
PLATNÉ PRE 3+ DŇOVÉ PLAVBY REZERVOVANÉ OD 18/01/2022*.
AK PASAŽIER 1 A 2 SÚ DOSPELÍ, DOSTANÚ: AK PASAŽIER 1 ALEBO 2 JE DIEŤA, DOSTANÚ:

PONUKA FREE AT SEA 
(započítané v cene plavby) FREE AT SEA PLUS

PRÉMIOVÉ 
NÁPOJE

Neobmedzený Open Bar balíček: 
• Vybrané, prémiové koktejly & liehoviny do $15

(ako napr. Patron Silver, Grey Goose atď.)
• Široká ponuka čapovaného/fľaškového piva

a rozlievaného vína do $15
• 20% zľava na fľaše vína alebo šampanského
• Neobmedzené nealko nápoje a džúsy
• (6) 1L fľaše vody doručené do kabíny v deň

začiatku plavby

Platí pre všetkých pasažierov vo veku 21+ (1-8) v 
rezervácii, keď si Pasažier 1 a 2 vyberú nápojový 
balíček. 

Premium Plus nápojový balíček: 
• Všetky prémiové koktejly & liehoviny (ako 

napr. Patrón Reposado, Macallan Quest atď.)
• Všetky čapované/fľaškové pivá, rozlievané

šampanské a vína (ako napr. Veuve Clicquot)
• Vybrané fľaše prémiového vína a šampans -

kého počas večere a 40% zľava z ostat. fliaš
• Neobmedzené nealko nápoje a džúsy
• Neobmedzené množstvo fliaš perlivej a

neperlivej vody
• Všetky Starbucks® kávy a špeciálne drinky
• Energetické nápoje
Ďalší pasažieri (3-8) vo veku 21+ si musia zakúpiť  
Premium Plus nápojový balíček za $34.80 os/deň 
($29 +$5.80 sprepitné os/deň)

Nealko balíček:
• Všetky nealko nápoje na palube

Ďalší pasažieri (3-8) mladší ako 21 rokov:  nápojový
balíček nie je k dispozícii

ŠPECIALIZOVANÉ
REŠTAURÁCIE 

Balíček špecializovaných reštaurácií: 
• 3-6 dní (všetky kategórie kabín): 1 večera
• 7-11 dní (Balkónová & vyššia): 2 večere

7-11 dní (Studio/Vnútorná/Vonkajšia): 1 večera
• 12+ dní (Balkónová & vyššia): 3 večere

12+ dní (Studio/Vnútorná/Vonkajšia): 2 večere

Platné len pre Pasažiera 1 a 2

2 dodatočné večere v špecializovaných 
reštauráciách 

   pre Pasažiera 1 a 2

EXKURZIE 
NA POBREŽÍ

$50 kredit na exkurziu na Pasažiera 1
Dodatočný kredit $50 na exkurziu 
  pre Pasažiera 2 Nie je k dispozícii*

Wi-Fi

• 3-6 dní: 75 minút
• 7-11 dní: 150 minút
• 12+ dní: 300 minút

Neobmedzená Wi-Fi (nie streaming) 
  pre Pasažiera 1 a 2^

$49os/deň $49os/deň pre dospelých 
$29os/deň pre dieťa $42os/deň

^Pre pasažierov, ktorí si zakúpili FAS Plus, Neobmedzené Premium Wi-Fi (Streaming) je k dispozícii za dodatočných $10 os/deň. Len pre Pasažiera 1 a 2.
*Neúčtuje sa žiadne dodatočné sprepitné na ktorékoľvek z balíčkov. Pre sólo pasažierov: pasažier si 
nemôže uplatniť dodatočný kredit na exkurziu (zostáva nezmenený $50 kredit na exkurzie).
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NOVINKA! NORWEGIAN’S FREE AT SEA PLUS
Odteraz si môžete vylepšiť Free At Sea na Free At Sea Plus iba za $49 na deň

AK PASAŽIER 1 JE SÓLO PASAŽIER, DOSTANE: 

Platné len pre Pasažiera 1 a 2

   pre Pasažiera 1 a 2

Dodatočný kredit $50 na exkurziu 
  pre Pasažiera 2

Neobmedzená Wi-Fi (nie streaming) 
  pre Pasažiera 1 a 2^

Premium Plus nápojový balíček: 
•  Všetky prémiové koktejly & liehoviny (ako 

napr. Patrón Reposado, Macallan Quest atď.)
• Všetky čapované/fľaškové pivá, rozlievané

šampanské a vína (ako napr. Veuve Clicquot)
• Vybrané fľaše prémiového vína a šampans -

kého počas večere a 40% zľava z ostat. fliaš
• Neobmedzené nealko nápoje a džúsy
• Neobmedzené množstvo fliaš perlivej a

neperlivej vody
• Všetky Starbucks® kávy a špeciálne drinky
• Energetické nápoje

   pre Pasažiera 1 

Neobmedzená Wi-Fi (nie streaming) 
  pre Pasažiera 1^

2 dodatočné večere v špecializovaných 
reštauráciách 

2 dodatočné večere v špecializovaných 
reštauráciách 
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