
 

 

  

NIEUWE DRANKENPAKKETTEN 
 

Sinds 12 november 2018 zijn er nieuwe drankenpakketten geïntroduceerd ter 
vervanging van de vorige. 

 

Met het oog op een vereenvoudiging van ons aanbod, hier zijn de belangrijkste 
details die u moet weten: 

 

• Van toepassing vanaf cruises in de winter van 2018/19 
• 5 drankenpakketten met een breder scala aan producten en premium 

dranken 
• Eenvoudiger: dezelfde pakketten voor alle schepen, seizoenen en 

bestemmingen 
• Oude reeds geboekte pakketten worden aan boord aan 

verkoopvoorwaarden toegekend 
• Vooruitbetaald voordeel: 15% korting tegenover de prijs aan boord 

  



NIEUWE DRANKENPAKKETTEN 

Ontdek wat inbegrepen is 
  

EASY  
PACKAGE 

 

 

 

 

Onbeperkt verbruik  
van alle dranken  

tot €6 of $5  
* 

• Bier van de tap 
• Specifieke selectie 

van huiswijnen per glas 
• Geselecteerde sterke 
dranken, cocktails en 

aperitieven 
• Alcoholvrije cocktails 

• Frisdranken en 
vruchtensappen per 

glas 
• Energiedranken 

• Mineraalwater in 
flessen 

• Klassieke warme 
dranken (espresso, 

cappuccino, caffe latte, 
thee) 

• Koffie en warme 
chocoladespecialiteiten 

 

  

PREMIUM  
PACKAGE 

 

 

 

 

Onbeperkt verbruik 
van alle dranken  

tot €10 of $12  
** 

EASY PACKAGE + 
• Alle gebottelde en 
getapte bieren uit de 

barlijst 
• Bredere selectie van 

cocktails 
• Alle wijnen per glas 

binnen de vooraf 
bepaalde prijsklasse 

(sprankelend, wit, rosé 
en rood) 

• Alle standaard en 
premium sterke 

dranken 
• Alle aperitieven, 
bitters en likeuren 

 

  

PREMIUM PLUS 
PACKAGE 

 

 

 

 

Onbeperkt verbruik 
van alle dranken per 

glas,  
zonder prijslimiet! 
PREMIUM PAKKET + 

• De selectie van 
geesten van 
connaisseurs 

• Champagne per glas 
• Alle cocktails en 

champagne-cocktails 
• Minibar 

• Dranken en eten 
vanuit 

roomservicemenu   
• Dranken Dranken uit 

de menu's van de 
thema bars 

• 30% korting op 
flessen wijn en 

champagne uit onze 
wijnkaart 

 

 

 

   

 

  

* € 6 voor cruises op de Middellandse Zee, Noord-Europa, de Emiraten, de Antillen en Cuba; $ 5 voor 
Zuid-Amerikaanse cruises; onbeperkte consumptie van geselecteerde dranken voor Caribische en 
Noord-Amerikaanse cruises 
** € 10 voor cruises op de Middellandse Zee, Noord-Europa, de Emiraten, de Antillen en Cuba; $ 12 
voor cruises in het Caribisch gebied en Noord-Amerika; $ 10 voor Zuid-Amerikaanse cruises 
*** Voor Caribisch gebied en de VS: niet-alcoholisch pakket voor gasten boven de 12 jaar oud. 
Kinderpakket voor kinderen van 3-11 jaar oud.  



 
 

NON-ALCOHOLIC 
PACKAGE 

 

 

 

 

Onbeperkte 
frisdranken 

en meer  
voor volwassenen  
ouder dan 18 jaar 

*** 

• Onbeperkte 
alcoholvrije cocktails 

• Frisdranken 
• Energiedranken 

• Mineraalwater in 
flessen 

• Water met smaak 
• Vruchtensappen 
• Klassieke warme 
dranken (espresso, 

cappuccino, caffe latte, 
thee) 

• Koffie en chocolade 
lekkernijen (warm en 

koud)  
• Soft ice cream 

 

  

NON-ALCOHOLIC  
CHILD PACKAGE 

 

 

 

 

Onbeperkte 
frisdranken 

en meer  
voor kinderen 
van 3-17 jaar  

*** 

• Onbeperkte 
alcoholvrije cocktails 

• Frisdranken 
• Energiedranken 

• Mineraalwater in 
flessen 

• Water met smaak 
• Vruchtensappen 
• Klassieke warme 
dranken (espresso, 

cappuccino, caffe latte, 
thee) 

• Koffie en chocolade 
lekkernijen (warm en 

koud)  
• Soft ice cream 

 

  

PREPAID Prijzen 
TOT 15% korting! 

 

 

 

 

EASY PACKAGE 
€ 29 pp / dag 

PREMIUM PACKAGE 
€ 39 pp / dag  (a) 
€ 52 pp / dag  (b) 
€ 47 pp / dag (c) 

PREMIUM PLUS 
PACKAGE 

€ 55 pp / dag (a) 
€ 66 pp / dag (b) 
€ 55 pp / dag (c) 

NON-ALCOHOLIC 
PACKAGE 

€ 19 pp / dag (a) 
€ 24 pp / dag (b) 
€ 21 pp / dag (c) 

 

NON-ALCOHOLIC CHILD 
PACKAGE 

€ 14 pp / dag 

 

   

* € 6 voor cruises op de Middellandse Zee, Noord-Europa, de Emiraten, de Antillen en Cuba; $ 5 voor 
Zuid-Amerikaanse cruises; onbeperkte consumptie van geselecteerde dranken voor Caribische en 
Noord-Amerikaanse cruises 
** € 10 voor cruises op de Middellandse Zee, Noord-Europa, de Emiraten, de Antillen en Cuba; $ 12 
voor cruises in het Caribisch gebied en Noord-Amerika; $ 10 voor Zuid-Amerikaanse cruises 
*** Voor Caribisch gebied en de VS: niet-alcoholisch pakket voor gasten boven de 12 jaar oud. 
Kinderpakket voor kinderen van 3-11 jaar oud. 

 

(a) Cruises op de Middellandse Zee, Noord-Europa, de Emiraten, de Antillen en Cuba 
(b) Caribische en Noord-Amerikaanse cruises 
(c) Zuid-Amerikaanse cruises 

 

 

 



 

 

 

Voorwaarden 

De prijs van het pakket is van toepassing op elke dag van de cruise, met uitzondering van de dag van 
ontschepen; het pakket kan niet dagelijks worden gekocht. Eenmaal geactiveerd aan boord, kan het 
pakket niet worden beëindigd en worden terugbetaald. De pakketten moeten worden geboekt door 
alle gasten die in dezelfde kajuit verblijven of samen reizen en aan dezelfde tafel willen eten, inclusief 
minderjarigen die de kinderversie van het pakket moeten boeken. De pakketten zijn niet verplicht 
voor baby's jonger dan 3 jaar (dat wil zeggen die hun 3e verjaardag nog niet hebben bereikt). De 
pakketten zijn alleen beschikbaar voor cruises met een duur van vier (4) nachten of meer (behalve 
voor Zuid-Amerikaanse cruises is er geen minimum aantal nachten vereist). 
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