
 

 

 

Paketi pijač na ladjah MSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAKETI PIJAČ 

PAKET EASY 

S paketom Easy lahko brezskrbno uživate ves čas križarjenja. Paket velja ves dan, v glavni 

in samopostrežni restavraciji ter v barih. Paket je možno koristiti tudi na zasebnem otoku 

Ocean Cay in drugih destinacijah, vendar ga ni možno koristiti v tematskih restavracijah in 

barih. Vse pijače so strežene na kozarec. 

Paket Easy vključuje: izbor hišnih vin na kozarec, točeno pivo, izbor klasičnih koktejlov, 

mešanih pijač in brezalkoholnih koktejlov, brezalkoholne pijače in sadne sokove, 

ustekleničeno mineralno vodo in klasične tople napitke (espresso, kapučino, bela kava, 

kakav, čaj,…). Neomejeno število izbranih pijač do 6 €. 

Cena na dan ob predplačilu: 

32 € po osebi na dan za področje Sredozemlja, Emiratov in Antilov 

38 $ po osebi na dan za področje Karibov, Severne in Južne Amerike ter Japonske 

 

PAKET EASY PLUS 

Vse pijače do vrednosti 8 €, oziroma 9 $.* 

Easy plus paket vključuje vaše najljubše zmrznjene in klasične koktejle, žgane pijače in 

likerje, izbrana hišna vina na kozarec, 10% popust za nakup ustekleničenih vin, točeno pivo 

in pivo v steklenici, brezalkoholne koktejle, brezalkoholne pijače in sadne sokove, 

ustekleničeno vodo, kavne napitke (mleko, espresso, kapučino), bela kava, topla čokolada 

in čaj. Paket je možno koristiti v glavni in samopostrežni restavraciji, barih in tematskih 

restavracijah. Paket je možno koristiti tudi na zasebnem otoku Ocean Cay in drugih 

destinacijah. 

Cena na dan ob predplačilu: 

44 € po osebi na dan za področje Sredozemlja, Emiratov in Antilov 

49 $ po osebi na dan za področje Karibov, Severne in Južne Amerike ter Japonske 

 

PAKET PREMIUM EXTRA 

Vse pijače do vrednosti 13 €, oziroma 15 $.* * 

Premium extra paket je vrhunska izbira za potešitev žeje. Paket vključuje širok izbor 

hladnih in klasičnih koktejlov, vrhunske žgane pijače, likerje, širok izbor vin in penečega 

vina na kozarec, 25% popust za nakup ustekleničenih vin in penečega vina, točeno pivo in 

širok izbor ustekleničenih piv, brezalkoholne pijače in sadne sokove, ustekleničeno vodo, 

energijske pijače, kavne napitke (mleko, espresso, kapučino), bela kava, topla čokolada in 

čaj. Paket je možno koristiti v glavni in samopostrežni restavraciji, barih in tematskih 

restavracijah. Paket je možno koristiti tudi na zasebnem otoku Ocean Cay in drugih 

destinacijah. 

Cena na dan ob predplačilu: 

62 € po osebi na dan za področje Sredozemlja, Emiratov in Antilov 

69 $ po osebi na dan za področje Karibov, Severne in Južne Amerike ter Japonske 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*8 € za področje Sredozemlja, Emiratov in Antilov, 9 $ za področje Karibov, Severne in Južne Amerike ter 

Japonske. 

 

* *13 € za področje Sredozemlja, Emiratov in Antilov, 15 $ za področje Karibov, Severne in Južne Amerike ter 

Japonske. 

 

* * *Paket velja za otroke od 3 – 17 let za križarjenja po Evropi in 3 – 20 let za križarjenja po severni Ameriki in 

Karibih, v kombinaciji s paketom pijač za odrasle. 

 

POGOJI: 

Paketi pijač niso prenosljivi in jih ni možno deliti z drugimi potniki. Naročilo velja za eno pijačo na osebo. V kolikor 

ladjar zazna kršitev, lahko potniku odvzame paket, brez možnosti za vračilo vplačanega zneska. Paket je možno 

kupiti za celotno križarjenje in ga ni možno kupiti le za posamezne dneve križarjenja. Cena paketa se zaračuna za 

vsak dan križarjenja, razen za dan izkrcanja. S potrdilom nakupa paketa pijač, le-tega ni možno odpovedati, vračilo 

ni možno. Paket morajo kupiti vsi potniki, ki si delijo isto kabino in vsi, ki bi želeli sedeti pri isti mizi pri večerji. 

Paket se ne zaračuna za otroke do 2,99 leta starosti.  

Paket pijač ne zajema: tobaka, spominskih kozarcev, sladoleda iz menija, maloprodajnih artiklov, pijače iz minibara 

in v posebnih barih: Venchi 1878, Lavazza Cofee Shop, Jean Philippe Chocolate, Coffee, Crepes & Gelato, Starship 

Club, Hola! Tacos & Cantina. 

PAKET BREZALKOHOLNIH PIJAČ ZA ODRASLE 

Osvežitev na vsakem koraku! 

Paket brezalkoholnih pijač nudi širok izbor brezalkoholnih koktejlov, mineralno vodo, 

energijske napitke, ustekleničeno vodo, vodo z okusom, sadne sokove, kavne napitke  

(mleko, espresso, kapučino), belo kavo, toplo čokolado, čaj in točeni sladoled. Paket je 

možno koristiti v glavni in samopostrežni restavraciji ter barih. Paket je možno koristiti 

tudi na zasebnem otoku Ocean Cay in drugih destinacijah. Paketa ni možno koristiti v 

tematskih restavracijah in barih. 

Cena na dan ob predplačilu: 

23 € po osebi na dan za področje Sredozemlja, Emiratov in Antilov 

25 $ po osebi na dan za področje Karibov, Severne in Južne Amerike ter Japonske 

 

PAKET BREZALKOHOLNIH PIJAČ ZA OTROKE* * * 

Otroci bodo med križarjenjem uživali v širokem izboru brezalkoholnih koktejlov, poleg 

tega paket vključuje: mineralno vodo, energijske pijače, ustekleničeno vodo, vodo z 

okusom, sadne sokove, kavne napitke  (mleko, espresso, kapučino), bela kava, topla 

čokolada, čaj in točeni sladoled. Paket je na voljo v določenih barih, v glavni in 

samopostrežni restavraciji. Paket je možno koristiti tudi na zasebnem otoku Ocean Cay 

in drugih destinacijah. Paketa ni možno koristiti v tematskih restavracijah in barih. 

Cena na dan ob predplačilu: 

15 € po osebi na dan za področje Sredozemlja, Emiratov in Antilov 

17 $ po osebi na dan za področje Karibov, Severne in Južne Amerike ter Japonske 

 


