MSC italcsomagok
423. Klasszikus borcsomag: 7 üveg bor (3 fehér, 3 vörös, 1 habzóbor), 7 üveg
ásványvíz. A csomagban szereplő italok csak a fő éttermekben fogyaszthatók. Az el
nem fogyasztott italokat visszazárják és a következő étkezésnél felhasználhatók.
Ára: 37 900 Ft / csomag
425. Válogatott borok csomagja: 5 üveg bor és 1 üveg pezsgő a hajó sommelier-je
által válogatva, 7 üveg ásványvíz. A csomagban szereplő italok csak a fő
éttermekben fogyaszthatók. Az el nem fogyasztott italokat visszazárják és a
következő étkezésnél felhasználhatók.
Ára: 75 900 Ft / csomag
431. Allegrissimo all inclusive csomag: korlátlan üdítő, gyümölcslé, ásványvíz,
sör, bor, koktélok, tea, kávé, forró csoki fogyasztása. A csomag a prémium alkoholos
italok, a pezsgő és a fizetős éttermekben történő italok fogyasztását nem
tartalmazza, valamint nem tartalmazza a minibárból és a kabinba készített
ásványvízből történő fogyasztást.
Ára: 8 600 Ft / fő / éj
A csomag min. 4 éjszakás hajóút esetén foglalható és csak a hajóút teljes
időtartamára foglalható. Foglalás esetén minden, egy kabinban utazó vendég
részére meg kell venni a csomagot. Több kabin foglalása esetén a vacsoránál csak
akkor tudnak egy asztalhoz ülni, ha az asztaltársaság minden tagja all inclusive
csomagot vásárolt.
432. Allegrissimo all inclusive csomag – gyermek: korlátlan üdítő, gyümölcslé,
ásványvíz, forró italok, alkoholmentes koktélok, tejes shake-ek, fagylalt fogyasztása a
bárból. A csomag nem tartalmazza a minibárból és a kabin kínálatából történő
fogyasztást, valamint a fő éttermekben és a fizetős éttermekben, illetve az
önkiszolgáló büfében csak az ásványvíz és az üdítők fogyasztását tartalmazza. Ez a
csomag 3 és 18 év közötti gyermekek számára foglalható kötelezően, akik olyan
csoporthoz, vagy családhoz tartoznak, aki a 431-es all inclusive csomagot foglalta.
Ára: 4 200 Ft / fő / éj
512. Allegro nr. 3. - üdítős csomag: 14 dobozos üdítő vagy gyümölcslé. A
voucherek az ültetett éttermekben, bárokban, és a büféétteremben egyaránt
beválthatóak. Ez a csomag felnőtteknek és gyermekeknek is foglalható.
Ára: 11 900 Ft / csomag
514. Víz csomag: 14 db 1 literes ásványvizet tartalmaz. A voucherek minden
étteremben, bárban, és büfében beválthatók. (a kabinba bekészített víz fogyasztását
nem tartalmazza!)
Ára: 8 900 Ft / csomag
546. Gyümölcskosár bekészítés (7 éjszakás hajóutak esetén): 5 db válogatott
friss gyümölcs bekészítése minden nap.
Ára: 7 900 Ft / csomag

704. Cheers csomag: korlátlan sör, bor, ásványvíz, üdítőital fogyasztás a
főétkezések (ebéd és vacsora) alkalmával. A bárokban, a fizetős éttermekben történő
fogyasztást és a minibárból történő fogyasztást nem tartalmazza.
Ára: 5 600 Ft / fő / éj
Csak a hajóút teljes időtartamára foglalható. Foglalás esetén minden, egy kabinban
utazó vendég részére meg kell venni a csomagot. Több kabin foglalása esetén a
vacsoránál csak akkor tudnak egy asztalhoz ülni, ha az asztaltársaság minden tagja
cheers csomagot vásárolt.
709. Cheers gyermek csomag: A fő éttermekben és az önkiszolgáló büfében az
üveges ásványvíz, üdítő fogyasztását, csak a főétkezések alkalmával (ebéd és
vacsora). Az Á la carte éttermekben, minibárból, a kabinból és a bárban a csomag
nem vehető igénybe. Ez a csomag 3 és 18 év közötti gyermekek számára foglalható,
akik olyan csoporthoz, vagy családhoz tartoznak, aki a 704-es csomagot foglalta.
Ára: 3 000 Ft / fő / éj
520. Allegro I. – bor és víz csomag: 4 üveg, a hajó sommelier-je által válogatott bor
(1 fehér, 2 vörös, 1 rosé bor) és 7 üveg ásványvíz fogyasztása a fő éttermekben, a
büfében és a bárokban. Az el nem fogyasztott borokat visszazárják és a következő
étkezésnél felhasználhatók, kivéve az önkiszolgáló büfében és a bárból rendelt
borokat, melyek esetében a megőrzés nem lehetséges.
Ára: 22 900 Ft/ csomag
533. Allegro II. – sör és víz csomag: 14 korsó (4 dl) csapolt sör és 7 üveg
ásványvíz; az italkuponok ültetett éttermekben, bárokban, és a büféétteremben
egyaránt beválthatóak.
Ára: 22 900 Ft/ csomag
435. Kávé csomag
15 kávé választható kávés ital (eszpresszó, cappuccino, tejeskávé, jegeskávék és
alkoholmentes kávés italok). Nem tartalmazza az alkoholos kávékat.
Ára: 7 900 Ft/csomag
MSC szolgáltatáscsomagok
Internet csomagok:
A megadott perceket a hajóút teljes
időtartama
alatt
a
fedélzeten,
megszakításokkal lehet felhasználni. A
hálózat akadozása és lassúsága
esetén is felhasználtnak minősülnek a
percek, erre vonatkozó reklamációt a
hajótársaság nem fogad el. A fel nem
használt percek után visszatérítés nem
jár. Egy személy több csomagot is
vásárolhat.
60 perc:
2350 Ft
3300 Ft
100 perc:
300 perc:
7300 Ft
480 perc:
9300 Ft

Mosoda csomagok:
10 db-os: 5000 Ft
20 db-os: 8300 Ft

Fotó és DVD csomagok:
Stúdió portré (10 db magas minőségű
25x35 cm-es kép és digitális verziói
CD-n):
31500 Ft
„Gold” DVD csomag (3 db DVD: „A
hajóutam”, „A kirándulásom”, „A
hajóm”):
9600 Ft

További előre foglalható szolgáltatásokról érdeklődjön irodáinkban.
A fenti csomagok nem minden hajóútra foglalhatóak, a részletekről érdeklődjön irodáinkban.

