
 
 
 
 
 
 
 
Το Μπλε Πακέτο 
 
Πακέτο απεριόριστης κατανάλωσης μη αλκοολούχων & 
αλκοολούχων ποτών 
 
Το Μπλε Πακέτο (απεριόριστη κατανάλωση μη αλκοολούχων 
και αλκοολούχων ποτών) – Κατάλογος Ποτών: 
 
 
 
 
 
  

• Port, Sherry, Λικέρ: Ούζο, Campari, Sandeman’s, Pastis, Amaretto Disaronno, Kahlua, Cointreau, Baileys 

κ.λπ. 

• Ουίσκι & Bourbon: Canadian Club, Jameson, Jim Beam, J&B, Johnny Walker Red Label, Famous Grouse, 

Bells, Cutty Sark, House 

• Τζιν: Beefeater, Gordon’s, Bombay, Sapphire, House 

• Ρούμι: Bacardi, Captain Morgan, House 

• Βότκα: Smirnoff, Absolut, House 

• Τεκίλα: Jose Cuervo Gold, House 

• Ελληνικές γεύσεις: Ποικιλία από ελληνικά κοκτέιλ με ούζο, λικέρ μαστίχα και πολλά ακόμα 

• Δημοφιλή κοκτέιλ: White Russian, Daiquiris, Margarita, Pina Colada, Mojitos, Martinis, shooters και πολλά 

ακόμα 

• Μπίρα: Βαρελίσια μπίρα, επιλεγμένες μπίρες σε κουτί, μη-αλκοολούχος μπίρα σε κουτί 

• Κρασιά: Ελληνικό κρασί ανά ποτήρι (λευκό, κόκκινο, ροζέ). Αφρώδης οίνος ανά ποτήρι. 

• Ανθρακούχο και Μεταλλικό νερό 

• Αναψυκτικά, π.χ. Coca Cola, Sprite και άλλα σε κουτί 330 ml 

• Παγωμένο τσάι σε κουτί 330 ml 

• Χυμοί (πορτοκάλι, γκρέιπφρουτ, ντομάτα, ανανάς) σε ποτήρι. Φρεσκοστυμμένος  χυμός πορτοκαλιού 

προσφέρεται με επιπλέον χρέωση. 

• Μη-αλκοολούχα κοκτέιλ: μεγάλη ποικιλία μη-αλκοολούχων κοκτέιλ  

• Καφές: όλα τα γνωστά είδη καφέ, π.χ. εσπρέσο, καπουτσίνο, φίλτρου, latte, freddo κ.λπ. 

• Ζεστά ροφήματα: Ζεστή σοκολάτα, ποικιλίες τσαγιού (ποικίλες γεύσεις). 

• Περισσότερα αλκοολούχα και μη-αλκοολούχα ποτά (μη συμπεριλαμβανόμενα στο πακέτο) 

προσφέρονται σε εκπτωτική τιμή, με επιπλέον χρέωση, στους κατόχους πακέτων. 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης 
 

• Τα Πακέτα Ποτών της Celestial είναι αποκλειστικά για ατομική χρήση. Όλοι οι διαμένοντες στην ίδια 

καμπίνα υποχρεούνται να εγγράφονται ξεχωριστά για να κάνουν χρήση αυτής της προσφοράς. 

• Η κατάχρηση αυτής της προσφοράς θα έχει ως επακόλουθο την απόσυρση της κάρτας σας και την 

απενεργοποίηση του λογαριασμού σας. Επιστροφές χρημάτων δεν γίνονται. 

• Τα Πακέτα Απεριόριστων Ποτών είναι διαθέσιμα τις ώρες λειτουργίας των μπαρ και των εστιατορίων και 

ισχύουν από την ώρα επιβίβασής σας στο πλοίο, την ημέρα επιβίβασης, έως την ώρα αποβίβασης. 

• Επισημαίνεται ότι επιστροφές χρημάτων, για οποιαδήποτε λόγο, γίνονται μόνον την ημέρα αγοράς του 

πακέτου. 

• Με την αγορά του πακέτου η κάρτα επιβίβασής σας σημαδεύεται με ένα ειδικό σήμα και ο εν πλω 

λογαριασμός σας χρεώνεται ανάλογα. Παρακαλούμε να επιδεικνύετε την κάρτα επιβίβασης κατά την αγορά 

ποτών στα μπαρ. Όσο διαρκεί η κρουαζιέρα υποχρεούστε να υπογράφετε σχετικό τιμολόγιο για κάθε 

κατανάλωση ποτού. Σε κάθε παραγγελία δικαιούστε ένα μόνο ποτό ανά κάρτα. 

• Αλκοολούχα ποτά σερβίρονται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. 

• Εάν θελήσετε να προσφέρετε ποτό σε κάποιον συνταξιδιώτη, ο λογαριασμός σας θα χρεωθεί με την πλήρη 

τιμή, όπως αυτή αναγράφεται στον κατάλογο του μπαρ.  

• Η Υπηρεσία Δωματίου και ποτά από τα Mini Bars εξαιρούνται από το «All Inclusive» Πακέτο και χρεώνονται 

σύμφωνα με τις αναγραφόμενες τιμές του καταλόγου. 

• Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 

 


