
Ceny pakietów przedpłaconych w biurze Marco Polo Travel 
w sezonie zima 2021/22 oraz lato 2022: 

 

 
PAKIET EASY – cena 32 euro/os./dzień  (224 euro/os./tydzień) 
      – cena ok. 20 euro/os./dzień przy zakupie pakietu w momencie zakładania rezerwacji* 
 

Pakiet obejmuje wybrane wina stołowe serwowane na kieliszki, piwa lane, wybrane koktajle klasyczne 
(alkoholowe i bez), napoje bezalkoholowe, soki owocowe, woda mineralna, klasyczne napoje ciepłe 
(espresso, cappuccino, caffé latte, herbata.  
Pakiet dostępny w barach, restauracji bufetowej i głównych oraz w Ocean Cay MSC Marine Reserve. 
Pakiet nie dostępny w minibarze, w restauracjach specjalistycznych ani w signature venues 
 

 
PAKIET EASY PLUS – cena 44 euro/os./dzień (308 euro/os./tydzień) 

Pakiet obejmuje napoje w cenie do 8 euro (9 USD): klasyczne koktajle (alkoholowe i bez), koktajle mrożone, 
alkohole mocne, likiery, kordiale, wina serwowane na kieliszki, piwo lane i butelkowane, napoje gazowane, 
soki owocowe, wodę mineralną, napoje energetyczne, kawy, napoje na bazie kawy, czekoladę na gorąco, 
gorącą herbatę.  
10% zniżka na wina butelkowane 
Pakiet dostępny w barach, restauracjach: bufetowej, głównych i specjalistycznych oraz w Ocean Cay MSC 
Marine Reserve. 
Pakiet nie dostępny w minibarze ani w signature venues. 
 

 
PAKIET PREMIUM EXTRA – cena 62 euro/os./dzień (434 euro/os./tydzień) 

Pakiet obejmuje napoje w cenie do 13 euro (15 USD): duży wybór koktajli klasycznych i mrożonych, mocne 
alkohole premium, likiery, cordiale, wina i szampany serwowane na kieliszki, piwo rzemieślnicze, lane i 
butelkowane, napoje gazowane, soki owocowe, wodę mineralną, napoje energetyczne, kawy, napoje na 
bazie kawy, czekoladę na gorąco, gorącą herbatę.  
25% zniżka na wina butelkowane i szampany.  
Pakiet dostępny w barach, restauracjach: bufetowej, głównych i specjalistycznych oraz w Ocean Cay MSC 
Marine Reserve. 
Pakiet nie dostępny w minibarze ani w signature venues (znajdujących się na wybranych statkach): Venchi 
1878, Lavazza Coffee Shop, Jean Philippe Chocolate, Coffee, Crepes & Gelato, Starship Club). 
Pakiet zawarty jest w cenie rejsu dla Gości kabin Yacht Club. 
 

 

 
Pakiet bezalkoholowy  – cena 15 euro/dziecko/dzień (105 euro/os./tydzień) 
    – cena 23 euro/os. dorosłą/dzień (161 euro/os./tydzień)  

Pakiet obejmuje napoje gazowane, koktajle bezalkoholowe, napoje energetyczne, wodę mineralną, wodę 
smakową, soki owocowe, napoje premium na bazie kawy, czekoladę na gorąco, gorącą herbatę, lody 
włoskie. 
Pakiet dostępny w barach, restauracji bufetowej i głównych.  
Pakiet nie dostępny w minibarze, w restauracjach specjalistycznych ani w signature venues 
 
* dotyczy wybranych rejsów. Nie ma możliwości dodania pakietu w obniżonej cenie do założonej rezerwacji. Chęć rezerwacji rejsu z 
pakietem w obniżonej cenie należy zgłosić przed założeniem rezerwacji. 
 
Pakiet jest ważny podczas całej długości rejsu i nie może zostać zakupiony na pojedyncze dni. Pakiet należy zakupić dla wszystkich 
osób zakwaterowanych w jednej kabinie, podróżujących razem lub chcących spożywać wspólnie posiłki. Obowiązek zarezerwowania 
pakietu dotyczy również dzieci (wersja dla dzieci). Pakiet nie dotyczy dzieci poniżej 3-go roku życia (nie ukończyły 3-ciego roku życia). 
Cena za pakiet jest naliczana za każdy dzień rejsu, nie licząc dnia zejścia ze statku. 

 
 
Więcej informacji i zakup pakietu: Marco Polo Travel Sp. z o.o. 
           tel.: 22 492 77 90 
           e-mail: rejsy@rejsy.pl  


