CELEBRITY CRUISES

Campanha
CC3_A/15

DESCONTOS PRIMAVERA

NAVIOS

CONSULTAR A TABELA EM ANEXO

CATEGORIAS

Varandas e Suites

PERIODO DE RESERVA

2 a 31 Março 2015

DESTINOS

DESCONTOS 7 a 9
noites (por camarote)

DESCONTOS 10+
noites
(por camarote)

EUROPA

€ 500

€ 650

ALASCA / ÁSIA / AUSTRÁLIA
/ CANAL PANAMÁ /
CARAÍBAS

€ 250

€ 350

TERMOS e CONDIÇÕES
Campanha válida para novas reservas efetuadas entre 1 e 31 Março 2015. Esta campanha aplica-se a reservas em
Varandas ou Superiores, em cruzeiros selecionados na Europa, Caraíbas, Bermudas, Ásia, Austrália, América do Sul e
Alasca, com partidas em 2015. Desconto até 650€ por camarote, que varia por cruzeiro e tipo de categoria reservada.
Oferta exclui o navio Celebrity Eclipse na Europa, Transatlânticos, Reposicionamentos e cruzeiros nos Galápagos.
Oferta aplicável a novas reservas individuais com base na tarifa ‘Standard’ e a reservas de grupos, cujos nomes sejam
adicionados durante o período da oferta com depósito pago. Oferta não acumulável com outras campanhas, promoções
ou programas tarifários. Campanha sujeita a disponibilidade no momento da reserva e pode ser retirada em qualquer
momento.
Qualquer reserva onde seja alterado o navio, data de partida ou nomes depois de 01/04/2015, não será elegível a esta
oferta. A companhia reserva-se no direito de anular a oferta sem aviso prévio. Em caso de cancelamento aplicam-se os
termos e condições da Celebrity Cruises®. 2015-2016.
OFERTA ALTERNATIVA – PACOTE DE BEBIDAS CLÁSSICO:
Pode selecionar o código promocional ‘Beverage’ e obter como oferta o Pacote de Clássico em substituição do Desconto
no preço do cruzeiro.
Caso reserve a Categoria Concierge ou Superior, e aplique o código promocional ‘Beverage’, recebe as três ofertas –
Pacote de Bebidas Clássico, Crédito a Bordo até 300usd e Oferta das Gratificações.
Pacote de Bebidas Clássico para 2 pessoas por camarote e inclui: seleção de cervejas até 6$, bebidas espiritosas,
cocktails, vinho ao copo até 8$, refrigerantes, sumos naturais em garrafa, cafés premium, chás e garrafas de água nonpremium ILIMITADOS (Taxa de Serviço incluída). Disponível upgrade para o Pacote de Bebidas Premium (Premium
Beverage Package) por um custo adicional de 11,5$ por pessoa, por dia. Politica de álcool da Celebrity Cruises aplica-se,
incluindo idade minima permitida, que varia por itinerário.

Oferta das Gratificações ou Taxa de Serviço pré-paga ao camaroteiro, empregado de mesa do restaurante principal,
assistente de mesa e responsável da sala, nos montantes sugeridos pela Celebrity Cruises.
Crédito a Bordo baseado no número de noites do cruzeiro: 3 a 5 noites: $200 / 6 ou mais noites: $300. O crédito a bordo é
em U.S. Dólares, não possui valor monetário, não é transferível e não poderá ser convertido em dinheiro. Crédito válido
até às 22 horas da última noite do cruzeiro.
COMO RESERVAR COM A OFERTA DO PACOTE DE BEBIDAS :
- Durante o processo de reserva, introduza no campo ‘Código Promocional’, o código ‘BEVERAGE’ e clique em ‘Pesquisar’
- Selecione depois a categoria disponível com o nome da tarifa correspondente à promoção.
NOTA: Não é necessário introduzir código promocional para a oferta dos DESCONTOS
* A oferta de Crédito a Bordo será automaticamente aplicada à reserva. As opções do Pacote de Bebidas e Oferta das
Gratificações serão aplicadas à reserva após 10 dias da confirmação da mesma.

