
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Pachete de bauturi, 
valabile din iarna 

2018. 
 
 
 

Din 12 noiembrie 2018, noi pachete de bauturi vor fi introduse pentru a le inlocui pe cele curente. 

Scopul este de a simplifica oferta, detaliile regasindu-se mai jos: 

• Aplicable incepand cu iarna 2018/ 2019; 

• 5 pachete de bauturi oferind o gama larga de produse si bauturi premium; 

• procedura simplificata: aceleasi pachete pentru toate navele, sezoane si destinatii; 

• Pachetele, in versiune veche, deja rezervate vor fi garantate la bord in varianta actualizata; 

• Avantaj pentru pachetele preplatite: 15% reducere vs pretul de la bord. 
 
 

 

 

 



 

 
 

                    PACHETUL EASY                                      PACHETUL PREMIUM                            PACHETUL PREMIUM PLUS 
 

Consum nelimitat din toate bauturile cu 

pret pana la €6 sau $5*
 

 

Consum nelimitat din toate bauturile cu 

pret pana $/€10 sau $12**
 

 

Consum nelimitat din toate bauturile la 

pachar, fara limita de pret!

PACHETUL EASY +                                      PACHETUL PREMIUM +

• Bere la draft 
• Selectie de vinuri de casa, la pahar 
• Selectie de bauturi tari, aperitive 
• Cocktail-uri cu alcool si zero 
• Bauturi soft si sucuri de fructe la pahar 
• Bauturi energizante 
• Apa imbuteliata; 
• Bauturi calde clasice (espresso, 

cappuccino, caffe latte, ceai cald) 
• Specialitati din cafea si ciocolata calda. 

• Berea imbuteliata sau la draft din lista 
de bar; 

• Toate cocktail-urile care se incadreaza 
in pretul predefinit mai sus 

• Toate sortimentele de vin la pahar, in 
limita de pret definita (spumant, alb, 
rosé si rosu) 

• Bauturi tari standard si premium 
• Aperitive, biter si lichioruri. 

• Selectie de bauturi tari pentru connoisseurs’ 
• Sampanie la pahar 
• Toate vinurile la pahar 
• Toate cocktail-urile, inclusive cele pe 

baza de sampanie  
• Minibar 
• Bauturile si mancarea din meniul room 

service  
• Bauturile oferite in barurile tematice 
• 30% reducere la sticlele de vin si 

sampanie din lista.
 

 
Pot fi consumate in toate barurile de la bord, restaurantul a la carte 

si buffet, exclus restaurantele de specialitate. 

Pot fi consumate in toate barurile de la bord, restaurantul a la carte 

si buffet, exclus restaurantele de specialitate. 

Pot fi consumate in toate barurile de la bord, restaurantul a la carte si 

buffet, inclusiv restaurantele de specialitate. 

PACHETE NON-ALCOOLICE                                                                                 Euro/ persoana/zi 
 

  EASY PACKAGE 
                                                                                                                                                                  € 29,00 pe pers. pentru toate destinatiile 

 

                                                                                                                                                                  PACHET PREMIUM  
€ 39,00 pe pers. pentru Mediterana, Europa de 
Nord, Emirate, Antile, Cuba 

                                                                                                                                                                   € 52,00 pe pers. pentru Caraibe si America  
        de Nord     

                                € 47,00 pe pers. pentru America de Sud.
 
 

PACHET NON-ALCOOLIC                      PACHET NON ALCOOLIC COPII 

 

PACHET PREMIUM PLUS  
€ 55,00 pe pers. pentru Mediterana, Europa de 
Nord, Emirate, Antile, Cuba

Consum nelimitat de bauturi soft si 

altele pentru adulti (peste 18 ani) ***
 

• Cocktail-uri fara alcool 
• Sucuri 
• Bauturi energizante 
• Apa imbuteliata 
• Apa aromatizata 
• Sucuri de fructe 
• Bauturi pe baza de cafea 
• Ciocolata calda 
• Ceai organic 
• Inghetata  

 

Pot fi consumate in toate barurile de la bord, restaurantul 

a la carte si buffet, exclus restaurantele de specialitate 

Consum nelimitat de bauturi soft si 

altele pentru copii (3-17 ani) ***
 

• Cocktail-uri fara alcool 
• Sucuri 
• Bauturi energizante 
• Apa imbuteliata 
• Apa aromatizata 
• Sucuri de fructe 
• Bauturi pe baza de cafea 
• Ciocolata calda 
• Ceai organic 
• Inghetata  

 

Pot fi consumate in toate barurile de la bord, restaurantul a la carte 

si buffet, exclus restaurantele de specialitate 

€ 66,00 pe pers. in Caraibe si America de Nord 
€ 55,00 pe pers. pentru America de Sud   
 

PACHET NON-ALCOOLIC 
€ 19,00 pe pers. pentru Mediterana, Europa de 
Nord, Emirate, Antile, Cuba 
€ 24,00 pe pers. pentru Caraibe si America de 
Nord 
€ 21,00 pe pers. pentru America de Sud 
 

PACHET NON-ALCOOLIC COPII 
€ 14,00 pe copil pentru toate destinatiile.

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

* €6 pentru croazierele din Mediterana, Europa de Nord, Emirate, Antile si Cuba; $5 pentru America de Sud; consum nelimitat dintr-o selectie variata pentru Caraibe si America de Nord. 
** €10 pentru Mediterana, Europa de Nord, Emirate, Antile si Cuba; $12 pentru Caraibe si America de Nord; $10 pentru America de Sud. 
***Pentru Caraibe si SUA: pachet non-alcoolic pentru pasagerii peste 12 ani. Pachet pentru copii: 3-11 ani. 

Termeni si Conditii: Pachetele sunt pentru uz personal. Cardul emis cu codul pachetului este netransferabil. Abaterea de la termenii pachetului poate rezulta in retragerea acestuia si diferenta nu se 
ramburseaza. Tariful se aplica pentru fiecare zi a croazierei, exceptie ziua debarcarii. Odata activat la bord, pachetul nu poate fi anulat sau rambursat. Pachetul este obligatoriu pentru toti ocupantii cabinei 

si pentru ocupantii cabinelor care doresc sa ocupe aceeasi masa la restaurant, inclusiv pentru minorii carora li se rezerva versiunea soft (pentru copii). Pachetele nu sunt obligatorii pentru copii cu varsta 
mai mica de 3 ani. Pachetele sunt valabile doar pentru Croaziere de minim 4 nopti, exceptie fiind croazierele din America de Sud care pot avea orice durata. Urmatoarele produse nu sunt incluse in 
pachete: tutun, pahare suvenir, inghetata din meniu, obiecte de retail, minibar si room service (minibarul si roomservice-ul sunt incluse in pachetul Premium Plus). 


