uma experiência gastronómica reinventada
com Dine My Way
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Com a expansão da experiência MedallionClass® na nossa frota, também temos o prazer de compartilhar uma experiência
completamente nova em relação às experiências gastronómicas a bordo. Para a melhor seleção, faça reservas através da App
MedallionClass antes de embarcar. Escolha a hora do jantar todas as noites ou troque-a durante o dia; pode facilmente verificar as
suas reservas e fazer novas enquanto estiver a bordo.

Benefícios para passageiros
Platinum e Elite:
Acesso antecipado exclusivo

Desfrute de acesso exclusivo e antecipado
às reservas do Dine My Way que pode
fazer assim que reservar o seu cruzeiro e
fizer um depósito inicial. Terá a primeira
escolha de horários e locais e aplicará
esses benefícios a todo o seu grupo de
viagem, mesmo que nem todos sejam
convidados Platinum ou Elite.
Os novos benefícios de fidelidade também
se estendem a outras experiências da
Princess:
• 10% dto. nos tratamentos do Lotus Spa
• 10%dto. na galeria de fotos
• 50% dto. no MedallionNet ® Wi-Fi
• 10% dto. em excursões para membros
Elite

Jante quando quiser.

Se está desfrutando de uma refeição na sala
de jantar principal ou num restaurante
especializado por um custo extra, pode
selecionar a que horas jantar. Mantenha o
mesmo horário todas as noites e desfrute
do serviço da mesma equipa de serviço. Ou
escolha uma hora diferente a cada noite,
com a liberdade de mudar as suas reservas
de acordo com o que lhe convém.

Jante como quiser.

Tecnologia inovadora significa que pode
fornecer detalhes sobre suas preferências
gastronómicas. Personalize os seus
pedidos de alimentos e bebidas e
compartilhe todas as suas necessidades
alimentares.
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Jante com quem deseje.

Faça-nos saber quem está no seu grupo de
viagem e poderá trocar e editar essas
reservas.

Jante onde desejar.

Não se levante! Com o serviço OceanNow®
a pedido, pode receber as suas entradas,
refeições e bebidas favoritas em quase
qualquer lugar do navio sem custos
adiconais. Deseja um hamburguer
enquanto assiste ao Movies Under the
Stars®? Apetece-lhe tomar um coquetel na
Piazza? Escolher é a única parte difícil.

NOTA: Para as famílias ou grupos de passageiros com mais de 10 pessoas que pretendam reservar o seu restaurante, devem fazê-lo a bordo
ou enviar um email prévio para booking@mundomarcruceros.com Uma vez que a aplicação não permite reservas de mais de 10 pessoas

BOOK NOW! Visit princess.com | Call 1.800.PRINCESS (774.6237) | Contact a travel advisor | Call a Princess Cruise Vacation Planner 1.800.901.1172

