MSC przygotowało specjalną ofertę dla wszystkich klientów wykupujących rejsy, które
odbędą się w sezonie letnim i zimowym 2019!
Wykupując rejs do końca marca 2019, w cenie kabiny można skorzystać z nowego pakietu All
Inclusive EASY.
Promocja obejmuje rejsy do grudnia 2019 (włącznie) po Morzu Śródziemnym, Europie Północnej
oraz Karaibach (również z wypłynięciem z Miami) i dedykowana jest wszystkim osobom zajmującym
jedną kabinę w kategorii Bella bądź Fantastica.
Wszyscy klienci wykupujący kabiny w kategorii Aurea bądź Yacht Club – dodatkowo otrzymają
200 euro na kabinę do wydania we wszystkich barach oraz sklepach na pokładzie.

Odkryj nowy pakiet EASY:


Nielimitowane drinki do 6€ lub 5$*, w tym:
lane piwo, wina w kieliszkach, wybrane alkohole wysokoprocentowe, koktajle
bezalkoholowe, napoje gazowane, soki owocowe w szklankach, napoje energetyczne,
woda butelkowana, gorące napoje

* 6€ podczas rejsów po Morzu Śródziemnym, Europie Północnej, Emiratach, Antylach i na Kubie; 5$ w przypadku rejsów
po Ameryce Południowej; nielimitowane wybrane drinki na Karaibach.

PRZYKŁADOWE TRASY OBJĘTE PROMOCJĄ

MSC BELLISSIMA
Różne terminy:
od 15 marca do 3 listopada
8 dni - 7 nocy

MSC MERAVIGLIA
Różne terminy:
od 27 kwietnia do 14 września
8 dni - 7 nocy

MSC MAGNIFICA
Różne terminy:
od 19 maja do 24 listopada
8 dni – 7 nocy

MSC SEASIDE
Różne terminy:
od 30 marca do 28 grudnia
8 dni – 7 nocy

Warunki promocji:
-

Promocja ważna jest od 3 grudnia 2018 do 30 marca 2019
Rejsy objęte promocją: marzec – grudzień 2019 (włączając święta Bożego Narodzenia
oraz Nowy Rok)
Trasy objęte promocją: Morze Śródziemne, Europa Północna, Karaiby
Oferta zależy od dostępności i może zmienić się bez uprzedzenia
Oferta dotyczy jedynie rejsów, na które umowa została podpisana między 03.12.18 a
30.03.18; nie dotyczy wcześniej wykupionych rejsów
Promocja nie łączy się z innymi promocjami poza zniżką na kartę klubu MSC Voyagers
Pakiet EASY dostępny jest również dla 3 i 4 osoby w kabinie
Oferta dla singla według standardowych Warunków MSC

