Dette er bare ment som en veiledning på hva drikkepakkene inkluderer. Det er fullt mulig å bare kjøpe et og et
glass når man ønsker og betale for det man bestiller. Man må ikke ha en drikkepakke for å ha det fint på cruise!
Velger du å kjøpe drikkepakke kan du nyte ubegrenset drikker så lenge du er om bord på skipet av de drikkene som
dere ser nedenfor. Alle i samme lugar må kjøpe samme drikkepakke, og alle drikker blir kun servert i glass i barer og
restauranter (øl- og vannflasker og vinflasker er ikke inkludert). Det er flere forskjellige drikkepakker. De som har
forhåndsbestilt drikkepakke fra oss har inkludert ‘Easy’ drikkepakke

Ubegrenset mengde drikke med pris opptil €6/$5.
Nyt friheten av å kunne slukke tørsten når som helst med et utvalg av husets vin per glass, husets øl,
utvalgte brennevinsdrikker og cocktailer, alkoholfrie drinker, brus, juice per glass, mineralvann på
flaske og varme drinker (kaffe, espresso, cappuccino, kaffe latte, varm sjokolade og te). Du kan benytte
deg av dette tilbudet i alle barer ombord, også i selvbetjeningsbuffeten og i restaurantene, unntatt i
spesialrestaurantene.
Andre drikkepakker som kan kjøpes om bord på cruiseskipet:

•

•

Premium – koster ca. 90 kroner mer per dag og inneholder ubegrenset mengde drikke med
pris opp til €10/€12. Man får et bredere spekter av cocktailer, brennevin, likører, aperitiffer,
vin i glass, øl på både fat og flaske. Tilbudet gjelder alle barer ombord, selvbetjeningsbuffeten,
restaurantene og spesialrestaurantene.
Premium plus – koster ca. 240 kroner mer per dag og inneholder ubegrenset mengde av all

drikke – uten prisgrense. Man får tilgang til all tilgjengelig drikke i glass med tilgang til
drikkevarer og mat fra minibaren, room service-menyen samt drinker i temabarene.
Premium plus gir også 30% rabatt på vinflasker og champagneflaske fra skipets vinkart. Du
kan bestille drikke i alle barer ombord, i selvbetjeningsbuffeten, restaurantene og
spesialrestaurantene.
o Det er mulig å betale mellomlegget ved oppgradering til andre drikkepakker for
de som har forhåndsbestilt ‘Easy’ drikkepakke.

•

Alkoholfri pakke – koster ca. 190 kroner per dag og inneholder et utvalg av alkoholfrie
cocktailer, brus, energidrikker, mineralvann på flaske, vann, juice, et bredt utvalg av premium
kaffedrikker, varm sjokolade, økologisk te og softis.

