MSC italcsomagok 2014-15 téli szezonban
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€
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€
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€
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csomagár

€

230,00

Alhoholmentes italok korlátlan fogyasztása a bárban (energia italok, gyümölcslevek, ásványvíz, forró
italok, alkoholmentes koktélok, smootiek és shakek), alkoholmentes italok és snackek a minibárból és
ásványvíz a kabinban, valamint a "Gelateria" és a cukrászda teljes kínálata, ételek a szobaszerviz
kínálatából. Az italok valamennyi bárban és étteremben fogyaszthatók (az á la carte éttermekben is). A
csomag csak személyes használatra és egy rendelés alkalmával egy italra érvényes. Az személyenként
azonosító kártya nem átruházható. Az all inclusive csomaggal történő visszaélés esetén a
és naponta
szolgáltatások azonnal letiltásra kerülnek, a fennmaradó napokra visszatérítés nem jár. Az
alábbi szolgáltatásokat a csomag nem tartalmazza: alkoholos italok, cigaretta, szivar, palackozott
borok, ajándékpoharak és italok abban felszolgálva, ételfogyasztás a térítés ellenében igénybe vehető
éttermekben.
Bizonyos alkoholos és alhoholmentes italok korlátlan fogyasztása, pohárban felszolgált borok (fehér,
vörös, rozé és habzó bor az itallap "Allegrissimo Selection" kategóriájából), csapolt sörök, üdítő italok,
ásványvíz, forró italok, bizonyos italok és koktélok a bár kínálatából, jégrém tölcsérben vagy pohárban.
Az italok valamennyi bárban és étteremben fogyaszthatók (az á la carte éttermekben is). A csomag
csak személyes használatra és egy rendelés alkalmával egy italra érvényes. Az azonosító
kártya nem átruházható. Az all inclusive csomaggal történő visszaélés esetén a
szolgáltatások azonnal letiltásra kerülnek, a fennmaradó napokra visszatérítés nem jár. Az
személyenként
alábbi szolgáltatásokat a csomag nem tartalmazza: cigaretta, szivar, pezsgő, prémium italok,
és naponta
fogyasztás a minibárból és az ásványvíz a szobában, ajándékpoharak és italok abban felszolgálva,
ételfogyasztás a térítés ellenében igénybe vehető éttermekben. A csomag nem tartalmazza az
itallapokon csillaggal jelölt italokat.

Az italokat pohárban szolgálják fel. A csomag az egy kabinban utazó vagy egy foglalási szám alatt
foglalt vagy közös asztalnál étkezni kívánó összes utas számára kötelezően foglalandó, beleértve a
gyermekeket is (nekik a 432-es csomag, 3 év alattiaknak nem kötelező). A csomag csak az utazás teljes
időtartamára foglalható (kivéve elutazás napja), napi bontásban nem.

ALLEGRISSIMO
ALL INCUSIVE 24H
GYERMEK (3-17 ÉVES)

ITALOK AZ ÉTKEZÉSHEZ

€

Az italokat pohárban szolgálják fel. A csomag az egy kabinban utazó vagy egy foglalási szám alatt
foglalt vagy közös asztalnál étkezni kívánó összes utas számára kötelezően foglalandó, beleértve a
gyermekeket is (nekik a 422-es csomag, 3 év alattiaknak nem kötelező). A csomag csak az utazás teljes
időtartamára foglalható (kivéve elutazás napja), napi bontásban nem.

ALLEGRISSIMO PREMIUM
ALL INCUSIVE 24H
GYERMEK (3-17 ÉVES)

ITALCSOMAGOK

ÁR

LEÍRÁS

Alkoholos és alhoholmentes italok korlátlan fogyasztása, borok (az itallap "by the glass" kategóriájából),
csapolt, üveges és dobozos sörök, üdítő italok, ásványvíz, forró italok és a bár teljes kínálata (pl.
prémium szeszesitalok), italok a minibárból és ásványvíz a kabinban, valamint a "Gelateria" és a
cukrászda teljes kínálata, ételek a szobaszerviz kínálatából. Az italok valamennyi bárban és étteremben
fogyaszthatók (az á la carte éttermekben is). A csomag csak személyes használatra és egy
rendelés alkalmával egy italra érvényes. Az azonosító kártya nem átruházható. Az all
inclusive csomaggal történő visszaélés esetén a szolgáltatások azonnal letiltásra kerülnek, személyenként
a fennmaradó napokra visszatérítés nem jár. Az alábbi szolgáltatásokat a csomag nem
és naponta
tartalmazza: cigaretta, szivar, palackozott borok, habzó bor és pezsgő, ajándékpoharak és italok
abban felszolgálva, ételfogyasztás a térítés ellenében igénybe vehető éttermekben.

"CHEERS"
FELNŐTT

432

704

Bizonyos alhoholmentes italok korlátlan fogyasztása, üdítő italok, ásványvíz, gyümölcslevek, forró italok,
alkoholmentes koktélok, smoothiek és shakek, jégrém tölcsérben vagy pohárban. Az italok valamennyi
bárban és étteremben fogyaszthatók (az á la carte éttermekben is). A csomag csak személyes
használatra és egy rendelés alkalmával egy italra érvényes. Az azonosító kártya nem
átruházható. Az all inclusive csomaggal történő visszaélés esetén a szolgáltatások azonnal személyenként
letiltásra kerülnek, a fennmaradó napokra visszatérítés nem jár. Az alábbi szolgáltatásokat
és naponta
a csomag nem tartalmazza: alkoholos italok, cigaretta, szivar, pezsgő, fogyasztás a minibárból és az
ásványvíz a szobában, szobaszerviz, ajándékpoharak és italok abban felszolgálva, ételfogyasztás a
térítés ellenében igénybe vehető éttermekben. A csomag nem tartalmazza az itallapokon csillaggal jelölt
italokat.
Bizonyos alkoholos és alkoholmentes italok korlátlan fogyasztása, palackozott borok (a ház borai kétféle fehér, kétféle vörös és egyféle rozé közül választható), ásványvíz, csapolt sör és üdítő italok. Az
személyenként
ebéd és a vacsora ideje alatt, csak a főétteremben és a büfé étteremben érvényes, az á la carte
és naponta
éttermekben nem.

Egy kabinban utazók, családok vagy egy csoport minden résztvevője számára kötelezően foglalandó.
"CHEERS"
GYERMEK (3-17 ÉVES)

709

ALLEGRO N°1
BOR & VÍZ

520

CLASSIC
BORCSOMAG

423

EATALY'S VINO LIBERO
CSOMAG

434

SELECT
BORCSOMAG

425

Bizonyos alkoholmentes italok, ásványvíz és üdítő italok korlátlan fogyasztása az ebéd és a vacsora ideje
személyenként
alatt. Csak a főétteremben és a büfé étteremben érvényes, az á la carte éttermekben nem.
és naponta

Egy kabinban utazók, családok vagy egy csoport minden résztvevője számára kötelezően foglalandó.

4 üveg bor (1 fehér, 2 vörös és 1 rozé) + 7 üveg ásványvíz.
Az italokat a főétteremben, a büféétteremben és a bárban lehet elfogyasztani. A főétteremben az
étkezéshez rendelt, megbontott borokat körültekintően tárolják és a következő napon felszolgálják. A
büféétteremben és a bárban rendelt üvegeknél ez a szolgáltatás nem elérhető.
6 üveg bor (chardonnay, sauvignon blanc, riesling, cabernet sauvignon, merlot, chianti), 1 üveg
prosecco + 7 üveg ásványvíz.
Az italok csak a főétteremben rendelhetők, a megbontott borokat körültekintően tárolják és a következő
napon felszolgálják.
6 üveg, a természettel összhangban (műtrágya és gyomirtószer valamint szulfit nélkül) előállított bor +
7 üveg ásványvíz.
Az italok csak a főétteremben rendelhetők, a megbontott borokat körültekintően tárolják és a következő
napon felszolgálják.
5 üveg sommelier által választott bor és 1 üveg pezsgő + 7 üveg ásványvíz.
Az italok csak a főétteremben rendelhetők, a megbontott borokat körültekintően tárolják és a következő
napon felszolgálják.

EGYÉB CSOMAGOK

ITALCSOMAGOK

KATEGÓRIA

KÓD

ÁR

LEÍRÁS

KÁVÉ CSOMAG

435

15 kávé: capuccino, caffe latte, espresso és alkoholmentes kávés ital valamint jeges kávé.

csomagár

€

23,00

ALLEGRO N°3
ÜDÍTŐ ITALOK

512

14 dobozos üdítő és/vagy gyümölcslé. Bármelyik bárban, étteremben és büfében beváltható. Életkortól
függetlenül foglalható.

csomagár

€

34,00

ÁSVÁNYVÍZ CSOMAG

514

14 üveg ásványvíz (1 l ). Bármelyik bárban, étteremben és büfében rendelhető.

csomagár

€

27,00

TASTE THE WORLD
ÜVEGES SÖR CSOMAG

436

14 doboz/üveg sör vagy cider: Heineken, Amstel Light, Amstel Radler, Sol, Dos Equis, Affligem Blond,
Desperados, Newcastle Brown Ale, Strongbow, Bulmers, alkoholmentes Buckler. Az italok a bárokban, a
főétteremben, a specialitás éttermekben és a büfé étteremben rendelhetők.

csomagár

€

59,00

ALLEGRO N°2
SÖR & VÍZ CSOMAG

533

14 csapolt sör (4 dl) + 7 üveg ásványvíz.
Az italok a bárokban, a főétteremben és a büfé étteremben rendelhetők.

csomagár

€

69,00

ROMANTIKUS NAPFELKELTE
ALKOHOLMENTES

702

1 kancsó frissen facsart narancslé (1/2 l) + 2 MSC pohár (ajándék) + egy tál friss gyümölcs + egy tálca
péksütemény a kabinban felszolgálva.

csomagár

€

17,00

VIP CSOMAG

526

1 üveg Asti spumante + különleges gyümölcskosár (7 féle szezonális gyümölcs) a kabinban felszolgálva.

csomagár

€

27,00

RÓZSASZIROM
CSOMAG

545

Egy üveg "Il vino dell'amore" Moscato deluxe csomagolásban, 2 MSC pohár (ajándék) és egy tálca
aprósütemény.

csomagár

€

39,00

DELUXE BON VOYAGE

542

Egy üveg habzó bor és egy tálca üdvözlőfalat behajózáskor a kabinban felszolgálva, üdvözlő levél a
kapitánytól, friss gyümölcskosár a kabinban minden nap, meghívó egy VIP koktélra.

csomagár

€

44,00

ROMANTIKUS NAPLEMENTE

501

1 üveg Moet & Chandon brut pezsgő + 2 MSC pohár (ajándék) + egy tálca (10 db) csokoládéba mártott
eper a kabinban felszolgálva.

csomagár

€

76,00

ROMANTIKUS NAPLEMENTE
PROMO SENIOR

701

1 üveg Moet & Chandon brut pezsgő + 2 MSC pohár (ajándék) + egy tálca (10 db) csokoládéba mártott
eper a kabinban felszolgálva + a kapitány üdvözlő levele + meghívó egy VIP koktélra.

csomagár

€

84,00

ROMANTIKA
CSOMAG

548

Egy üveg Champagne Veuve Clicquot Brut, 2 MSC pohár (ajándék), egy tálca csokoládéba mártott eper
és a kapitány üdvözlő levele behajózásor. Friss gyümölcskosár minden nap és meghívó egy VIP koktélra.

csomagár

€

99,00

CSOKIBA MÁRTOTT EPER

503

Egy tálca csokoládéba mártott eper (10 db) a kabinban felszolgálva.

csomagár

€

10,00

KÜLÖNLEGES
GYÜMÖLCSKOSÁR

281

7 féle szezonális gyümölcs a kabinban felszolgálva.

csomagár

€

7,00

GYÜMÖLCSKOSÁR
(7-8 NAPOS HAJÓÚT)

546

5 féle szezonális gyümölcs a kabinban felszolgálva minden nap.

csomagár

€

24,00

GYÜMÖLCSKOSÁR
(8+ NAPOS HAJÓÚT)

547

5 féle szezonális gyümölcs a kabinban felszolgálva minden nap.

csomagár

€

37,00

KONTINENTÁLIS REGGELI
KÉT SZEMÉLYRE
A KABINBAN

550

Deluxe kontinentális reggeli a kabinban két személy részére: forró italok (kávé, tea, tej), frissen facsart
narancslé, péksütemény és croissant (croissant, csokis párna, baguette, briós), 3 féle üveges lekvár és 1
féle méz, vaj, margarin, sajtok (brie, asaiago, bel paese, ricotta - személyenként 40 g), pármai sonka
rózsák (40 g személyenként), lágytojás, műzli vagy joghurt, friss gyümölcs.

csomagár

€

12,00

SZÜLETÉSNAPI TORTA

527

Piskóta torta töltelékkel és díszítéssel (6-8 főre) az étteremben felszolgálva.

csomagár

€

11,50

JUBILEUM
SZÜLETÉSNAPI CSOMAG

530

1 üveg Asti spumante + torta az étteremben felszolgálva.

csomagár

€

29,00

SZÜLETÉSNAPI TORTA
GLUTÉNMENTES

509

Gyorsfagyasztott gluténmentes születésnapi torta.

csomagár

€

25,00

JUBILEUM GLUTÉNMENTES
SZÜLETÉSNAPI CSOMAG

043

Gyorsfagyasztott gluténmentes születésnapi torta (kb. 1 kg) + egy üveg Asti spumante.

csomagár

€

39,00

KÓSER ÉTELEK

968

Kóser készételek délben és este a főétteremben.

személyenként
és naponta

€

15,00

