
Алкохолните и безалкохолните пакети на Royal Caribbean 

Досега на корабите на Royal Caribbean всички, които са в една каюта и имат навършени 

21 години трябваше да закупят един и същ план, което си е доста скъпо, особено за 

тези, които изпиват един – два коктейла на ден. 

Ето и добрата новина – Royal Caribbean премахват изискването всички от каютата да 

купуват пакета и за в бъдеще закупуването на пакетите за напитки ще е на 

индивидуална основа, а не на базата на каюта. 

Някои неща не се променят. Както и досега няма да може да се поръчва повече от едно 

питие в дадения момент, но пък и няма дневен лимит за брой поръчани напитки, 

какъвто лимит при някои други круизни компании. Пакетите ще се продават само на 

круизи с продължителност повече от 4 дни. В цената на всички пакети е включен 

бакшиш от 15%. 

В момента може да се избира между четири варианта пакети: 

Royal Replenish Package  

Цената му е $20 на ден и включва кафета и чайове, минерална вода и фрешове, които се 

сервират в Windjammer на закуска и в главния ресторант, а също и наливна газирана 

вода и безалкохолни коктейли. 

Select Package  

На цена от $40 на ден пакетът включва бира, вино на чаши (цената на чаша да не 

надвишава $8), безалкохолни коктейли, наливна газирана вода и 20% отстъпка при 

закупуването на бутилирано вино. 

Premium Package  

Този пакет е на цена $55 и вклчва алкохолни коктейли (с макисмална стойност не 

повече от $10), замразени коктейли, бира, вино на чаша (с максимална стойност не 

повече от $12), безалкохолни коктейли, бутилирана вода, наливна газирана вода и 20% 

отстъпка при закупуването на бутилирано вино. 

Ultimate Package  

За тези, които искат всичко, за $65 долара на ден получават кафета и чайове, минерална 

вода, прясно изцедени фрешове, алкохолни коктейли (с максимална стойност не повече 

от $10), замразени коктейли, бира, вино на чаша (с максимална стойност не повече от 

$12), безалкохолни коктейли, наливна газирана вода, 20% отстъпка при закупуването 

на бутилирано вино и бутилка вино. 

Пожелаваме ви приятно пътуване! 
 


