
PAKIETY ALL INCLUSIVE 

OBOWIĄZUJĄCE NA REJSACH OD 12.11.2018 

 

Porty wypłynięcia: 
(a) Morze Śródziemne, Europa Północna, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Antyle, Kuba 

(b) Karaiby i Ameryka Północna 

(c) Ameryka Południowa 

1. PAKIET EASY 
Pakiet obejmuje: lane piwo, wybrane wina, wybrane drinki alkoholowe i bezalkoholowe mieszczące 

się w poniżej podanej cenie, woda butelkowana, gorące napoje (espresso, cappuccino, latte, herbata, 

gorąca czekolada). 
Pakiet obowiązuje we wszystkich barach, bufecie samoobsługowym i restauracjach (wyłączając restauracje tematyczne). 

(a) Nielimitowane napoje alkoholowe i bezalkoholowe w cenie do 6 euro - 29€/35$ os./dzień 

(b) Nielimitowane wybrane napoje alkoholowe i bezalkoholowe – 35$ os./dzień 

(c) Nielimitowane napoje alkoholowe i bezalkoholowe w cenie do 5$ - 35$ os./dzień 

 

2. PAKIET PREMIUM 
Pakiet obejmuje: wszystkie piwa butelkowane oraz lane, wszystkie koktajle mieszczące się w podanej 

poniżej cenie, wszystkie wina mieszczące się w podanej poniżej cenie (musujące, białe, różowe, 

czerwone), wszystkie alkohole standardowe i premium. 
Pakiet obowiązuje we wszystkich barach, bufecie samoobsługowym i restauracjach (włączając restauracje tematyczne). 

(a) Nielimitowane napoje alkoholowe i bezalkoholowe  w cenie do 10 euro - 39€/47$ os./dzień 

(b) Nielimitowane napoje alkoholowe i bezalkoholowe w cenie do 12$ - 52€/62$ os./dzień 

(c) Nielimitowane napoje alkoholowe i bezalkoholowe w cenie do 10$ - 47€/56$ os./dzień 

 



 

3. PAKIET PREMIUM PLUS 
Pakiet obejmuje: Wszystkie alkohole standardowe i premium, szampan w kieliszkach, wszystkie wina 

w kieliszkach, wszystkie koktajle, napoje alkoholowe i bezalkoholowe z minibaru w kabinie, napoje i 

jedzenie z menu w kabinie, drinki w barach tematycznych, 30% zniżki na butelki wina i szampana z 

listy win. 
Pakiet obowiązuje we wszystkich barach, bufecie samoobsługowym i restauracjach (włączając restauracje tematyczne).  

(a) Nielimitowane napoje alkoholowe i bezalkoholowe bez limitu cenowego - 55€/62$ os./dzień 

(b) Nielimitowane napoje alkoholowe i bezalkoholowe bez limitu cenowego - 66€/79$ os./dzień 

(c) Nielimitowane napoje alkoholowe i bezalkoholowe bez limitu cenowego - 55€/66$ os./dzień 

 

4. PAKIET BEZALKOHOLOWY 
Pakiet obejmuje: nielimitowane napoje bezalkoholowe, napoje gazowane, napoje energetyczne, 

woda butelkowana, woda smakowa, soki owocowe, napoje kawowe, gorąca czekolada, herbata, 

lody. 
Pakiet obowiązuje we wszystkich barach, bufecie samoobsługowym i restauracjach (wyłączając restauracje specjalistyczne).   

(a) Nielimitowane napoje bezalkoholowe bez limitu cenowego - 19€/23$ os./dzień 

(b) Nielimitowane napoje bezalkoholowe bez limitu cenowego - 24€/29$ os./dzień 

(c) Nielimitowane napoje bezalkoholowe bez limitu cenowego - 21€/25$ os./dzień 

 

5. PAKIET BEZALKOHOLOWY DLA DZIECI 
Pakiet obejmuje: nielimitowane napoje bezalkoholowe, napoje gazowane, napoje energetyczne, 

woda butelkowana, woda smakowa, soki owocowe, napoje kawowe, gorąca czekolada, herbata, 

lody. 
Pakiet obowiązuje we wszystkich barach, bufecie samoobsługowym i restauracjach (wyłączając restauracje specjalistyczne).   

(a) (b) (c) Nielimitowane napoje bezalkoholowe bez limitu cenowego - 14€/17$ os./dzień 

 

Zasady obowiązujące przy wszystkich pakietach All-Inclusive 

 Cena pakietu dotyczy każdego dnia rejsu, wyłączając dzień opuszczenia statku. Pakiet obowiązuje 
przez cały czas trwania rejsu i nie może zostać wykupiony na jeden dzień. Po aktywacji na statku, 
pakiet nie może zostać dezaktywowany, a koszty nie zostaną zwrócone. Pakiet musi zostać 
wykupiony przez wszystkich gości w jednej kabinie oraz tych, którzy chcą spożywać posiłki przy 
jednym stoliku, włącznie z dziećmi, które muszą wykupić dziecięcą wersję pakietu. Nie dotyczy 
jedynie dzieci poniżej 3 roku życia.  

 

 

 

 



WYKAZ NAPOJÓW DOSTĘPNYCH W POSZCZEGÓLNYCH PAKIETACH ALL INCLUSIVE 

NAPOJE ZAWARTE 
W PAKIECIE 

EASY PREMIUM 
PREMIUM 

PLUS 
BEZALKOHOLOWY 

BEZALKOHOLOWY 
DLA DZIECI 

PIWA 

Piwo lane 
(Heineken) ✓ ✓ ✓     

Wszystkie piwa lane 
i butelkowane z 
menu w barze 

  ✓ ✓     

WINA 

Wina w szklankach: 
wytrawne oraz 

słodkie wino 
musujące, 

Chardonnay, Bianco 
Sicilia, Cabernet 

Sauvignon, Merlot, 
różowe wino 

✓ ✓ ✓     

Wszystkie wina 
musujące oraz wina 

białe, różowe i 
czerwone w 

kieliszkach do 10 
euro 

  ✓ ✓     

Szampan, musujące 
wina białe, różowe, 

czerwone w 
kieliszkach, bez 

limitu cenowego 

    ✓     

ALKOHOLE WYSOKOPROCENTOWE 

Whiskey Bell’s, 
wódka 

Moskowskaya, gin 
Gordon’s, Rum 

Captain Morgan 

✓ ✓ ✓     

Wszystkie alkohole 
standardowe oraz 

premium do 10 euro 
  ✓ ✓     

Wszystkie dostępne 
alkohole Premium     ✓     

DRINKI 

Wybrane drinki: 
rum z colą, gin z 

tonikiem, wódka z 
sokiem, whisky z 

colą, Campary 
Orange, 

Screwdriver, 
Moscow Mule 

✓ ✓ ✓     

Wszystkie drinki do 
10 euro   ✓ ✓     

Wszystkie drinki bez 
limitu cenowego     ✓     

 



NAPOJE ZAWARTE W 
PAKIECIE 

EASY PREMIUM 
PREMIUM 

PLUS 
BEZALKOHOLOWY 

BEZALKOHOLOWY 
DLA DZIECI 

APERITIF 

Crodino, Sanbitter, 
Campari Soda, Martini 

Vermouth, Aperol, Bitter 
Campari, Aperitivo 

Ramazzotti Rosato, Pastis 
51, Ricard, Uzo, Raki, 

Bacardi Breezer 

✓ ✓ ✓     

Likiery   ✓ ✓     

NAPOJE BEZALKOHOLOWE 

Bezalkoholowe drinki 
dostępne w menu w 

barze 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Woda butelkowana (05,l 
lub 1l) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Woda Premium (0,75l)   ✓ ✓ ✓ ✓ 

Szeroki wybór napojów 
(soki owocowe, napoje 

gazowane, herbata 
mrożona, napoje 

energetyczne, woda 
smakowa) 

  ✓ ✓     

Świeże soki i koktajle 
warzywne   ✓ ✓     

KAFETERIA 

Espresso, Capuccino, 
Caffe Latte, herbata ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Gorące i zimne napoje 
kawowe/czekoladowe ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

INNE 

Lody       ✓ ✓ 
Wszystkie drinki w barach 

tematycznych     ✓     

Minibar w kabinie oraz 
możliwość zamówienia 

napojów do kabiny 
    ✓     

30% zniżki na butelki 
wina oraz szampana z 

listy win w barach 
    ✓     

 


