Promoção única

Princess
PLUS

· Pacote de Bebidas Premium
· Internet ilimitada
· Gratificações Incluídas

antes $100,28

agora somente desde $50
passageiro/noite

Pacote de bebidas Premium
· Cervejas e bebidas gasosas (até $12)
· Vinho a copo (até $12)
· Coquetéis (até $12)
· Água engarrafada (500 ml)
· Refrescos de dispensadores e sumos
· Café de especialidade e chás
· Artigos Gong Cha
· Frapés no Coffe & Cones
· Batidos e Bebidas energéticas

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

Internet ilimitada
Para os navios com
MedallionNet, a Internet
ilimitada se ativará
automaticamente quando o
passageiro ativar a tecnologia
no seu dispositivo.

Para os navios sem a conetividade
Medallion Net, os passageiros
receberão 5.000 minutos de
Internet grátis. Na sua cabine
encontrará um documento
informativo com as instruções para
a ativação.

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

· $14.50 pessoa/noite - Interior,
Exterior e Varanda.
· $15.50 pessoa/noite - Mini
Suites e cabines Club Class.
· $16.50 pessoa/noite - Suites

Princess
PLUS
Condições gerais
Válido para cruzeiros e cruisetours com partida a partir de abril 2020 até janeiro 2023. Não se aplica
a cruzeiros de menos de 3 noites, voltas ao mundo e cruzeiros de mais de 39 noites. Válido para
qualquer categoria reservada, sujeito a disponibilidade. O conteúdo do pacote não é divisível.
Em cabines duplas a promoção deve ser contratada para os dois passageiros. Em cabines triplas
ou quadruplas, a promoção pode ser contratada para todos os passageiros ou somente para os
dois primeiros. O sistema online somente permite a contratação para todos. É necessário solicitar
ao seguinte mail: booking@mundomarcruceros.com, o ajuste da reserva para excluir a promoção
do terceiro/quarto passageiro, se for necessário.

Condiçoes Pacote Premium de Bebidas
O Pacote Premium de bebidas não se aplica à parte terrestre dos Cruisetours. Aplicar-se-á um limite
de 15 bebidas alcoólicas ao dia. O Pacote não inclui artigos de souvenir, serviço de quartos, máquinas de venda automática ou artigos do minibar. Válido para um só cruzeiro, não é reembolsável
nem transferível e expira ao finalizar o cruzeiro. Não é combinável com outras promoções e se o
passageiro não deseja fazer uso deste pacote, não será oferecido nenhum outro substituto. Este
pacote é aplicável a passageiros maiores de 21 anos de idade. Para aqueles passageiros menores,
será oferecido o Pacote “Café e Refrescos Premium”.
O Pacote de Cafés e refrescos Premium inclui um copo de souvenir, refrescos de dispensadores, sumos de fruta, cafés de especialidade e chás, artigos Gong Cha, Frapés no Coffee & Cones, batidos e
bebidas energéticas.

Condiçoes Internet Ilimitada
Válido para um dispositivo simultâneo por pessoa. O crédito da internet não é reembolsável nem
transferível, finaliza ao terminar o cruzeiro e não se aplica à parte terrestre dos cruisetours.
O uso da internet está sujeita às políticas da Princess Cruises.

Condiçoes gratificações incluídas
As gratificações estão baseadas no pré-pagamento por parte da Princess Cruises dos seguintes
valores em função da categoria reservada: $14.50 por pessoa e noite em cabines interior, exterior e
varanda, $15.50 por pessoa e noite em cabines Mini Suite e Club Class e $16.50 por pessoa e noite
em Suites. Esta quantidade credita-se em nome de todos os passageiros da mesma cabine que
tenham a promoção. As gratificações gratuitas não incluem as gratificações de bebidas pagas nos
bares, vinho nos restaurantes ou serviços do Lotus Spa. As gratificações não são reembolsáveis
nem transferíveis, não têm valor monetário e podem não ser combináveis com outras ofertas.

