
MSC Cruises Italcsomagok 2018-2019 tél és 2019 nyár 

 

ÁRAK: 

Európai, Egyesült Arab Emirátusok-beli, 
Kubai indulású hajóutakon:  
 

Karib-tengeri és Észak-Amerikai indulású 
hajóutakon:  
 

Easy csomag: 9 900,-Ft/fő/éj 
Premium csomag: 13 500,-Ft/fő/éj 
Premium Plus csomag: 18 800,-Ft/fő/éj 
Alkohol-mentes csomag: 6 500,-Ft/fő/éj 
Gyermek csomag: 4 800,-Ft/fő/éj 
 

Easy csomag: 9 900,-Ft/fő/éj 
Premium csomag: 17 800,-Ft/fő/éj 
Premium Plus csomag: 22 500,-Ft/fő/éj 
Alkohol-mentes csomag: 8 200,-Ft/fő/éj 
Gyermek csomag: 4 800,-Ft/fő/éj 
 

 

A csomagok tartalma:  
 

Easy csomag 

Azon italok korlátlan fogyasztása, melyek értéke az európai, EAE-i, vagy kubai indulású 

hajóutakon kevesebb, mint 6 EUR-t, a karibi és Észak-Amerikai indulású hajutak esetén az 5 

USD-t 

- csapolt sör 

- házi borok (poharanként) 

- egyes röviditalok, koktélok, és aperitifek 

- alkoholmentes koktélok 

- üdítők, gyümölcslevek (poharanként) 

- üveges ásványvíz 

- kávé, capuccino, caffe latte, tea, és egyes kávéspecialitások, forró csokoládé 

Premium csomag 

Azon italok korlátlan fogyasztása, melyek értéke az európai, EAE-i, vagy kubai indulású 

hajóutakon kevesebb, mint 10 EUR, a karibi és Észak-Amerikai indulású hajutak esetén 12 

USD) 

Easy csomag +  

- üveges és csapolt sörök 

- koktélok 

- borok 

- standard és premium röviditalok 

- likőrök, aperitifek 

Premium Plus csomag 

Korlátlan italfogyasztás 

Premium csomag  +  

- pezsgő (poharanként) 

- borok (poharanként) 

- koktélok, ideértve a pezsgőkoktélokat is 

- fogyasztás a minibárból 

- ételek és italok a szobaszervíz menüjéről 



- 30% kedvezmény az üveges borok és pezsgők árából 

Alkoholmentes csomag 

- alkoholmentes koktélok 

- üdítők 

- energiaitalok 

- üveges ásványvizetk 

- ízesített vizek 

- gyümölcslevek 

- premium kávés italok 

- forró csokoládés különlegességek 

- teák 

- fagylalt 

Gyermek csomag 

- alkoholmentes koktélok 

- üdítők 

- energiaitalok 

- üveges ásványvizetk 

- ízesített vizek 

- gyümölcslevek 

- premium kávés italok 

- forró csokoládés különlegességek 

- teák 

- fagylalt 

Az italcsomagokban szereplő italokat a büfé-, és főéttermekben, valamint a bárokban lehet 

fogyasztani, a tematikus éttermekben történő fogyasztás továbbra is külön fizetendő. Az 

italcsomagokat a hajóút teljes időtartamára kell foglalni, az egy kabinban utazó összes 

vendégnek (gyermekeknek 3 éves kortól kötelező). Több kabin foglalása esetén csak abban 

az esetben tudnak egy asztalnál vacsorázni, amennyiben egyforma italcsomagot foglaltak. 

Az italcsomagok a 4 vagy annál hosszabb hajóutakra foglalhatók csak.  


