
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕ ΤΟ  
ΠΑΚΕΤΟ ΠΟΤΩΝ ΣΑΣ

premium
• Κοκτέιλ: έως 7€ το καθένα 
• Αλκοολούχα ποτά: έως 6€: βότκα, ρούμι, τζιν,  
 ουίσκι, λικέρ 
• Αναψυκτικά (σε ποτήρι)
• Χυμοί - συμπυκνωμένοι (σε ποτήρι)
• Βαρελίσια μπύρα (Mythos)
• Κρασί: έως 6€ ανά ποτήρι (λευκό, κόκκινο, ροζέ)
• Μοκτέιλ: έως 6€ το καθένα
• Ζεστός και κρύος καφές υψηλής ποιότητας
• Ζεστό και κρύο τσάι υψηλής ποιότητας
• Μεταλλικό ή ανθρακούχο νερό (σε ποτήρι)

premium plus
• Όλα τα ποτά του πακέτου  
 Premium + οποιοδήποτε  
 ποτό από τον κατάλογο  
 του μπαρ έως 10€
• Μοντέρνα κοκτέιλ
• Δημιουργικά κοκτέιλ
• Παιχνιδιάρικα και ελαφριά κοκτέιλ
• Κλασικά και διαχρονικά κοκτέιλ
• Επιλογή μαρτίνι 
• Αφρώδη κοκτέιλ
• Παγωμένα και εξωτικά κοκτέιλ
• Επιλογή Μαργαρίτα
• Mule and Co. Κοκτέιλ
• Σφηνάκια
• Απεριτίφ, βερμούτ, πόρτο και σέρι,  
 συμπεριλαμβανομένων Campari, Aperol,  
 Ouzo και Tio Pepe
• Χωνευτικά : Jägermeister, Fernet Branca
• Λικέρ, συμπεριλαμβανομένων των Grand Marnier, 
 Southern Comfort, Kahlua και Drambuie
• Αλκοολούχα ποτά: ουίσκι, βότκα, ρούμι, τζιν, τεκίλα
• Κονιάκ και μπράντι, συμπεριλαμβανομένου του  
 Hennessy VSOP
• Επιλογή κρασιών (σε ποτήρι)
• Επιλογή Beerfest
• Zero Proof Μοκτέιλ
• Μιλκσέικ και γρανίτες
• Ευφάνταστα μιλκσέικ
• Φρέσκοι χυμοί
• Σμούθι
• Επιλογή εμφιαλωμένου νερού
• Αναψυκτικά (σε κουτάκι)
• Ενεργειακά ποτά: Red Bull, Red Bull  
 χωρίς ζάχαρη
• Premium ζεστά και κρύα ροφήματα
• Καφές με λικέρ (ζεστός και κρύος)
• ΣΥΝ 20% έκπτωση στη λίστα κρασιών μας

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ  PREMIUM PLUS  ΑΠΟ 17€

Προσφέρετε στον εαυτό σας τα πιο πολυτελή 
ποτά του μενού με το Premium Πακέτο μας, 
ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ οποιοδήποτε ποτό από τη λίστα 
του μπαρ μας έως 10€. Κάντε την εμπειρία 
σας αξέχαστη με το πακέτο Premium Plus και 
απολαύστε μοντέρνα, διάσημα και διαχρονικά 
κοκτέιλ, αλλά και απεριτίφ, βερμούτ, πορτ 
και σέρι, signature shakes, χωνευτικά λικέρ, 
τη συλλογή μας Beerfest, ενεργειακά ποτά, 
smoothies, slushies και άλλα premium ζεστά και 
κρύα ροφήματα. Από Aperol Spritz μέχρι Baileys 
και από Gordon’s Pink Gin μέχρι Spiced Rum του 
Captain Morgan, η επιλογή είναι δική σας. Και 
για μία ολοκληρωμένη εμπειρία, θα έχετε επίσης 
έκπτωση 20% στη λίστα κρασιών μας.

47,00 € 

το άτομο την ημέρα  
συμπεριλαμβανομένων  
των φόρων.

30,00 € 
το άτομο την ημέρα  
συμπεριλαμβανομένων  
των φόρων.



Όνομα:          Αριθμός Καμπίνας:

Επιλέξτε αριθμό πακέτων ποτών από την ακόλουθη λίστα:

  Αναβάθμιση από Premium σε Premium Plus

  Αναβάθμιση από Παιδικό πακέτο σε πακέτο  
  Χωρίς Αλκοόλ

Υπογραφή:

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛ ΑΠΟ 11€ 

ΠΑΚΕΤΟ ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕ ΤΟ  
ΠΑΚΕΤΟ ΠΟΤΩΝ ΣΑΣ

Ξεκινήστε το πρωινό σας με τους υγιεινούς 
φρέσκους χυμούς μας, απολαύστε τα γλυκά και 
απολαυστικά Monster Milkshakes ή χαλαρώστε 
με ένα νόστιμο smoothie. Δοκιμάστε τους 
premium ζεστούς και κρύους καφέδες μας ή 
χαρίστε στον εαυτό σας ένα mocktail. Σε αυτό 
το πακέτο μη αλκοολούχων ποτών διατίθενται 
επίσης αναψυκτικά, φυσικό μεταλλικό 
και ανθρακούχο νερό και θρεπτικοί και 
απολαυστικοί χυμοί.

27,00  € το άτομο την ημέρα  
συμπεριλαμβανομένων  
των φόρων.16,00 € 

το άτομο την ημέρα  
συμπεριλαμβανομένων  
των φόρων.

• Μοκτέιλ

• Monster Μιλκσέικ

• Ζεστή σοκολάτα

• Κρεμώδες ζεστό κακάο και λευκή σοκολάτα

• Χυμοί - συμπυκνωμένοι (σε ποτήρι)

• Αναψυκτικά (σε ποτήρι)

• Μιλκσέικ και γρανίτες

• Μεταλλικό ή ανθρακούχο νερό (σε ποτήρι)

• Φρέσκοι χυμοί 
• Monster Μιλκσέικ
• Σμούθι
• Μοκτέιλ
• Μιλκσέικ και γρανίτες
• Αναψυκτικά και χυμοί (σε ποτήρι) 
• Ζεστή σοκολάτα 
• Κρεμώδες ζεστό κακάο και λευκή σοκολάτα
• Ζεστός και κρύος καφές και τσάι υψηλής  
 ποιότητας
• Μεταλλικό ή ανθρακούχο νερό (σε ποτήρι)

Όροι & προϋποθέσεις: Τα πακέτα ποτών της Celestyal προορίζονται μόνο για προσωπική χρήση. Όλοι οι επιβάτες της καμπίνας πρέπει να αγοράσουν το ίδιο πακέτο. 
Κατάχρηση της προσφοράς θα έχει ως αποτέλεσμα την απόσυρση της κάρτας σας και την απενεργοποίηση του λογαριασμού σας. Δεν θα δοθούν επιστροφές 
χρημάτων. Η χρήση των πακέτων μπορεί να γίνει τις ώρες λειτουργίας των μπαρ και εστιατορίων, μέχρι τη στιγμή της αποβίβασης. Σημειώστε ότι επιστροφές 
χρημάτων για οποιονδήποτε λόγο μπορούν να γίνουν μόνο την ημέρα της αγοράς. Μόλις αγοράσετε το πακέτο, θα υπάρξει σημείωση στην κάρτα επιβίβασής σας 
και ο λογαριασμός σας στο πλοίο θα χρεωθεί ανάλογα. Κατά την παραγγελία των ποτών σας στα μπαρ, παρακαλούμε να προσκομίζετε την κάρτα σας. Κατά τη 
διάρκεια της κρουαζιέρας σας, θα σας ζητηθεί να υπογράψετε ένα τιμολόγιο για όλα τα ποτά που καταναλώσατε. Οι επιβάτες μπορούν να παραγγείλουν μόνο 
ένα ποτό ανά κάρτα κάθε φορά. Τα αλκοολούχα ποτά θα σερβίρονται μόνο σε επιβάτες άνω των 18 ετών και για τις ΗΠΑ άνω των 21 ετών. Εάν εσείς επιθυμείτε να 
προσφέρετε ένα ποτό σε έναν συνεπιβάτη σας, ο λογαριασμός σας θα χρεωθεί στην κανονική τιμή όπως αναγράφεται στο μενού του μπαρ. Η υπηρεσία δωματίου 
και τα ποτά από τα μίνι μπαρ εξαιρούνται από τα πακέτα και χρεώνονται κανονικά. Τα σνακ από το μπαρ και τα παγωτά εξαιρούνται από τα πακέτα. Ποτά πάνω από 
την αξία των 10€ ή διπλά ποτά δεν περιλαμβάνονται στο Premium Πακέτο. Το Παιδικό Πακέτο μπορεί να αγοραστεί για παιδιά από 3 ετών έως 12 ετών.


