
 

 

 

 

 
 

ITALCSOMAGOK 2021/22. TÉL 
 

Italcsomag neve Leírás Italcsomag ára/fő/éj 

 
EASY 

 

 
 

Korlátlan mennyiségű fogyasztás maximum 6 EUR vagy 6 USD/pohár értékig 

• Csapolt sörök 
• Házi borok egyedülálló választéka pohárban 
• Válogatott koktélok és alkoholmentes koktélok 
• Üdítőitalok és gyümölcslevek pohárban 
• Palackozott ásványvíz 
• Klasszikus forró italok (espresso, cappuccino, caffe latte,forró tea) 

Felhasználható az összes fedélzeti bárban, az önkiszolgáló büfében és éttermekben, 
(kivéve a speciális éttermeket), valamint Ocean Cay szigeten is.  

Vörös-tengeri hajóút esetén a szaúdi törvényekre való tekintettel nem szolgálnak fel 
alkoholt, amíg a hajó szaúdi kikötőben van (csak nemzetközi vizeken)! 

Nem tartalmazza a dohányárut, ajándékpoharakat, fagylalt menüt, a minibár és szobaszervíz 
fogyasztást, valamint a Venchi 1878 estabilishments, Lavazza Coffee Shop, Jean Philippe 
Chocolate, Coffee, Crepes & Gelato és Starship Club kínálatából történő fogyasztást. 

 

32 EUR/fő/éj 

 
EASY PLUS 

 

 
 
 

 
Korlátlan mennyiségű fogyasztás maximum 8 EUR vagy 9 USD/pohár értékig 

 

EASY csomagban szereplő italok mellett: 

• Klasszikus és jeges koktélok választéka a fenti árkategóriában 

• Alkoholmentes koktélok 
• Bővített borválaszték pohárban felszolgálva a fenti árkategóriában 

(habzó, fehér, rozé és vörös) 
• Minden standard szeszesital (az árkategóriában) 
• Minden aperitif, gyomorkeserű és likőr (az árkategóriában) 
• Palackozott és csapolt sörök 
• Forró csokoládé 
• 10% kedvezmény a palackozott borok árából 

 
Felhasználható az összes fedélzeti bárban, az önkiszolgáló büfében és éttermekben, a 
speciális éttermekben, valamint Ocean Cay szigeten is.  

Vörös-tengeri hajóút esetén a szaúdi törvényekre való tekintettel nem szolgálnak fel 
alkoholt, amíg a hajó szaúdi kikötőben van (csak nemzetközi vizeken)! 

Nem tartalmazza a dohányárut, ajándékpoharakat, fagylalt menüt, a minibár és szobaszervíz 
fogyasztást, valamint a Venchi 1878 estabilishments, Lavazza Coffee Shop, Jean Philippe 
Chocolate, Coffee, Crepes & Gelato és Starship Club kínálatából történő fogyasztást. 
 

44 EUR/fő/éj 
 
 
 

 

 
PREMIUM EXTRA 

 
 

 

Korlátlan mennyiségű italfogyasztás, maximum 13 EUR vagy 15 USD/pohár értékig 
 

EASY Plus csomagban szereplő italok mellett: 

• Bővített koktélválaszték  
• Pohárban felszolgált borok és pezsgők választéka 
• Prémium szeszesitalok  
• Minden aperitif, gyomorkeserű és likőr 
• Minden palackozott, csapolt és kézműves sör 
• 25% kedvezmény a palackozott borok és pezsgők árából 

 

Felhasználható az összes fedélzeti bárban, az önkiszolgáló büfében és éttermekben, a 
speciális éttermekben, valamint Ocean Cay szigeten is. 

Vörös-tengeri hajóút esetén a szaúdi törvényekre való tekintettel nem szolgálnak fel 
alkoholt, amíg a hajó szaúdi kikötőben van (csak nemzetközi vizeken)! 

Nem tartalmazza a dohányárut, ajándékpoharakat, fagylalt menüt, valamint a Venchi 1878 
estabilishments, Lavazza Coffee Shop, Jean Philippe Chocolate, Coffee, Crepes & Gelato és 
Starship Club kínálatából történő fogyasztást. 

 

62 EUR/fő/éj 
 

 

 



 
Italcsomag neve Leírás Italcsomag ára/fő/éj 

 
FELNŐTT 

ALKOHOLMENTES 
CSOMAG 

 

 
 

 
Korlátlan mennyiségű alkoholmentes italok fogyasztása  

(európai és emirátusoki/vörös-tengeri hajóutak esetén 18 év felett, 
karib-tengeri hajóutak esetén 21 éves kor felett foglalható) 

 
•  Alkoholmentes koktélok 
•  Szénsavas üdítőitalok 
•  Energiaitalok 
•  Palackozott ásványvizek 
•  Ízesített vizek 
•  Gyümölcslevek 
•  Klasszikus forró italok (espresso, cappuccino, caffe latte,forró tea) 
•  Csavart fagylalt 

Felhasználható az összes fedélzeti bárban, az önkiszolgáló büfében és éttermekben, 
(kivéve a speciális éttermeket), valamint Ocean Cay szigeten is.  
 
Nem tartalmazza a dohányárut, ajándékpoharakat, fagylalt menüket, a minibár és szoabszervíz 
fogyasztást, valamint a Venchi 1878 estabilishments, Lavazza Coffee Shop, Jean Philippe 
Chocolate, Coffee, Crepes & Gelato és Starship Club kínálatából történő fogyasztást. 

 

 

23 EUR/fő/éj 
  

 
GYERMEK 

ALKOHOLMENTES 
CSOMAG 

 

 
 
 

 
Korlátlan mennyiségű üdítő fogyasztás 

(európai és emirátusoki/vörös-tengeri hajóutak esetén 3-17 éves korig, 
karib-tengeri hajóutak esetén 3-20 éves korig foglalható) 

 
• Alkoholmentes koktélok 
• Szénsavas üdítőitalok 
• Energiaitalok 
• Palackozott ásványvizek 
• Ízesített vizek 
• Gyümölcslevek 
• Klasszikus forró italok (espresso, cappuccino, caffe latte,forró tea) 
•  Forró csokoládé 
•  Csavart fagylalt 

 
Felhasználható az összes fedélzeti bárban, az önkiszolgáló büfében és éttermekben, 
(kivéve a speciális éttermeket), valamint Ocean Cay szigeten is.  
 
Nem tartalmazza a dohányárut, ajándékpoharakat, fagylalt menüt, a minibár és szobaszervíz 
fogyasztást, valamint a Venchi 1878 estabilishments, Lavazza Coffee Shop, Jean Philippe 
Chocolate, Coffee, Crepes & Gelato és Starship Club kínálatából történő fogyasztást. 
 

 

15 EUR/fő/éj 
  

 
 

 

 
Általános Szerződési Feltételek:  
- Az italcsomagok nem átruházhatók, nem megoszthatók más személyekkel és egyesével történő italrendelésre érvényesek.  
- Ha visszaélnek az italcsomag felhasználásával, akkor a hajótársaság megtagadhatja a fennmaradó napokon a kiszolgáltatást visszatérítés nélkül.  
- A csomagot a hajóút minden napjára meg kell vásárolni, (kivéve a kikötés napját), nem lehet megbontani és csak egyes napokra megvásárolni.  
- Amennyiben az adott csomag aktiválásra került, nem szüntethető meg és az ára nem teríthető vissza.  
- A csomagot az egy kabinban utazó minden utas részére meg kell vásárolni, illetve az akár több kabinban, de együtt utazó valamennyi utas részére meg kell vásárolni, 
amennyiben szeretnének ugyanannál az asztalnál étkezni, beleértve a gyerekeket is, akik számára a gyermek csomag vásárolható. 
- A csomagot nem szükséges megvásárolni a hajóút során 3. életévet be nem töltött gyermeknek.  
- A csomagok csak négy (4) vagy több éjszakás hajóutak esetében vehetők igénybe (a dél-amerikai hajóutak kivételével - itt nincs minimális éjszaka megadva). 
- Az alkoholt tartalmazó italcsomagok csak 18. (az USA-t érintő útvonalak esetén 21.) életévüket betöltött utasok számára vásárolhatók meg.  
- A csomagok nem tartalmazzák a következőket: dohányáru, ajándékpoharak, fagylalt menü, kiskereskedelmi tételek, minibár és szobaszerviz (minibár és 
szobaszerviz a Premium Plus csomagban érhető el). 

Vörös-tengeri hajóút esetén a szaúdi törvényekre való tekintettel nem szolgálnak fel alkoholt, amíg a hajó szaúdi kikötőben van (csak nemzetközi vizeken)! 
 
 
 
A fenti italcsomagok a megadott áron kizárólag irodánkban előre foglalva és fizetve rendezhetőek.  
Az önállóan, on-line előre foglalt italcsomagokat nem tudják előre kifizetni, csak lefoglalni és a fedélzeten erre az MSC +15% szervízdíjat számol fel! 

 



 
MSC ITALCSOMAG UP-GRADE árak 

2021/22 TÉL 
 
 

Alap Up-grade 

 
Ár/fő/éj 

 
Mediterrán, Észak-Európa, 

Emirátusok és Vörös-tenger 

Ár/fő/éj 
 

Karib, Észak-Amerika 

Dine&Drink Easy 13 EUR 

Dine&Drink Easy Plus 19 EUR 

Dine&Drink Premium Extra 37 EUR 

Dine&Drink (gyermek) Gyermek alkoholmentes 5 EUR 

Easy Easy Plus 12 EUR 9 EUR 

Easy Premium Extra 30 EUR 26 EUR 

Easy Plus Premium Extra 18 EUR 

Alkoholmentes felnőtt Easy Plus 21 EUR 

Alkoholmentes felnőtt Premium Extra 39 EUR 

 


