
KÓD LEÍRÁS

MORE FOR LESS PREMIUM 

ALL INCLUSIVE 

FELNŐTT

536

Korlátlan italfogyasztás a Bár teljes itallapjáról, a poharas borok széles választékából, márkás szeszes

italokból, prémium koktélokból, a mini bárból és a kabinba bekészített ásványvízből, valamint a

’Gelateria’ menü teljes kínálatából és a Cukrászdából (Pastry Shop). Az italcsomag feljogosítja az utast a

fenti italok fogyasztására a hajó minden bárjában és étteremében (az á la carte éttermekben is). A 

csomag csak személyes használatra és egy rendelés alkalmával egy italra érvényes. Az

azonosító kártya nem átruházható. Az all inclusive csomaggal történő visszaélés esetén a

szolgáltatások azonnal letiltásra kerülnek, a fennmaradó napokra visszatérítés nem jár. Az

alábbi szolgáltatásokat a csomag nem tartalmazza: cigaretta, szivar, üveges borok és pezsgők,

ajándékpoharak és italok abban felszolgálva, ételfogyasztás a térítés ellenében igénybe vehető

éttermekben. A csomag az egy kabinban utazó vagy egy foglalási szám alatt foglalt vagy közös asztalnál

étkezni kívánó összes utas számára kötelezően foglalandó, beleértve a gyermekeket is (nekik a 537-es

csomag, (3-20 éves korig), 3 év alattiaknak nem kötelező). A csomag csak az utazás teljes időtartamára

foglalható (kivéve elutazás napja), napi bontásban nem. Az italokat pohárban szolgálják fel. A csomag

nem foglalható 1-3 éjszakás utakra, a minimum éjszakák száma négy (4).

személyenként 

és naponta
47,00€          

MORE FOR LESS 

PREMIUM 

ALL INCUSIVE 

GYERMEK (3-20 ÉVES)

537

Alkoholmentes italok korlátlan fogyasztása a bárból, a mini bárból és az étterem itallapjáról beleértve:

üdítőitalok, energiaitalok, gyümölcslevek, ásványvíz, kávékülönlegességek, teák, forró csokoládék,

alkoholmentes koktélok, turmixok, valamint alkoholmentes italok a ’Gelateria’ menü teljes italkínálatából

és a Cukrászdából (Pastry Shop). A csomag csak személyes használatra és egy rendelés

alkalmával egy italra érvényes. Az azonosító kártya nem átruházható. Az all inclusive

csomaggal történő visszaélés esetén a szolgáltatások azonnal letiltásra kerülnek, a

fennmaradó napokra visszatérítés nem jár. Az alábbi szolgáltatásokat a csomag nem 

tartalmazza: alkoholos italok, cigaretta, szivar, pezsgő, prémium italok, fogyasztás a minibárból és az

ásványvíz a kabinban, ajándékpoharak és italok abban felszolgálva, ételfogyasztás a térítés ellenében

igénybe vehető éttermekben. A csomag nem tartalmazza az itallapokon csillaggal jelölt italokat. A 

csomag csak az utazás teljes időtartamára foglalható (kivéve elutazás napja), napi bontásban nem. Ez a

csomag CSAK GYEREKEKNEK (3-20 éves) foglalható, akik csoporttal/családdal utaznak és tagjaik 536 All

Inlcusive italcsomagot foglaltak. A csomag nem foglalható 1-3 éjszakás utakra, a minimum éjszakák

száma négy (4).

személyenként 

és naponta
24,00€          

MORE FOR LESS 

CLASSIC

ALL INCUSIVE 

FELNŐTT

534

Korlátlan italfogyasztás a bár itallapjáról és a borlapról a pohárban felszolgált maximum $7,5 borokból,

csapolt sör, üveges és dobozos sör maximum $5 értékig, energiaitalok és hűsítők maximum $5-ig,

üdítők, ásványvíz, kávékülönlegességek, teák, forró csokoládék, röviditalok, dobozos szénsavas üdítők,

gyümölcslevek, ásványvíz, kávékülönlegességek, teák, forró csokoládék, röviditalok, minden maximum

$8 értékű koktél a Bár itallapjáról, fagylalt tölcsérben vagy pohárban. Az italcsomag feljogosítja az utast

a fenti italok fogyasztására a hajó minden bárjában és étteremében (az á la carte éttermekben is). A 

csomag csak személyes használatra és egy rendelés alkalmával egy italra érvényes. Az

azonosító kártya nem átruházható. Az all inclusive csomaggal történő visszaélés esetén a

szolgáltatások azonnal letiltásra kerülnek, a fennmaradó napokra visszatérítés nem jár. Az

alábbi szolgáltatásokat a csomag nem tartalmazza: cigaretta, szivar, pezsgő, prémium italok,

fogyasztás a minibárból és az ásványvíz a kabinban, ajándékpoharak és italok abban felszolgálva,

ételfogyasztás a térítés ellenében igénybe vehető éttermekben. A csomag nem tartalmazza az

itallapokon csillaggal jelölt italokat. Az italokat pohárban szolgálják fel. A csomag az egy kabinban utazó

vagy egy foglalási szám alatt foglalt vagy közös asztalnál étkezni kívánó összes utas számára kötelezően

foglalandó, beleértve a gyermekeket is (nekik a 535-ös csomag (3-20 éves korig), 3 év alattiaknak nem

kötelező). A csomag csak az utazás teljes időtartamára foglalható (kivéve elutazás napja), napi

bontásban nem . A csomag nem foglalható 1-3 éjszakás utakra, a minimum éjszakák száma négy (4).

személyenként 

és naponta
35,00€          

MORE FOR LESS 

CLASSIC

ALL INCUSIVE 

GYERMEK (3-20 ÉVES)

535

Korlátlan italfogyasztás a felsoroltakból: alkoholmentes koktélok, turmixok, dobozos szénsavas üdítők,

gyümölcslevek, ásványvíz, kávékülönlegességek, teák, forró csokoládék, fagylalt tölcsérben vagy

pohárban. A csomag csak személyes használatra és egy rendelés alkalmával egy italra

érvényes. Az azonosító kártya nem átruházható. Az all inclusive csomaggal történő

visszaélés esetén a szolgáltatások azonnal letiltásra kerülnek, a fennmaradó napokra

visszatérítés nem jár. Az alábbi szolgáltatásokat a csomag nem tartalmazza: alkoholos italok,

cigaretta, szivar, pezsgő, prémium italok, fogyasztás a minibárból és az ásványvíz a kabinban,

ajándékpoharak és italok abban felszolgálva, ételfogyasztás a térítés ellenében igénybe vehető

éttermekben. A csomag nem tartalmazza az itallapokon csillaggal jelölt italokat. A csomag csak az

utazás teljes időtartamára foglalható (kivéve elutazás napja), napi bontásban nem. Ez a csomag CSAK

GYEREKEKNEK (3-20 éves) foglalható, akik csoporttal/családdal utaznak és tagjaik 534 All Inlcusive

italcsomagot foglaltak. A csomag nem foglalható 1-3 éjszakás utakra, a minimum éjszakák száma négy

(4).                

személyenként 

és naponta
18,00€          

MORE FOR LESS

ESCAPE PASS
538

Italkupon 18 fogyasztásra, érvényes minden italra a bárból és a borlapról, beleértve a poharas borokat

$7,5 árig, csapolt sör, üveges és dobozos sör maximum $5 értékig, dobozos szénsavas üdítőitalok,

gyümölcslevek, ásványvíz, kávékülönlegességek, teák, forró csokoládék, röviditalok, dobozos szénsavas

üdítők, gyümölcslevek, ásványvíz, kávékülönlegességek, teák, forró csokoládék, röviditalok, minden

maximum $8 értékű koktél a Bár itallapjáról, fagylalt tölcsérben vagy pohárban. 

Egy kabinban utazók, családok vagy egy csoport minden résztvevője számára kötelezően foglalandó.

csomagár 65,00€          

DOBOZOS SÖR 

CSOMAG
594

14 doboz/üveg sör a bár itallapjáról vagy borlapról. Az italok a bárokban, az éttermekben és a büfé

étteremben rendelhetők. 
csomagár 42,00€          

DOREMI

CSOMAG
657

10 kupon turmixokra, gyümölcsturmixokra, alkoholmentes koktélokra, szénsavas dobozos üdítőkre, 

gyümölcslevekre
csomagár 23,00€          

KOKTÉL

CSOMAG
658 12 kupon alkoholos koktélokra a bár itallapjáról (kivéve prémium koktélok) csomagár 53,00€          

SZÓDA

CSOMAG
666

15 db dobozos szóda (kérésre szénsavas üdítők vagy gyümölcslevek). Az italok a bárokban, az

éttermekben és a büfé étteremben rendelhetők. 
csomagár 22,00€          

MSC italcsomagok 2015-2016 téli szezonban - MSC Divina/Karib
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KÓD LEÍRÁS ÁRKATEGÓRIA

BOR CSOMAG

"YOUR CHOICE - 7 ÜVEG"
551

7 üveg sommelier által választott bor. Az italok csak a főétteremben rendelhetők, a megbontott borokat 

körültekintően tárolják és a következő napon felszolgálják. 
csomagár 123,00€       

BOR CSOMAG

"YOUR CHOICE - 10 ÜVEG"
552

10 üveg sommelier által választott bor. Az italok csak a főétteremben rendelhetők, a megbontott borokat 

körültekintően tárolják és a következő napon felszolgálják. 
csomagár 169,00€       

BOR VACSORÁHOZ 

7 ÜVEG
556

7 üveg a ház boraiból a vacsorák alatt: 2 típust választhat a vörösborokból, valamint 1 rozét és 2

fehérbort
csomagár 63,00€          

BOR VACSORÁHOZ 

10 ÜVEG
557

10 üveg a ház boraiból a vacsorák alatt: 2 típust választhat a vörösborokból, valamint 1 rozét és 2

fehérbort
csomagár 88,00€          

STANDARD

GYÜMÖLCSKOSÁR
610 5 féle szezonális gyümölcs a kabinban felszolgálva. csomagár 3,60€            

KÜLÖNLEGES

GYÜMÖLCSKOSÁR
611 7 féle szezonális gyümölcs a kabinban felszolgálva. csomagár 5,10€            

VIP

CSOMAG
612 1 üveg Asti spumante + különleges gyümölcskosár (7 féle szezonális gyümölcsből) csomagár 21,50€          

MOSODAI SZOLGÁLTATÁS

10 RUHADARAB

LAU

010
Mosodai szolgáltatás 10 darab ruhaneműre. Az utazás utolsó napján nem lehet igénybe venni. csomagár 17,00€          

MOSODAI SZOLGÁLTATÁS

20 RUHADARAB

LAU

020
Mosodai szolgáltatás 20 darab ruhaneműre. Az utazás utolsó napján nem lehet igénybe venni. csomagár 25,00€          

STUDIO PORTRÉ
STU

POR
10 db kb. 25x35 cm méretű csúcsminőségű porté fénykép  kinyomtatva és CD-n 35% kedvezménnyel. csomagár 80,00€          

ARANY DVD CSOMAG
GOL

DVD
3 DVD-ből álló csomag: My Cruise, My Excursion, My Ship 40% kedvezménnyel. csomagár 25,00€          

MY CRUISE DVD
MYC

DVD
Kb. 40 perces DVD az Ön hajóútjának legemlékezetesebb pillanatairól 30% kedvezménnyel. csomagár 20,00€          

WELCOME FÉNYKÉP
EMB

PHO
A beszálláskor készített fényképekből összeállított csomag 22% kedvezménnyel. csomagár 21,00€          

60 PERC INTERNET
ITO

060
60 perc internet használat 15% kedvezménnyel. csomagár 22,00€          

100 PERC INTERNET
ITO

100
100 perc internet használat 15% kedvezménnyel. csomagár 33,00€          

300 PERC INTERNET
ITO

300
300 perc internet használat 30% kedvezménnyel. csomagár 59,00€          

480 PERC INTERNET
ITO

480
480 perc internet használat 30% kedvezménnyel. csomagár 88,00€          

1440 PERC INTERNET
IT

1440
1440 perc internet használat 50% kedvezménnyel. csomagár 125,00€       
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