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Alla drycker prissatta upp till € 13 / $ 15! 

Vårt Premium Extra-paket innehåller en omfattande mängd frysta och klassiska cocktails, sprit från 
premiummärken, apertifs och likörer. Sedan finns det ett varierat urval av vin och champagne per glas, 
25% rabatt på vin- och champagneflaskor som köps ombord, och hela vårt urval av öl, läsk, fruktjuicer, 
mineralvatten, energidrycker, kaffe (latte, espresso, cappuccino, etc.), varm choklad och te. Premium 
Extra-paketet kan avnjutas i våra barer, bufféer, huvudrestauranger och specialrestauranger samt Ocean 
Cay och andra exklusiva destinationer. Paketet ingår inte på kafféer och barer som Venchi 1878, Lavazza 
Coffee Shop och Jean Philippe Chocolate/Coffee/Crepes & Gelato.

PREMIUM EXTRA 

EASY PLUS 
Alla drycker prissatta upp till € 8 / $ 9! 

Easy Plus-paketet inkluderar dina favoritcocktails frysta och klassiska, olika spritsorter, apertifs och 
likörer. Ett stort urval av viner ingår per glas samt 10% rabatt på vinflaskor köpta ombord. Brett utbud 
av fatöl och i flaska, alkoholfria cocktails, läsk, mineralvatten, kaffedrycker (latte , espresso, cappuccino, 
etc.), varm choklad och te. Easy Plus-paketet täcker allt ovan som serveras i våra barer, bufféer, 
huvudrestauranger och specialrestauranger. Dessutom inkluderar det också Ocean Cay och andra 
exklusiva destinationer. Paketet ingår inte på kafféer och barer som Venchi 1878, Lavazza Coffee Shop 
och Jean Philippe Chocolate/Coffee/Crepes & Gelato.

EASY
Obegränsad konsumtion av drycker nedan 

Njut av friheten att släcka din törst när som helst med ett urval av husets vin per glas, fatöl (Heineken*), 
utvald sprit och cocktails, alkoholfria drycker, läsk, juice per glas, mineralvatten på flaska och varm 
dryck (kaffe, espresso, cappuccino, kaffe latte, varm choklad och te). 
Du kan dra nytta av detta erbjudande i alla barer ombord, även i självbetjäningsbuffén och på 
restaurangerna, utom i specialrestaurangerna.
* Ölmärket kan variera.



ALCOHOL FREE 
Släck törsten! 

Vi erbjuder ett brett urval av alkoholfria cocktails, läsk, energidrycker, mineralvatten, smaksatt vatten, 
fruktjuicer, kaffedrycker (latte, espresso, cappuccino, etc.), soft drinks, varm choklad , te och mjukglass. 
Du kan använda detta paket i våra barer, självbetjäningsbuffé, restauranger och huvudrestauranger, 
Ocean Cay och andra exklusiva destinationer. Paketet ingår inte på kafféer och barer som Venchi 1878, 
Lavazza Coffee Shop och Jean Philippe Chocolate/Coffee/Crepes & Gelato.

MINORS 
Läsk och mycket mer! 

Ge dina barn friheten att njuta av alkoholfria cocktails, sodavatten, energidrycker, mineralvatten, 
smaksatt vatten, fruktjuicer, ett urval av kaffedrycker, varm choklad, te och mjukglass.  
Finns på utvalda barer, självbetjäningsbuffé, restauranger och huvudrestauranger. 
Dessutom inkluderar Minors-paketet också Ocean Cay och andra exklusiva destinationer. Paketet ingår 
inte på kafféer och barer som Venchi 1878, Lavazza Coffee Shop och Jean Philippe Chocolate/Coffee/
Crepes & Gelato, oavsett dryckepris.
 
Paketet gäller för minderåriga, 3-17 år, på kryssningar i Europa och 3-20 år för kryssningar i 
Nordamerika och Karibien som ingår i en grupp/familj som köper ett vuxen-paket.



PRISLISTA
PAKET: Pris per natt i SEK
Easy Package 330:-
Easy Plus 466:-
Premium Extra 657:-
Alcohol Free 244:-
Minors 159:-

VILLKOR:

Dryckespaket är inte överförbara och kan inte delas med andra gäster, och gäller endast en dryck per 
beställning. 
Överträdelse av dessa villkor kan leda till att gästens paket tas bort utan rätt till återbetalning eller kredit 
av något slag. 

Dryckespaketet säljs för hela kryssningen och inte per dag. Prissättningen gäller för varje kryssningsdag, 
med undantag under dagen för avstigning. 
När paketet har aktiverats ombord kan det inte avbokas eller återbetalas. 
Paket måste bokas av alla gäster som delar hytt, reser tillsammans och vill äta vid samma bord. 
Detta inkluderar minderåriga, för dessa måste minors-paketet bokas. 
Paket är inte obligatoriskt för spädbarn under tre år.
Följande undantag gäller: tobak, souvenirglas, glassmeny, detaljhandelsartiklar, minibar, room service, 
kampanjer och signaturplatser, inklusive Venchi 1878-anläggningar, Lavazza Coffee Shops, Jean 
Philippe Chocolate/Coffee/Crepes & Gelato, oavsett dryckepris. 
Gäster måste vara i myndig ålder för att konsumera alkohol - se våra villkor i vår gästalkoholpolicy. 
Drycker och spritsorter kan ersättas baserat på tillgänglighet och kryssning.

Vi reserverar oss för ändringar och tryckfel.

PAKET: Pris per natt i SEK
Easy Package 300:-
Easy Plus 466:-
Premium Extra 657:-
Alcohol Free 244:-
Minors 159:-

Medelhavet, Emiraterna, Karibien, Nordamerika och Asien

Sydamerika


