recompensando a sua lealdade
Benefícios por pertencer ao Círculo do Capitão

Beneficios1
Poupanças Círculo do Capitão4
ofertas de preços preferenciais
eventos a bordo exclusivos para membros
acesso a um Anfitrião do Círculo a bordo
pin de reconhecimento de nível específico
revista do círculo5,6
centro online do círculo
conta de poupanças do círculo
acesso exclusivo em terra à linha telefónica de
ajuda do Círculo do Capitão5
Melhora da proteção Princess Platina7
- 100% benefícios de cancelamento
- benefícios por acidente e doença
- gastos médicos ampliados e cobertura de evacuação

50% de desconto no Pacote MedallionNet®8
acesso antecipado a reservas Dine My WaySM
prioridade no embarque
10% de desconto em tratamentos Lotus Spa®9
10% desconto na galeria de fotos10
lounge exclusivo para membros Platina e Elite
coleção de destino de cortesia11
acesso prioritário a novos itinerários
10% desconto nas Lojas a bordo da Princess
10% de desconto em excursões12
prioridade de embarque nos shuttles
Provas de vinhos de cortesia13
minibar de cortesia14
seleção deluxe de canapés nas noites de gala
chá da tarde na cabine de cortesia
prioridade no desembarque
amenities de banho melhoradas
serviços de lavandaria e limpeza de sapatos de
cortesia15

Dourado

Rubi

Platina

Elite

Depois de
completar o seu
primeiro
cruzeiro1,2,3

Depois de
completar 3
cruzeiros ou um
cruzeiro de até 30
dias1,2,3

Depois de
completar 5
cruzeiros ou um
cruzeiro de até 50
dias1, 2, 3

Depois de
completar 15
cruzeiros ou
cruzeiros de até
150 dias1, 2, 3

termos e condições
1 Aos residentes dos E.U.A. se lhes pedirá que se inscrevam e acedam aos seus benefícios do círculo do capitão registando-se
em princess.com e criando uma conta em My Princess.
2 Os membros podem passar a um nível superior no próximo cruzeiro depois de completar os cruzeiros necessários e/ou os
dias de cruzeiro. A porção terrestre do cruisetour não se aplica.
3 Os créditos de cruzeiro duplos por reservar e navegar numa suite (mini-suites excluídas) ou navegar com a tarifa de
ocupação exclusiva, são efetivos para cruzeiros com partida a partir de 7 dezembro 2008. Somente se duplicam os cruzeiros,
não os dias de cruzeiro.
4 Desconto disponível somente para residentes de USA, CA, UK, AU, NZ e Ásia. Não se aplica à Volta ao Mundo ou cruzeiros de
45 dias ou mais. Desconto não aplicável a 3º e 4º passageiro.
5 Disponível somente para residentes dos E.U.A., Canadá, UK, Austrália e Nova Zelândia.
6 Os residentes do UK poderão receber uma cópia da revista Journey. Programa nulo onde a lei o proíba. Podem aplicar-se
outros termos e condições.
7 Com a compra da Proteção Standard da Princess Vacation. Disponível para os cidadãos dos E.U.A., Canadá e cidadãos ou
residentes permanentes do México que reservem nos E.U.A. Isto exclui os residentes do Quebec e Porto Rico.
8 Desconto somente disponível para membros Elite e Platina, para pacotes do WiFi MedallionNet® Wi-Fi packages em
partidas a partir de 24 de julho 2021. Os pacotes de Wifi MedallionNet® comprados antes do cruzeiro serão descontados a
bordo e o passageiro receberá um crédito dereembolso. O desconto não é combinável com outras ofertas de MedallionNet,
descontos ou promoções. O desconto não é transferível e não
tem valor monetário.
9 Desconto disponível para membros Elite e Platina para tratamentos do Lotus Spa® em partidas a partir de 24 de julho
2021. Os tratamentos de spa adquiridos antes do cruzeiro serão descontados a bordo e receberá um crédito de reembolso.
O desconto não é combinável com outras ofertas de tratamentos de spa, descontos ou promoções. O desconto não é
transferível e não tem valor monetário. Cargo por serviço baseado no preço inteiro do serviço.
10 10% de desconto em fotos digitais ou impressas na Galeria de Fotos a bordo. Não se aplica a certos eventos como
casamentos, renovação de votos ou fotos de grupo (um grupo de 31 ou mais passageiros). O desconto não é combinável com
outras ofertas de fotos, descontos ou promoções. O desconto não é transferível e não tem valor monetário.
11 O folheto Destination Collection será enviado automaticamente aos membros Platina e Elite residentes nos E.U.A. e Canadá.
12 O desconto somente está disponível para os passageiros elegíveis Elite, para reservas de excursões em terra realizadas
nas viagens que se embarcam depois de 24 de julho de 2021. As excursões reservadas antes do cruzeiro serão descontadas
a bordo e o hóspede receberá um crédito de reembolso.. O desconto não se aplica a traslados, shuttles, veículos privados,
excursões de desembarque ou excursões em avião. O desconto não se pode combinar com nenhum outro desconto ou oferta
de excursões em terra. O desconto não é transferível e não tem valor monetário.
13 Para passageiros maiores de 21 anos. Prova de vinhos de cortesia válido para uma prova por cruzeiro e por membro Elite.
14 Para passageiros maiores de 21 anos. Mini bar de cortesia válido para uma vez e por cabine Elite.
15 Exclui serviço no mesmo dia.
Princess Cruises® reserva-se no direito de finalizar com o Programa do Círculo do Capitão CircleSM, trocar os termos e condições de
participação, e/ou terminar ou alterar os benefícios, inteiros ou parte dos mesmos, sem notificação prévia.

