i Jean Philippe Chocolate, Coffee, Crepes & Gelato.

Pakiet bezalkoholowy dla dzieci Cena od €14 za dobę od osoby
15% taniej w Podróże i Rejsy niż na pokładzie
Dedykowany dla dzieci w wieku od 3 do 17 lat jako członków grupy dorosłych korzystających z
następujących pakietów: Easy, Premium, Premium Plus lub Pakietu bezalkoholowego dla dorosłych.
obejmuje:
• Koktaile bezalkoholowe
• Napoje gazowane
• Napoje energetyczne
• Mineralna woda smakowa
• Soki owocowe
• Woda mineralna Butelkowana i Premium (1L/50cl/75cl)
• klasyczne napoje gorące (espresso, cappuccino, caffe latte,
herbata)
• ciepłe i zimne napoje na bazie kawy i czekolady
Pakiet jest realizowany na zasadach obowiązujących obowiązuje na zasadach w barach,
restauracji głównej i bufetowej i na wyspie Ocean Cay. Oferta Ocean Cay może nie
obejmować pełnego wyboru napojów na pokładzie. Obowiązuje także w restauracjach
specjalistycznych, jeżeli dorośli członkowie grupy korzystają z pakietów: Premium lub
Premium Plus. Pakiet nie obowiązuje w miejscach takich jak lokale Venchi 1878, kawiarnia
Lavazza i Jean Philippe Chocolate, Coffee, Crepes & Gelato.

PAKIETY NAPOJÓW OBOWIĄZUJĄCE W SEZONIE Letnim 2021

EASY PACKAGE Cena od €32 za dobę od osoby
15% taniej w Podróże i Rejsy niż na pokładzie
obejmuje nielimitowaną konsumpcję:
• lane piwo
• wybrane wina domowe serwowane na kieliszki,
• wybrane koktajle klasyczne
• napoje i koktajle bezalkoholowe
• soki owoceowe serwowane w szklankach
• butelkowana woda mineralna
• klasyczne napoje gorące (espresso, cappuccino,
caffe latte, herbata)
Pakiet obowiązuje w barach, restauracji
głównej i bufetowej, nie obowiązuje w
restauracjach specjalistycznych.

PREMIUM PACKAGE Cena od € 42 za dobę od osoby
15% taniej w Podróże i Rejsy niż na pokładzie
obejmuje: składniki pakiet EASY oraz dodatkowo wybór napojów w cenie do € 10, w tym:
• piwo lane i butelkowane
• szeroki wybór win serwowanych na kieliszki (musujące,
białe, czerwone, różowe)
• szeroki wybór koktajli
• wszystkie aperitify
• alkohole mocne standardowe i premium
• Owoce i koktajle warzywne
• Woda mineralna premium
Pakiet obowiązuje w barach, restauracji głównej i bufetowej, a także restauracjach
specjalistycznych i na wyspie Ocean Cay. Oferta Ocean Cay może nie obejmować pełnego
wyboru napojów na pokładzie. Pakiet nie obowiązuje w miejscach takich jak lokale Venchi
1878, kawiarnia Lavazza i Jean Philippe Chocolate, Coffee, Crepes & Gelato.

PREMIUM PLUS PACKAGE od €55 za dobę od osoby
15% taniej w Podróże i Rejsy niż na pokładzie
obejmuje składniki pakiet PREMIUM oraz dodatkowo:
• wszystkie wina i szampany na kieliszki
• wybrane wina domowe serwowane na kieliszki,
• alkohole mocne: selekcję dla koneserów,
• wszystkie koktajle, także te na bazie szampana
• minibar w kabinie
• Napoje i przekąski serwowane do kabiny
• Napoje w barach tematycznych
• 30% zniżki na wina butelkowane i szampany z listy
win
Pakiet obowiązuje w barach, restauracji głównej i bufetowej, a także restauracjach
specjalistycznych i na wyspie Ocean Cay. Oferta Ocean Cay może nie obejmować pełnego
wyboru napojów na pokładzie. Pakiet nie obowiązuje w miejscach takich jak lokale Venchi
1878, kawiarnia Lavazza i Jean Philippe Chocolate, Coffee, Crepes & Gelato.
ZASADY I WARUNKI:
Pakiet należy zakupić dla wszystkich osób zakwaterowanych w jednej kabinie, podróżujących razem
lub chcących spożywać wspólnie posiłki, w tym osoby niepełnoletnie, które muszą zarezerwować
pakiet w wersji dla dzieci (nie dotyczy dzieci poniżej 3-go roku życia). Pakiet jest ważny podczas całej
długości rejsu z wyjątkiem dnia wyokrętowania i nie może zostać zakupiony na pojedyncze dni, nie
może zostać anulowany i nie podlega zwrotowi.
PAKIETY NIE ZAWIERAJĄ:
O ile nie zaznaczono inaczej: wyrobów tytoniowych, pamiątkowej szklanki, lodów, zawartości mini
baru, serwisu do kabiny

15% taniej w Podróże i Rejsy niż na pokładzie

Pakiet bezalkoholowy dla dorosłych Cena od €19 za dobę od osoby
15% taniej w Podróże i Rejsy niż na pokładzie
obejmuje:
• Koktaile bezalkoholowe
• Napoje gazowane
• Napoje energetyczne
• Mineralna woda smakowa
• Soki owocowe
• Woda mineralna Butelkowana i Premium (1L/50cl/75cl)
• klasyczne napoje gorące (espresso, cappuccino, caffe latte,
herbata)
• ciepłe i zimne napoje na bazie kawy i czekolady
• lody włoskie
Pakiet obowiązuje w barach, restauracji głównej i bufetowej i na wyspie Ocean Cay. Oferta
Ocean Cay może nie obejmować pełnego wyboru napojów na pokładzie. Pakiet nie
obowiązuje w restauracjach specjalistycznych oraz w miejscach takich jak lokale Venchi
1878, kawiarnia Lavazza i Jean Philippe Chocolate, Coffee, Crepes & Gelato.

Pakiet bezalkoholowy dla dzieci Cena od €14 za dobę od osoby
15% taniej w Podróże i Rejsy niż na pokładzie
Dedykowany dla dzieci w wieku od 3 do 17 lat jako członków grupy dorosłych korzystających z
następujących pakietów: Easy, Premium, Premium Plus lub Pakietu bezalkoholowego dla dorosłych.
obejmuje:
• Koktaile bezalkoholowe
• Napoje gazowane
• Napoje energetyczne
• Mineralna woda smakowa
• Soki owocowe
• Woda mineralna Butelkowana i Premium (1L/50cl/75cl)
• klasyczne napoje gorące (espresso, cappuccino, caffe latte,
herbata)
• ciepłe i zimne napoje na bazie kawy i czekolady
Pakiet jest realizowany na zasadach obowiązujących obowiązuje na zasadach w barach,
restauracji głównej i bufetowej i na wyspie Ocean Cay. Oferta Ocean Cay może nie
obejmować pełnego wyboru napojów na pokładzie. Obowiązuje także w restauracjach
specjalistycznych, jeżeli dorośli członkowie grupy korzystają z pakietów: Premium lub
Premium Plus. Pakiet nie obowiązuje w miejscach takich jak lokale Venchi 1878, kawiarnia
Lavazza i Jean Philippe Chocolate, Coffee, Crepes & Gelato.

