PAKIETY NAPOJÓW - MSC CRUISES

PAKIETY ILOŚCIOWE – PIWO & WINO & KAWA & NAPOJE BEZALKOHOLOWE
Pakiet Allegro wino* – dorosły
Pakiet zawiera 4 butelki wina + 7 butelek wody mineralnej.
Cena za pakiet wynosi 69 euro.
Pakiet Allegro piwo* – dorosły
14 piw beczkowych (40 cl) + 7 butelek wody mineralnej.
Cena za pakiet wynosi 69 euro.
Pakiet Allegro* – dziecko
Pakiet zawiera 14 napojów bezalkoholowych (np. Sprite, Fanta, sok, woda mineralna).
Cena za pakiet wynosi 34 euro.
* Napoje zawarte w pakiecie Allegro mogą być zamawiane w restauracji głównej, bufetowej lub barach. Niewykorzystana
butelka wina, zamówiona w restauracji głównej podczas kolacji, może zostać przechowana na następny dzień. Zasada ta nie
dotyczy butelki wina, zamówionej w restauracji bufetowej lub barach.

Pakiet Coffee
Pakiet zawiera 15 kaw do wyboru: cappuccino, caffe latte, espresso, kawa mrożona.
W pakiecie nie są zawarte kawy z dodatkiem alkoholu. Kawa może być zamawiana we wszystkich
barach. Cena za pakiet wynosi 23 euro.

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

PAKIETY WIN

Pakiet Wine Classic
Pakiet zawiera 6 butelek wina do wyboru: Chardonnay,
Sauvignon Blanc, Riesling, Cabernet Sauvignon, Merlot, Chianti
i 7 butelek wody mineralnej.
Pakiet obowiązuje tylko w restauracji głównej, gdzie nie
skończona butelka wina, zostanie przechowana na następny
dzień.
Cena za pakiet wynosi 115 euro.

Pakiet Eataly’s Vino Libero
Pakiet zawiera 6 butelek włoskiego wina „Premium” (do wyboru)
i 7 butelek wody mineralnej.
Pakiet obowiązuje tylko w restauracji głównej, gdzie
nieskończona butelka wina, zostanie przechowana na następny
dzień.
Cena za pakiet wynosi 185 euro.

Pakiet Wine Select
Pakiet zawiera 5 butelek wina wybranych przez sommeliera,
uzupełnionych o 1 butelkę szampana i 7 butelek wody mineralnej.
Pakiet obowiązuje tylko w restauracji głównej, gdzie
nieskończona butelka wina, zostanie przechowana na następny
dzień.
Cena za pakiet wynosi 230 euro.

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

PAKIETY NAPOJÓW ALL INCLUSIVE – DO POSIŁKÓW

Pakiet Cheers* – dorosły
Pakiet zawiera napoje bez ograniczeń podczas lunchu i kolacji w restauracji
głównej.
Dotyczy napojów alkoholowych i bezalkoholowych: wino (2 białe, 2
czerwone, 1 różowe), piwo z beczki, softy, woda mineralna.
Cena za pakiet 16,5 euro / dzień / osobę.

Pakiet Cheers* - dziecko
Napoje bez ograniczeń podczas lunchu i kolacji w restauracji głównej.
Dotyczy napojów bezalkoholowych: softy, soki, woda mineralna.
Cena za pakiet 9 euro / dzień / osobę.

*Pakiet Cheers należy zarezerwować na czas trwania całego rejsu. Wszystkie osoby z kabiny są zobligowane wybrać ten sam
pakiet (dotyczy również dzieci). Restauracja bufetowa serwuje ten sam rodzaj wina, co restauracja główna. Pakiet Cheers
obowiązuje w restauracji głównej i bufetowej (nie obowiązuje w restauracjach tematycznych). Wino jest serwowane na kieliszki,
woda mineralna na butelki, piwo i softy z dystrybutora obsługiwanego przez barmana (lub w puszkach, w miejscach, gdzie nie
ma dystrybutorów). Obowiązek wykupienia pakietu napojów nie dotyczy dzieci poniżej 3 lat (nie ukończyły 3-ciego roku życia).
Pakiet Cheers można zarezerwować na rejsach po Europie, Ameryce Południowej, Karaibach i Antylach (rejsy bezwizowe). Nie
ma możliwości zakupienia pakietu Cheers na rejsach po Afryce oraz rozpoczynających się z Ameryki Północnej.

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

PAKIETY NAPOJÓW ALL INCLUSIVE – CAŁODZIENNE (do godz. 2:00)
Pakiet Allegrissimo*– dorosły
Pakiet zawiera napoje bezalkoholowe i alkoholowe bez ograniczeń, wybierane z
karty Allegrissimo: wino na kieliszki (białe, różowe, czerwone), piwo z beczki, softy,
woda mineralna, napoje ciepłe oraz koktajle. Lody są serwowane w wafelku lub
kubeczku. Cena pakietu 26 euro / dzień / osobę.

Pakiet Allegrissimo* – dziecko (3-17 lat)
Pakiet zawiera napoje bezalkoholowe bez ograniczeń, wybierane z karty Allegrissimo: softy, woda
mineralna, soki owocowe, napoje ciepłe, koktajle bezalkoholowe, koktajle mleczne i owocowe. Lody
są serwowane w wafelku lub kubeczku. Cena pakietu 12 euro / dzień / dziecko.
*Napoje zawarte w pakiecie „Allegrissimo” mogą być zamawiane we wszystkich barach, restauracjach jak również w
restauracjach tematycznych.
Pakiet nie zawiera: papierosów, cygar, szampana, napoi alkoholowych Premium, napoi z minibaru, „pamiątkowej szklanki”,
napoi serwowanych w „pamiątkowych szklankach” oraz dań serwowanych w restauracjach oraz barach tematycznych.
Wszystkie produkty nie wchodzące w skład pakietu są zaznaczone w karcie gwiazdką. Pakiet należy zarezerwować na czas
trwania całego rejsu, 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
wypłynięcia. Pakiet Allegrissimo można zarezerwować do rejsów europejskich (rejsy trwające minimum 4 noce).

Pakiet Allegrissimo Premium*– dorosły
Pakiet zawiera szeroki wybór napoi bezalkoholowych i alkoholowych bez ograniczeń:
wino na kieliszki, piwo z beczki, piwo butelkowane, piwo w puszce, softy, woda
mineralna, napoje ciepłe, koktajle oraz wszystkie napoje w barze - również Premium.
Napoje z minibaru, desery z lodziarni i cukierni oraz menu z room serwis’u są wliczone
w cenę. Cena za pakiet 44 euro / dzień / osobę.

Pakiet Allegrissimo Premium*– dziecko (3-17 lat)
Pakiet zawiera napoje bezalkoholowe bez ograniczeń: softy, energy drinks, soki owocowe, wodę
mineralną, napoje ciepłe, koktajle bezalkoholowe, koktajle mleczne i owocowe. Napoje z minibaru,
desery z lodziarni i cukierni oraz menu z room serwisu są wliczone w cenę.
Cena za pakiet 21 euro / dzień / dziecko.
*Napoje zawarte w pakiecie Allegrissimo Premium mogą być zamawiane we wszystkich barach, restauracjach jak również w
restauracjach tematycznych.
Pakiet nie zawiera: papierosów, cygar, szampana i wina musującego, butelek wina, „pamiątkowych szklanek”, napojów
serwowanych w „pamiątkowych szklankach” oraz dań serwowanych w restauracjach oraz barach tematycznych. Wszystkie
produkty nie wchodzące w skład pakietu są zaznaczone w karcie gwiazdką. 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 wypłynięcia.
Pakiet Allegrissimo Premium można zarezerwować do rejsów europejskich (rejsy trwające minimum 4 noce).
Ważne informacje dodatkowe:
Zawartość oraz ceny pakietów mogą się zmienić, dlatego informacja ta zostanie potwierdzona w momencie rezerwacji. W celu
sprawdzenia jakie pakiety dodatkowe można zamówić, proszę skontaktować się z biurem Marco Polo Travel.
Przy zakupie pakietu napojów w Marco Polo Travel, opłata serwisowa 15% jest już wliczona w cenę.
Rezerwując pakiet napojów podczas rejsu, cena pakietu jest wyższa o 15%.
Osoba niepełnoletnia jest to osoba w wieku 3 - 17 lat (3 - 20 lat dla USA).

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

