Campanha Kicker Sale 2021
4 e 31 Agosto 2020

DESCONTOS IMEDIATOS ATÉ €150 POR CAMAROTE
Noites

Interior /
Exterior

Varanda

Suites

5 Noites ou
menos

€25

€50

€75

6 Noites ou
mais

€50

€75

€150
*Excluindo China

TERMOS e CONDIÇÕES: RC 8_C/20:
Oferta de um desconto adicional até €150 por camarote, para novas reservas individuais efetuadas entre 4 e 31 Agosto 2020, aplicável em todas as categorias, para todos os destinos
(excluindo China) com data de partida entre 1 Janeiro a 31 Dezembro 2021. Desconto é aplicado pelo número de noites e tipologia do camarote:
Cruzeiros de 5 noites ou menos: €25 por camarote (interiores e exteriores); €50 por camarote (varandas); €75 por camarote (Suites).
Cruzeiros de 6 noites ou mais: €50 por camarote (interiores e exteriores); €75 por camarote (varandas); €150 por camarote (Suites). Esta oferta será automaticamente aplicada à
reserva e será visível online.
Esta campanha é combinável com as seguintes ofertas: Campanha em vigor de 30% de desconto para todos os passageiros ((“30% Off Every Guest”) e Campanha de Crianças grátis .
Com 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.
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.

CRUZEIRO COM CONFIANÇA ‐ GARANTIMOS o MELHOR PREÇO até 48 horas
O programa ‘Cruzeiro com Confiança’ foi especialmente desenhado para o ajudar a decidir sobre as suas próximas férias, de
forma segura e sem qualquer risco até 48 horas antes da partida. Para reservas efetuadas até 30 de Setembro de 2020, e para
cruzeiros com data de partida entre 12 Junho 2020 e 30 Abril 2022.
Ao reservar o seu cruzeiro até 30 de Setembro 2020, nós garantimos a melhor tarifa e promoção aplicada à reserva até 48 horas
antes da data de partida. A variação de preços resultará em:
a) Ajuste direto no preço, se solicitado fora do período de pagamento final ou,
b) Atribuição de Crédito a Bordo não reembolsável, quando solicitado dentro do período de pagamento final.

