
ESPECIAL CRIANÇAS GRÁTIS* 

Exclui as seguintes datas:

21 a 28 Novembro 2020

12 a 15 Fevereiro 2021

13 Março a 4 Abril 2021

*Crianças até 12 anos de idade só pagam taxas e 
gratificações

Partidas selecionadas entre:
1 Outubro e 17 Dezembro 2020

8 Janeiro e 17 Maio 2021
1 Setembro a 17 Dezembro 2021
Quantum of the Seas (Alasca)
10 Maio a 21 Setembro 2021

Período de reserva de 4 a 31 Agosto 2020



TERMOS e CONDIÇÕES: Campanha RC 8_B/20:

Especial crianças grátis: Oferta aplicável a novas reservas individuais efetuadas entre 4 e 31 de Agosto 2020, nos cruzeiros de 4 noites ou mais em partidas selecionadas entre 1 Outubro e 17 Dezembro 2020
& 8 Janeiro e 17 Maio 2021 & 1 Setembro a 17 Dezembro 2021 & Quantum of the Seas (Alasca) de 10 Maio a 21 Setembro 2021.
Esta oferta aplica‐se a passageiros com 12 anos de idade até à data do início do cruzeiro, em ocupação tripla ou quadrupla. Oferta válida nos seguintes cruzeiros com os seguintes destinos: Alasca, Europa,
Caraíbas, Bahamas, Bermudas, Havai, Canadá e Costa oeste dos EUA.

Não aplicável nas seguintes datas de partida: Todas as partidas entre 21 a 28 Novembro 2020, 12 a 15 Fevereiro 2021 e 13 Março a 4 Abril 2021, 19 e 26 Novembro 2021,
Esta campanha é combinável com as seguintes ofertas: Campanha em vigor de 30% de desconto em todos os passageiros (“30% Off Every Guest”). Esta campanha é também combinável com os descontos 
para membros Crown & Anchor, bem como as ofertas do programa “Next Cruise” (reservas feitas a bordo), e Tarifas “NRD” (Depósito Não Reembolsável).
Campanha não combinável com qualquer outra oferta ou promoção incluindo, mas não limitada, a tarifas Interline, tarifas Agentes de Viagens, Tarifas Net, Tarifas Sénior, Tarifas Standard de Grupo. Qualquer
reserva que seja cancelada, reposta de novo ou alterada a data de partida/navio/nomes ou preço depois do período de validade das ofertas, não será elegível à oferta. Outras alterações à reserva podem
também originar na eliminação da oferta. Oferta aplicada a reservas de grupos, cujos nomes sejam adicionados durante o período da oferta, com depósito pago, e à tarifa atual. O desconto será aplicado na
tarifa automaticamente. Oferta sujeita a disponibilidade no momento da reserva e de capacidade controlada. Algumas restrições poderão ser aplicadas. A companhia reserva‐se no direito de anular a oferta,
corrigir erros ou omissões e de alterar tarifas, taxas e suplementos sem aviso prévio. Em caso de cancelamento aplicam‐se os termos e condições da Royal Caribbean International® 2019 – 2020.

Aplicável a tarifas promocionais com Depósito Não Reembolsável:
Uma reserva efetuada com uma tarifa promocional com Depósito Não Reembolsável (“Reserva NRD”) exige o pagamento imediato do depósito. Após o pagamento do depósito este não é reembolsável. O
pagamento total do depósito é obrigatório para todos os passageiros da reserva.
Cancelamentos: Se a reserva com depósito não reembolsável for cancelada 60 dias ou mais da data de partida, será emitido pela Royal Caribbean International um Certificado para um Futuro Cruzeiro
(“FCC”), no montante do depósito pago menos 80€ por pessoa, em nome dos passageiros existentes na reserva. O FCC é válido por 12 meses após a data de emissão e aplicável somente em cruzeiros da Royal
Caribbean International. Qualquer montante do FCC não utilizado após a data de expiração será anulado e perdido. O FCC não é transferível, reembolsado e/ou convertível noutra forma de compensação,
credito ou dinheiro. Em reservas NRD, que exigem um depósito igual ou inferior a 80€ por pessoa, não será emitido qualquer FCC ou qualquer outro tipo de compensação ou crédito.
Se a reserva de NRD for cancelada a 59 dias ou menos da data de partida, aplicam‐se os Termos e Condições standard da Royal Caribbean International 2019‐2020.
Cada vez que for alterado o navio ou a data de partida numa reserva NRD, será aplicada uma penalização de 80€ por pessoa


