
· Pacote de Bebidas Premium
· Internet Ilimitada
· Gratificações Incluídas
· 2 jantares em restaurante de especialidade
· Gelados Premium
· 2 Aulas de Pilates ou Ioga
· Pack de fotos
· Princess Prizes
· Lugares reservados no teatro

Princess
PREMIER

Promoção exclusiva

agora por

passageiro/noite         
$80 somente

Pensão completa 

Experiência MedallionClass

Pack de bebidas

Wi-Fi

Gratificações

Restaurantes de especialidade

Pack de fotos

Princess Prizes

Pensão completa 

Experiência MedallionClass

Pack Princess PLUS
(bebidas até $12)

Wi-fi (1 dispositivo por hóspede)

Gratificações

Gelados Premium

Aulas de Fitness o Yoga

Princess Prizes

Preço total  $95   por dia

Paga  $60   por dia

Poupe na sua escolha!

Pensão completa 

Experiência MedallionClass

Pack Princess PREMIERE
(bebidas até $20)

Wi-fi (4 dispositivos por hóspede)

Gratificações

2 restaurantes de especialidade

Pack de fotos
(fotos digitais ilimitadas)

Princess Prizes

Vantagens Princess PLUS

Preço total  $156   por dia

Paga  $80   por dia

Poupe na sua escolha!

PRINCESS STANDARD PRINCESS PLUS PRINCESS PREMIERE

Incluído no preço do cruzeiro



· Cervejas e bebidas espirituosas (de até $20)
· Vinho em copo (de até $20)
· Coquetéis (de até $20)
· Água engarrada (500 ml)
· Refrescos de dispensadores e sumos
· Café de especialidade e chás
· Artigos Gong Cha
· Frapés no Coffe & Cones
· Batidos e Bebidas energéticas

Pacote de Bebidas Premium

E, além disso, desconto adicional de 25% em:
·Todas as garrafas de vinho
· Garrafas de água de 1 litro
· Refrescos de lata
· Sumos engarrafados

Porquê limitar-se a um dispositivo
quando pode conseguir o melhor Wi-Fi 
no mar para quatro? poderá dispor de
internet em até 4 dispositivos por
pessoa.

Internet Ilimitada

Para os navios sem conetividade
MedallionNet, os passageiros receberão
5.000 minutos de Internet grátis. Na sua 
cabine encontrarão um documento
informativo com instruções para a 

O documento de gastos a bordo  
do passageiro refletirá o 
pré-pago, por parte da Princess 
Cruises, das gratificações
correspondentes em dólares

Gratificações

· $16 pessoa/noite - Interior, 
Exterior e Varanda
· $17 pessoa/noite - Mini Suites 
e cabines Club Class
· $18 pessoa/noite - Suites

Os gelados premium são toda 
uma delícia que inclui um
saboroso gelado com doces, 
cobertura a escolher, de bolo ou 
biscoito e álcool,  se o desejar.

Gelados Premium

Os passageiros poderão pedir 2 
gelados por dia. Encontrarão nos: 
cafetaria Gelato, Swirls, Coffee & 
Cones ou em World Fresh
Marketplace.

Oferecemos 3 tipos de aulas para que
escolham  entre: Club Pilates, Pure Barre e 
YogaSix.

2 Aulas de Pilates ou Ioga

Poderão participar em 2 aulas por cruzeiro. 
Para participar, somente têm de perguntar no 
Fitness Center.

Princess
PREMIER

2 jantares
de especialidade
Os passageiros poderão ter 2
jantares nos restaurantes de
especialidade que escolham.

Capture momentos únicos 
dos nossos profissionais. 
Disporá de fotos digitais 
ilimitadas!

Pack de fotos Princess
Prizes
Ganhe grandes
prémios durante o 
seu cruzeiro.

Lugares Reservados
Disponha de lugares reservados no 
teatro e desfrute do espetáculo



Princess
PREMIER

Ganhe grandes
prémios durante o 
seu cruzeiro.

O pacote Princess Premier consiste no pacote de bebidas Premier, Wi-Fi, gratificações incluídas, jantares em restaurantes de especialidade, pacote de 
fotos, prémios Princess, sobremesas premium, aulas de ginástica, bar de sumos e lugares reservados no teatro. A contratação do Princess Premier 
deve ser feita para os dois passageiros da cabine em ocupação dupla. Para cabines triplas ou quádruplas, pode ser feito para todos os passageiros 
ou apenas para o primeiro ou segundo. O Princess Premier está sujeito à disponibilidade. Os componentes Princess Premier não são transferíveis ou 
resgatáveis em dinheiro e não podem ser combinados com outras ofertas. Eles não são aplicáveis à parte terrestre do cruzeiro e expiram no final de 
cada cruzeiro. O pacote Premier Beverage é válido apenas para hóspedes maiores de 21 anos. Hóspedes menores de 21 anos que fizerem reservas 
no Princess Premier receberão o pacote de bebidas não alcoólicas e não receberão nenhum reembolso pela diferença.

O Pacote de Bebidas Premier inclui todas as bebidas com preço máximo de US$ 20,00 cada, conforme listado no(s) menu(s) Princess. Qualquer
garrafa de vinho, garrafas de um litro de água e refrigerantes em lata comprados a bordo com o Premier Beverage Package receberão um desconto 
de 25%. O Pacote de Bebidas Premier não inclui itens do frigobar, bebidas oferecidas em self-service ou máquinas de auto-serviço, tabaco ou
alimentos. Será aplicado um limite diário de 15 bebidas alcoólicas. A taxa de serviço de bar está incluída apenas no pacote e é paga em nome do 
hóspede para bebidas qualificadas incluídas no Pacote de Bebidas Premier.

Wi-Fi incluído para 4 dispositivos por hóspede. Todo o uso da Internet está sujeito às políticas Wi-Fi padrão, que podem limitar a navegação no site 
devido à segurança da rede e ao uso da largura de banda e estão sujeitas a alterações com ou sem aviso prévio.
Gratificações Incluídas. O pagamento em nome do hóspede varia de acordo com o tipo de cabine (até 4 hóspedes por cabine). O Princess Premier 
não inclui outras taxas de serviço. Embora as gratificações estejam listadas como parte do pacote Princess Premier, em viagens para a Austrália e 
Nova Zelândia as gratificações já estão incluídas na tarifa do cruzeiro e, portanto, todos os hóspedes, independentemente de reservarem o pacote, 
receberão gratificações e nenhuma substituição ou reembolso será feito para tal parte do pacote.

Dois Jantares em Restaurantes de Especialidade disponíveis para cada hóspede Princess Premier. Recomenda-se que os hóspedes façam reservas 
em restaurantes de especialidade antes do cruzeiro usando Dine My Way no aplicativo MedallionClass. A Princess Cruises reserva-se o direito de 
pré-atribuir horários e locais de jantares de especialidade. O Jantar de Especialidade incluído no Princess Premier não inclui itens adicionais cobrados 
nos menus. A disponibilidade de refeições de especialidade pode ser limitada em determinados cruzeiros.

O pacote fotográfico inclui downloads de imagens digitais tiradas pelos fotógrafos a bordo do Princess apresentando o convidado e três impressões, 
de até 8x10 de tamanho, dessas fotos. O pacote de fotos não se aplica ao Platinum Studio, casamentos, retratos ou eventos especiais para grupos.

Princess Prizes. Constitui a opção dos hóspedes em participar de sorteios. Ao final de cada período promocional, a Princess Cruises disponibilizará a 
lista dos vencedores. Limite: uma jogada a cada 5 minutos e somente enquanto o mecanismo de jogo do navio estiver ativado.

Os Gelados Premium eles estão disponíveis apenas durante a viagem durante o horário de funcionamento da cafetaria Gelato, Swirls, Coffee & Cones 
ou no World Fresh Marketplace. 2 por pessoa por dia. Não inclui sorvetes premium SMiZE.

Juice Bar: Disponível apenas para o pequeno-almoço e almoço durante o horário de funcionamento do World Fresh Market/outro ponto de venda 
adjacente onde são servidos sumos; inválido usando a função OceanNow no aplicativo MedallionClass.

Aulas de fitness: Aplica-se apenas a aulas presenciais; deve inscrever-se para a aula a bordo visitando o ginásio. O tipo exato de aula, duração, 
horário, programação, disponibilidade e outros detalhes serão determinados pelo tipo de navio e pela Princess a seu exclusivo critério.

Lugares reservados no teatro: Um grupo de assentos será reservado para hóspedes Princess Premier para apresentações de “shows de produção” 
(shows no estilo da Broadway com cantores e dançarinos) durante a viagem; esses hóspedes devem chegar ao teatro 15 a 30 minutos antes do 
horário do show para selecionar os assentos (reservas antecipadas não serão permitidas). Os assentos reservados estão sujeitos à disponibilidade, 
por ordem de chegada. A Princess determinará, a seu exclusivo critério, a localização dos assentos reservados. A Princess não é responsável se um 
cliente Premier não obtiver um assento reservado. Esses assentos serão disponibilizados a todos os passageiros a partir de 15 minutos antes do 
horário do show.
Nota: Para reservar lugar de mobilidade reduzida, deve reservar a cabine acessível em cadeira de rodas.

Condições gerais


