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A Costa hajótársaság különféle, előre, ill. a fedélzeten megrendelhető italcsomagokat kínál utasai 
számára. Összeállításunk az italcsomagokkal kapcsolatos legfontosabb információkat tartalmazza. 
 
 

Pohárbérlet italcsomag (X1 és X1CHD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pohárbérlet italcsomag felnőtteknek (X1) 
 

13,50 euró/nap/fő 

 
 

Tartalma:  
• bor, sör, üdítőitalok és ásványvíz 

 
Az italcsomag keretében fogyasztható borok olasz asztali borok (fehérborok, pl. Soave, Bianco Castelli 
Romani, Cortese, vörösborok, pl. Merlot, Rosso dei Castelli Romani, Barbera, rosé: Rosé dei Castelli 
Romani / a választék változhat). 
 
 
 
 

Pohárbérlet italcsomag gyermekeknek 4-17 éves korig* (X1CHD) 

 

8,30 euró/nap/fő 

 
 

Tartalma:  
• üdítőitalok és ásványvíz 

 
* 4 éves kor alatt az italcsomag ingyenes. 
 
 
 
 

Az ’X1’, ill. ’X1CHD’ italcsomag az önkiszolgáló- és ültetett éttermekben* érvényes – a felsorolt italok 
korlátlan fogyasztására jogosít az ebédek és vacsorák során. 
 
A fogyasztás ún. ’by glass’, pohár alapú rendszerben történik, azaz a pincérek pohárba töltve kínálják 
a rendelt italokat. Egyfajta italból alkalmanként egy pohár ital rendelhető, de a rendelés 
természetesen többször is megismételhető. 

 
Az ’X1CHD’ italcsomag kizárólag a gyermekkel együtt utazó felnőttek számára foglalható ’X1’ 
italcsomaggal együtt foglalható.  
 
Az ’X1’, ill. ’X1 CHILD’ italcsomagot előre, a hajóút indulása előtt legkésőbb 10 nappal meg kell 
rendelni. Az egy foglalási rekordban lévő, ill. több foglalás esetén az együtt étkező valamennyi felnőtt 
és gyermek utas számára meg kell rendelni a megfelelő italcsomagot. 
 
* Kivéve az ún. fizető éttermeket. 
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Extra pohárbérlet (all inclusive) italcsomag (EXTRA és EXTRACHD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extra pohárbérlet (all inclusive) italcsomag felnőtteknek (EXTRA) 
 

25 euró/nap/fő 

 
 

Tartalma:  
• az éttermekben bor, sör, üdítőitalok és ásványvíz 
• a bárokban a fentieken felül egyéb alkoholtartalmú, ill. alkoholmentes italok (pl. koktélok) és 

kávé 
 
Az italcsomag keretében fogyasztható borok olasz asztali borok (fehérborok, pl. Soave, Bianco 
Castelli Romani, Cortese, vörösborok, pl. Merlot, Rosso dei Castelli Romani, Barbera, rosé: Rosé dei 
Castelli Romani / a választék változhat). 
 
Az egyéb alkoholtartalmú, ill. alkoholmentes italok körét egy speciális itallap tartalmazza. Általános 
jellemzőként elmondható, hogy premium kategóriájú italokat az italcsomag nem tartalmaz. 
 
 
 

Extra pohárbérlet (all inclusive) italcsomag gyermekeknek 4-17 éves korig* 
(EXTRACHD) 

 

16 euró/nap/fő 
 

 

Tartalma:  
• az éttermekben üdítőitalok és ásványvíz 
• a bárokban üdítőitalok és egyéb alkoholmentes italok (pl. koktélok) és ásványvíz+ 

 
* 4 éves kor alatt az italcsomag ingyenes. 
+ Az alkoholmentes italok körét egy speciális itallap tartalmazza.  
 
 
 
 

Az ’EXTRA’, ill. ’EXTRACHD’ italcsomag az önkiszolgáló- és ültetett éttermekben*, valamint a 
bárokban érvényes, a felsorolt italok korlátlan fogyasztására jogosít az éttermekben az ebédek és 
vacsorák során, illetve a bárokban a nap bármely szakában. Minibár fogyasztást az italcsomag nem 
tartalmaz. 
 
A fogyasztás ún. ’by glass’, pohár alapú rendszerben történik, azaz a pincérek pohárba töltve kínálják 
a rendelt italokat. Egyfajta italból alkalmanként egy pohár ital rendelhető, de a rendelés 
természetesen többször is megismételhető. 
 
Az ’EXTRACHD’ italcsomag kizárólag a gyermekkel együtt utazó felnőttek számára foglalható ’EXTRA’ 
italcsomaggal együtt foglalható.  
 
Az ’EXTRA’, ill. ’EXTRACHD’ italcsomag itthon előre (a hajóút indulása előtt legkésőbb 10 nappal) és a 
fedélzeten is megrendelhető. Az egy foglalási rekordban lévő, ill. több foglalás esetén az együtt 
étkező valamennyi felnőtt és gyermek utas számára meg kell rendelni a megfelelő italcsomagot. 
 
* Kivéve az ún. fizető éttermeket. 
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All inclusive VIP italcsomag (J2 és J2CHD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All inclusive VIP italcsomag felnőtteknek (J2) 
 

41 euró/nap/fő 

 
 

Tartalma:  
• az éttermekben bor, sör, üdítőitalok és ásványvíz 
• a bárokban a fentieken felül egyéb alkoholtartalmú, ill. alkoholmentes italok ún. ’Open Bar’ 

rendszerben 7,50 euró/ital értékhatárig a bárok itallapjának* árlistája alapján és kávé 
• minibár fogyasztás 
• ásványvíz-bekészítés a kabinban 

 
Az italcsomag keretében fogyasztható borok olasz asztali borok (fehérborok, pl. Soave, Bianco 
Castelli Romani, Cortese, vörösborok, pl. Merlot, Rosso dei Castelli Romani, Barbera, rosé bor: Rosé 
dei Castelli Romani / a választék változhat) 
 
* Az itallapon szereplő dohányáruk nem rendelhetők az italcsomag keretében.  
 
 

Pohárbérlet & Open Bar italcsomag gyermekeknek 4-17 éves korig* (J2CHD) 

 

18 euró/nap/fő 

 
 

Tartalma: 
• az éttermekben üdítőitalok és ásványvíz 
• a bárokban üdítőitalok és egyéb alkoholmentes italok ún. ’Open Bar’ rendszerben 7,50 

euró/ital értékhatárig a bárok itallapjának árlistája alapján és ásványvíz 
• minibár fogyasztás 
• ásványvíz-bekészítés a kabinban 

 
* 4 éves kor alatt az italcsomag ingyenes. 
 
 

A ’J2’, ill. ’J2CHD’ italcsomag az önkiszolgáló- és ültetett éttermekben*, valamint a bárokban  
és a kabinban (minibár) is érvényes, a felsorolt italok korlátlan fogyasztására jogosít – az 
éttermekben az ebédek és vacsorák során, a bárokban a nap bármely szakában. 
 
A fogyasztás ún. ’by glass’, pohár alapú rendszerben történik, azaz a pincérek pohárba töltve kínálják 
a rendelt italokat. Egyfajta italból alkalmanként egy pohár ital rendelhető, de a rendelés 
természetesen többször is megismételhető. 
 
A ’J2CHD’ italcsomag kizárólag a felnőttek számára foglalható ’J2’ italcsomaggal együtt foglalható. 
 
A ’J2’, ill. ’J2CHD’ italcsomagot előre, a hajóút indulása előtt legkésőbb 10 nappal meg kell rendelni. 
Az egy foglalási rekordban lévő, ill. több foglalás esetén az együtt étkező valamennyi felnőtt és 
gyermek utas számára meg kell rendelni a megfelelő italcsomagot. 
 
* Kivéve az ún. fizető éttermeket. 
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’Easy Selection’ bor- és italbérlet 

 
Tartalma: 4 üveg olasz asztali bor (2 vörös + 2 fehér), 7 üveg ásványvíz. 
Fogyasztás helye: ültetett étterem 
Ára: 100 euró/bérlet+ (tájékoztató ár, útvonalanként eltérő lehet) 
 

’Classic Selection’ bor- és italbérlet 
 
Tartalma: 6 üveg olasz asztali bor (3 vörös + 3 fehér), 7 üveg ásványvíz. 
Fogyasztás helye: ültetett étterem 
Ára: 125 euró/bérlet+ (tájékoztató ár, útvonalanként eltérő lehet) 
 

’Special Selection Save’ bor- és italbérlet 
 
Tartalma: 6 üveg olasz premium minőségű asztali bor (3 vörös + 3 fehér), 7 üveg ásványvíz.  
Fogyasztás helye: ültetett étterem 
Ára: 155 euró/bérlet+ (tájékoztató ár, útvonalanként eltérő lehet) 
 

Ásványvíz bérlet 
 
Tartalma: 13 üveg ásványvíz (1 liter/üveg) 
Ára: 33 euró/bérlet* 
Fogyasztás helye: éttermek és bárok 
 

’Boys & Girls’ üdítőital bérlet 
 
A Costa a gyermekekre és az alkoholmentes italokat előnyben részesítő felnőttekre is gondolt az 
italbérletek kialakításakor. A ’Boys & Girls’ üdítőital bérlet 20 alkoholmentes ital (üdítő italok, jeges 
tea, frissen facsart gyümölcslevek, gyümölcsös turmixok és különböző juice-ok, stb.) elfogyasztására 
jogosít. 
Ára: 55 euró/bérlet* 
Fogyasztás helye: éttermek és bárok 
 

Sör bérlet 
 
Tartalma: 20 pohár csapolt sör (4 dl-es pohár) 
Ára: kb. 93 euró/bérlet* 
Fogyasztás helye: éttermek és bárok 
 

Eszpresszókávé bérlet 
 
Tartalma: 25 csésze eszpresszókávé 
Ára: 33 euró/bérlet* 
Fogyasztás helye: éttermek és bárok 
 

Capuccino bérlet 
 
Tartalma: 25 csésze capuccino 
Ára: 50 euró/bérlet* 
Fogyasztás helye: éttermek és bárok 
 
Figyelem! Az italcsomagok foglalhatósága hajónként, útvonalanként eltérő lehet. 
* Az ár tájékoztató ár, amely hajónként, útvonalanként eltérő lehet (egyedi akciók stb.). 
+ CostaClub tagoknak 20% kedvezmény 
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Costa italcsomagok összehasonlítása 

 

Mikor és hogyan rendelhetem meg? 
a hajóút előtt 

a fedélzeten az utazási 
irodában 

a hajótársaság 
honlapján 

Pohárbérlet – X1 • - - 
Extra pohárbérlet – EXTRA • • • 
All inclusive VIP italcsomag – J2 • - - 
Easy Selection bor- és italbérlet - - • 
Classic Selection bor- és italbérlet - - • 
Special Selection Save bor- és italbérlet - - • 
Ásványvíz bérlet • - • 
Boys and Girls üdítőital bérlet • - • 
Sör bérlet - - • 
Coffee- és Capuccino kávébérlet - - • 

 
 

Hol használhatom? éttermekben bárokban minibárban 
Pohárbérlet – X1 • - - 
Extra pohárbérlet – EXTRA • • - 
All inclusive VIP italcsomag – J2 • • • 
Easy Selection bor- és italbérlet csak az  

ültetett 
éttermekben 

- - 
Classic Selection bor- és italbérlet - - 
Special Selection Save bor- és italbérlet - - 
Ásványvíz bérlet • • - 
Boys and Girls üdítőital bérlet • • - 
Sör bérlet • • - 
Coffee- és Capuccino kávébérlet • • - 

 
 

Mennyibe kerül? (euró/nap/fő) felnőtt gyermek 
Pohárbérlet – X1 13,50 8,30 
Extra pohárbérlet – EXTRA 25 16 
All inclusive VIP italcsomag – J2 41 18 
Mennyibe kerül? (euró/bérlet – tájékoztató árak)  
Easy Selection bor- és italbérlet 100 euró 
Classic Selection bor- és italbérlet 125 euró 
Special Selection Save bor- és italbérlet 155 euró 
Ásványvíz bérlet 33 euró 
Boys and Girls üdítőital bérlet 55 euró 
Sör bérlet 93 euró 
Coffee- és Capuccino kávébérlet 33, ill. 50 euró 
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Mit tartalmaznak a felnőtt italcsomagok? X1 EXTRA J2 
bor • • • 
sör • • • 
üdítőitalok • • • 
ásványvíz • • • 
kávé - • • 
egyéb alkoholtartalmú, ill. alkoholmentes 
italok a bárokban       

• speciális itallap alapján 
• max. 7,50 euró/ital értékhatárig 

 
 
- 
- 

 
 

• 

 
 
 

• 
minibár fogyasztás - - • 
ásványvíz-bekészítés a kabinban - - • 

 
 

Mit tartalmaznak a gyermek italcsomagok? X1CHD EXTRACHD J2CHD 
üdítőitalok • • • 
ásványvíz • • • 
egyéb alkoholmentes italok a bárokban 

• speciális itallap alapján 
• max. 7,50 euró/ital értékhatárig 

 
- 
- 

 
• 

 
 

• 
minibár fogyasztás - - • 
ásványvíz-bekészítés a kabinban - - • 

 

 


