
BOEK VOORAF - BESPAAR TOT

15%
TEGENOVER DE PRIJS AAN BOORD 

DRANKPAKKETTEN 
Beschikbaar voor 2021 zomercruises.

Ontdek ons ruim aanbod van voordelige drankpakketten die voldoen aan 
ieders voorkeur en dit aan de beste prijs.

Beslis welk pakket het best aan uw behoeften voldoet, en vergeet niet om 
uw extra's vooraf te boeken zodat u 15% besparen kunt!

DRANKPAKKETTEN

EASY PAKKET

Les uw dorst in alle vrijheid en op elk moment met een speciale selectie van huiswijnen 
per glas, bier van het vat, een selectie van klassieke cocktails, mixdrankjes en alcoholvrije 
cocktails, frisdranken en vruchtensappen per glas, flessen mineraal water en 
klassieke warme dranken (espresso, cappuccino, café latte, thee).
Het Easy pakket omvat al de bovenstaande dranken en kan worden geconsumeerd 
in alle bars aan boord, evenals in het buffet en hoofdrestaurant.
Ocean Cay en andere exclusieve bestemmingen zijn inbegrepen.  
Kan niet worden geconsumeerd in specialiteitenrestaurants en speciale gelegenheden.

PRE-PAID PRIJS PER DAG
€ 32 pp voor cruises in de Middellandse Zee en Noord-Europa.
$ 38 pp voor cruises in het Caribisch gebied, Noord-Amerika en Japan. 



* € 10 voor cruises in het Middellandse Zeegebied, Noord-Europa; 12$  voor cruises in het Caribisch gebied en Noord-Amerika; $ 10 voor cruises naar Japan. **Niet-alcoholische kinderpakket kan ook worden geconsumeerd  
in specialiteitenrestaurants als de familie/groep van de minderjarige de Pemium, of de Premium Plus pakketten heeft aangeschaft.

VOORWAARDEN:
Drankpakketten zijn niet overdraagbaar en mogen niet gedeeld worden met andere gasten, aangezien ze slechts voor één drank per bestelling geldig zijn. Overtreding van deze voorwaarden kan leiden tot annulering van het pakket van 
een gast zonder dat deze in aanmerking komt voor een terugbetaling of creditering van welke aard dan ook. Pakketten worden verkocht per cruise en niet per dag of op een andere basis. De prijzen gelden voor elke dag van de cruise, 
behalve voor de ontschepingsdag. Eenmaal geactiveerd aan boord kunnen pakketten niet meer worden opgezegd of terugbetaald. De pakketten moeten worden geboekt door alle gasten die in dezelfde kajuit zitten, samen reizen en aan 
dezelfde tafel willen dineren. Andere voorwaarden en bepalingen kunnen van toepassing zijn.

PREMIUM PLUS DRANKENPAKKET
Onbeperkte consumptie van alle dranken per glas, zonder prijslimiet!
Geniet van de beste dranken die er zijn, en de vrijheid om uw dorst te lessen hoe dan ook, 
waar en wanneer u maar wilt! Drankjes en eten uit de minibar, roomservicemenu 
en drankjes uit de themabar-menu's zijn eveneens inbegrepen. 
Dit pakket geeft u tevens 30% korting op flessen wijn en champagne van onze wijnkaart.
Premium plus pakket kan worden genuttigd in onze bars, het buffet, het hoofdrestaurant 
en de specialiteitenrestaurants. 
Ocean Cay en andere exclusieve bestemmingen zijn inbegrepen. Kan niet worden 
geconsumeerd tijdens speciale gelegenheden. 

PREPAID PRIJS PER DAG
€ 55 pp voor cruises in de Middellandse Zee en Noord-Europa.
$ 79 pp voor cruises in het Caribisch gebied, Noord-Amerika en Japan.

PREMIUM PAKKET
Onbeperkte consumptie van alle dranken tot $/€10 of $12*!
Geniet van een bijna eindeloze keuze aan manieren om uw dorst te lessen.
Dit pakket omvat een breed scala aan cocktails, sterke dranken, likeuren, aperitieven, 
wijnen per glas, zowel gebotteld bier als van het vat, frisdranken, vruchtensappen, flessen 
mineraal water, energiedranken, klassieke en speciale koffiedranken, warme chocolade 
lekkernijen en warme thee.
Het Premium-pakket kan worden genuttigd in onze bars, het buffet, het hoofdrestaurant 
en de specialiteitenrestaurants. Ocean Cay en andere exclusieve bestemmingen 
zijn inbegrepen. Kan niet worden geconsumeerd tijdens speciale gelegenheden.

PREPAID PRIJS PER DAG
€ 42 pp voor cruises in de Middellandse Zee en Noord-Europa.
$ 62 pp voor cruises in het Caribisch gebied, Noord-Amerika en Japan.

NIET-ALCOHOLISCH PAKKET

Ongelimiteerde frisdranken en meer! Geniet wanneer u maar wilt met een keuze uit 
alcoholvrije cocktails, frisdranken, energiedranken, mineraalwater in flessen, gearomatiseerd 
water, vruchtensappen, een breed scala aan premium koffiedranken, warme chocolademelk, 
biologische thee/ organic tea en softijs.
Dit pakket kan worden genuttigd in onze bars, het buffet, het hoofdrestaurant. 
Ocean Cay en andere exclusieve bestemmingen zijn inbegrepen. 
Kan niet worden geconsumeerd in specialiteitenrestaurants en speciale gelegenheden.

PREPAID PRIJS PER DAG
€ 19 pp voor cruises in de Middellandse Zee en Noord-Europa.
$ 29 pp voor cruises in het Caribisch gebied, Noord-Amerika en Japan.

NIET-ALCOHOLISCH PAKKET KIND

Frisdranken en meer! Geef uw kinderen de vrijheid om te genieten van alcoholvrije cocktails, 
frisdrank, energiedrankjes, mineraalwater in flessen, gearomatiseerd water, vruchtensappen, 
een breed scala aan premium koffiedranken, warme chocolademelk, biologische thee/ 
organic tea en softijs.
Dit pakket kan worden genuttigd in onze bars, het buffet, het hoofdrestaurant. 
Ocean Cay en andere exclusieve bestemmingen zijn inbegrepen. 
Kan niet worden geconsumeerd in specialiteitenrestaurants en speciale gelegenheden

PREPAID PRIJS PER DAG
€ 14 pp voor cruises in de Middellandse Zee en Noord-Europa.
$ 17 pp voor cruises in het Caribisch gebied, Noord-Amerika en Japan.

Boek nu via 
uw reisagent msccruises.be


