
DRIKKEPAKKE
SOMMER 2023, VINTER 2023/2024, SOMMER 2024

Prisene gjelder ved bestilling før avreise, prisene om bord er i Euro og kan være høyere, 
et servicegebyr kommer i tillegg.

BESTILL FØR AVREISE - SPAR OPPTIL 15 %



PREMIUM EXTRA - Alle drikker med priser til og med €14 / 16$

EASY PLUS - Alle drikker med priser til og med €9 / 10$
Easy Plus - pakken inkluderer dine klassiske favorittcocktails, ulike spritsorter, apertifs og 
likører. Ett stort utvalg av viner per glass samt 10% rabatt på vinflasker som er kjøpt om bord. 
Bredt utvalg av fatøl og flasker, alkoholfrie cocktails, mineralvann, kaffe, (latte, espresso, 
cappuccino, etc.), varm sjokolade og te. Easy Plus-pakken gjelder for alt av drikke over som 
serveres i våre barer, buffeer, hovedrestauranter og spesialrestauranter. Dessuten inkluderer 
det også Ocean Cay og andre ekslusive destinasjoner. 

ALCOHOL FREE - Slukk tørsten!

MINORS - Mineralvann og mye mer!

EASY - Ubegrenset forbruk av drikke nedenfor
Nyt friheten til å slukke tørsten din når som helst med ett utvalg av husets vin per glass, 
fatøl, utvalg av sprit og cocktails, alkoholfrie drikker, juice per glass, mineralvann på flaske 
og varm drikke (kaffe, espresso, cappuccino, kaffe latte, varm sjokolade og te).
Du kan benytte deg av dette tilbudet i alle barer om bord, også i selvbetjeningsbuffen og på 
restaurantene, med unntak av spesialrestaurantene. 

Vår Premium Extra-pakke inneholder en omfattende mengde klassiske cocktails, sprit fra 
premium merker, apertifs og likører. I tillegg til dette finnes det ett variert utvalg av vin og 
champagne per glass, 25% rabatt på vin- og champagneflasker som kjøpes om bord, og 
hele vårt utvalg av øl, fruktjuicer, mineralvann, energidrikker, kaffe, varm sjokolade og te.  
Kan nytes i våre barer, buffeer, hovedrestauranter og spesialrestauranter samt Ocean Cay 
og andre eksklusive destinasjoner.

Vi tilbyr ett bredt utvalg av alkhoholfrie cocktails, energidrikker, mineralvann, smaksatt vann, 
fruktjuicer, kaffedrikker (latte, espresso, cappuccino, etc.), soft drinks, varm sjokolade, te og 
is. Du kan bruke denne pakken i våre barer, selvbetjeningsbuffe, restauranter og 
hovedrestauranter, Ocean Cay og andre ekslusive destinasjoner.

Gi dine barn friheten til å nyte alkoholfrie cocktails, mineralvann, energidrikker, smaksatt 
vann, fruktjuicer, ett utvalg av kaffedrikker, varm sjokolade, te og is. Finnes på utvalgte barer, 
selvbetjeningsbuffe, restauranter og hovedrestauranter. I tillegg inkluderer Minors-pakken 
også Ocean Cay og andre ekslusive destinasjoner. Pakken gjelder for mindreårige, 3-17 år, 
på seilinger i Europa og 3-20 år for seilinger i Nord-Amerika og Karibien, som inngår i en 
gruppe/familie som kjøper en voksen-pakke.

7 netter eller lenger: 390,- per person/natt 
1-6 netter: 430,- per person/natt

7 netter eller lenger: 540,- per person/natt 
1-6 netter: 570,- per person/natt

7 netter eller lenger: 740,- per person/natt 
1-6 netter: 770,- per person/natt

7 netter eller lenger: 240,- per person/natt 
1-6 netter: 260,- per person/natt

7 netter eller lenger: 170,- per person/natt 
1-6 netter: 180,- per person/natt



VILKÅR:
• Drikkepakker er ikke overførbare og kan ikke deles med andre gjester, kun en enhet per bestilling. 
• Overtredelse av disse vilkårene kan føre til at gjestens pakke tas bort, uten rett til tilbakebetaling eller kreditt av noe slag.
• Pakken inngår ikke på kaffeer og barer som Venchi 1878, Lavazza Coffe Shop og Jean Philippe Chocolate/Coffe/Crepes & 

Gelato.
• Drikkepakken selges for hele seilingens varighet og ikke per dag. Prissettingen gjelder for hver cruisedag, med unntak av dagen 

for avstigning.
• Når pakken er aktivert om bord kan den ikke avbookes eller tilbakebetales. Pakken må bestilles av alle gjester som deler lugar, 

reiser sammen og vil spise ved samme bord.
• Dette inkluderer mindreårige, for disse må minors-pakken bestilles.
• Drikkepakke er ikke obligatorisk for spedbarn under 3 år.
• Følgende unntak gjelder: Tobakk, souvenirglass, ismeny, detaljhandelsartikler, minibar og room service
• Gjester må være myndige for å konsumere alkohol - se våre vilkår i vår gjestalkoholpolicy.
• Drikker og spritsorter kan erstattes, basert på tilgjengelighet samt seiling.
• Observere at på grunn av Saudia Arabiske lover kommer det ikke til å bli servert alkohol i disse havnene. Alkohol vil være 

tilgjengelig for våre gjester når skipet seiler i internasjonalt farevann. 

Vi reserverer oss for endringer og trykkfeil.


