DRIKKEPAKKE

VINTER 2021/2022
&
SOMMER 2022

EASY
Ubegrænset forbrug af drikkevarer som nedenfor
Nyd friheden til at slukke din tørst når som helst med et udvalg af husets vin pr. glas, fadøl (Heineken*),
et udvalg af spiritus og cocktails, alkoholfrie drikke, sodavand, juice pr. glas, mineralvand på flaske og
varme drikke (kaffe, espresso, cappucino, caffe latte, varm chokolade og te).
Du kan nyde dette tilbud i alle barer ombord, i selvbetjeningsbuffet'en og i restauranterne, undtagen i
specialrestauranterne.
*Ølmærket kan variere.

EASY PLUS
Alle drikkevarer op til 8€ / 9$!
Easy Plus-pakken inkluderer dine favoritcocktails frosne og klassiske, forskellige spiritusmærker,
aperitifs og likører. Et stort udvalg af vine indgår pr. glas samt 10% rabat på vinflasker købt ombord.
Stort udvalg af fad- og flaskeøl, alkoholfrie cocktails, sodavand, mineralvand, kaffedrikke (latte, espresso,
cappucino m.v.), varm chokolade og te. Easy Plus-pakken inkluderer alt det ovennævnte som serveres i
vores barer, bufféter, hovedrestauranter og specialrestauranter. Desuden inkluderer det også Ocean Cay
og andre eksklusive destinationer. Pakken indgår ikke på caféer og barer som Venchi 1878, Lavazza
Coffee Shop og Jean Philippe Chocolate/Coffee/Crepes & Gelato.

PREMIUM EXTRA
Alle drikkevarer op til 13€ / 15$!
Vores Premium Extra-pakke indeholder en omfattende mængde af frosne og klassiske cocktails, spiritus
af premium brands, aperitifs og likører. Derudover findes et varieret udvalg af vin og champagne pr. glas,
25% rabat på vin- og champagneflasker som købes ombord, og hele vores udvalg af øl, sodavand,
frugtjuices, mineralvand, energidrikke, kaffe (latte, espresso, cappucino m.v.) varm chokolade og te.
Premium Extra-pakken kan nydes i vores barer, buffét'er, hovedrestauranter og specielrestauranter samt
Ocean Cay og andre eksklusive destinationer. Pakken indgår ikke på caféer og barer såsom Venchi 1878,
Lavazza Coffee Shop og Jean Philippe Chocolate/Coffee/Crepes & Gelato.

ALCOHOL FREE
Sluk tørsten!
Vi tilbyder et bredt udvalg af alkoholfrie cocktails, sodavend, energidrikke, mineralvand,
smagsnuanceret vand, frugtjuices, kaffedrikke (latte, espresso, cappucino m.v.) varm chokolade, te og
softice. Du kan nyde denne pake i vores barer, bufféter, hovedrestuaranter og specialrestauranter,
Ocean Cay og andre eksklusive destinationer. Pakken indgår ikke på caféer og barer såsom Venchi 1878,
Lavazza Coffee Shop og Jean Philippe Chocolate/Coffee/Crepes & Gelato.

MINORS
Sodavand og meget mere!
Giv dine børn friheden til at nyde alkoholfrie cocktalis, sodavand, energidrikke, mineralvand,
smagsnuanceret vand, frugtjuices, et udvalg af kaffedrikke, varm chokolade, te og softice.
Findes i udvalgte barer, bufféter og restuaranter.
Desuden inkluderer pakken også Ocean Cay og andre eksklusive destinationer. Pakken indgår ikke på
caféer og barer såsom Venchi 1878, Lavazza Coffee Shop og Jean Philippe Chocolate/Coffee/Crepes &
Gelato, uanset prisen på drikkevaren.
Pakken gælder for mindreårige, 3-17 år, på krydstogter i Europa og 3-20 år for krydstogter i
Nordamerika og Caribien som er en del af en gruppe/familie som køber voksenpakker.

PRISLISTE
VINTER 2021/2022
Middelhavet, Emiraterne, Caribien, Nordamerika, Asien og Det røde hav*
PAKKE:
Easy Package
Easy Plus
Premium Extra
Alcohol Free
Minors

Pris pr. nat i DKK
240,330,460,170,110,-

Sydamerika
PAKKE:
Easy Package
Easy Plus
Premium Extra
Alcohol Free
Minors

Pris pr. nat i DKK
220,330,460,170,110,-

SOMMER 2022
Middelhavet, Nordeuropa, Caribien og Nordamerika
PAKKE:
Easy Package
Easy Plus
Premium Extra
Alcohol Free
Minors

Pris pr. nat i DKK
240,330,460,170,110,-

*Bemærk, at på grund af saudiske love vil der ikke blive serveret alkohol, når vores skibe er i saudiske
havne. Alkohol vil være tilgængeligt for vores gæster, når vores skibe befinder sig i internationale farvande.

BETINGELSER:

Drikkepakker kan ikke overføres og kan ikke deles med andre gæster, og gælder kun for en drik pr. bestilling.
Overtrædelse af disse betingelser kan medføre at gæstens pakke annulleres uden ret til refundering eller tilbagebetaling af
nogen art.
Drikkepakken sælges kun for hele krydstogtet og ikke pr. dag. Prisen gælder for hver enkelt krydstogtsdag, undtagen
afstigningsdagen.
Når pakken er aktiveret ombord kan den ikke annulleres eller tilbagebetales.
Pakken skal bookes af samtlige gæster som deler kahyt, rejser sammen og vil spise ved samme bord. Dette gælder også
mindereårige. Til disse skal der bookes Minors-pakke.
Drikkepakke er ikke obligatorisk for spædbørn under 3 år.
Følgende undtagelser gælder: tobak, souvenirglas, ismenuer, detailhandelsartikler, minibar, room service, kampagner og
signatursteder, inkl. Venchi 1878 , Lavazza Coffee Shops, Jean Philippe Chocolate/Coffee/Crepes & Gelato, uanset pris på
drikkevaren.
Gæsten skal være myndig i alder for at nyde alkohol - se vores alkoholpolitik.
Vi tager forbehold for ændringer og trykfejl.

