CAMPANHAS
Setembro 2020

Período de reserva: 1 a 30 Setembro 2020

Desconto 60%
2º Passageiro

+

TODAS
CATEGORIAS

=

TERMOS e CONDIÇÕES: RC 8_A/20
Desconto de 60% para o 2º passageiro no camarote: Oferta aplicável a novas reservas individuais efetuadas e confirmadas entre 1 e 30 Setembro 2020, para todos os destinos com
partidas depois de 1 de Novembro 2020 e aplicável em todas as categorias. O desconto será aplicado automaticamente na tarifa base e será visível online com o código tarifário
“BOGO60”. Campanha combinável com descontos para membros Crown & Anchor, ofertas do programa “Next Cruise” (reservas feitas a bordo), créditos a bordo promocionais e
descontos imediatos promocionais, bem como 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. Oferta aplicada a reservas de grupos, cujos nomes sejam adicionados durante o período da oferta, com depósito pago, e à tarifa atual. Oferta sujeita a
disponibilidade no momento da reserva e de capacidade controlada.
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. As reservas criadas antes desta promoção que desejam obter os novos benefícios desta oferta, terão que cancelar
a reserva existente e fazer uma nova reserva. As reservas canceladas estarão sujeitas às taxas de cancelamento vigentes. As reservas criadas dentro do período de promoção indicado,
mas que subsequentemente mudem para um programa de preço mais baixo e / ou data de cruzeiro não aplicável, não reterão os benefícios desta promoção. 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.

ESPECIAL CRIANÇAS GRÁTIS*
Período de reserva de 1 a 30 Setembro 2020
*Crianças até 12 anos de idade só pagam taxas e
gratificações

Partidas selecionadas entre:
1 Novembro 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
Exclui as seguintes datas:
21 a 28 Novembro 2020
12 a 15 Fevereiro 2021
13 Março a 4 Abril 2021

TERMOS e CONDIÇÕES: Campanha RC 8_B/20:
Especial crianças grátis: Oferta aplicável a novas reservas individuais efetuadas entre 1 e 30 de Setembro 2020, nos cruzeiros de 4 noites ou mais em partidas selecionadas entre 1 Novembro 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

Campanha Kicker Sale 2021
1 e 30 Setembro 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 1 e 30 Setembro 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.

Tarifa mais económica
Com Oferta PACOTE de BEBIDAS
1 a 15 SETEMBRO 2020

MELHOR PREÇO:

+

Partidas seleciondas
Novembro 2020 a Maio 2022
TODAS AS CATEGORIAS
1º/2º Passageiros

E Descontos Adicionais*
CARAÍBAS de 7+ noites de Jan a Set 2021
EUROPA de Abr a Jun 2021 (excepto partidas de Southampton)

Interior
Exterior

€100

Aqua Class
Concierge

Suites

Varanda

€200

€400

TERMOS e CONDIÇÕES: Campanha CEL 8_A /20
Oferta de um Pacote de bebidas Clássico (valor de $59 por pessoa por dia), na reserva da tarifa mais económica (‘Sail’), válida para novas reservas individuais efetuadas entre 1 e 15 Setembro 2020. Aplica‐se a cruzeiros de 4 noites
ou mais, em partidas selecionadas entre Novembro de 2020 e Maio de 2022. Oferta válida para o 1º/2º passageiro, reservados em camarotes interior, exterior, varanda, Classe Concierge e AquaClass. Todos os hóspedes da
mesma cabine devem selecionar a mesma opção no momento da reserva. O pacote de Bebidas Clássico será adicionado à reserva no prazo de 30 dias antes da partida.
Os clientes que reservem uma Suite automaticamente têm direito às 4 regalias: Pacote de bebidas Premium, Pacote Wi‐Fi (valor de $299 por pessoa em cruzeiros de 10 noites ou mais), Crédito a bordo de $300 por camarote,
Gratificações (valor de : €15,50 por pessoa por dia). As outras categorias onde seja selecionada a tarifa “Sail Plus” são elegíveis mediante um acréscimo na tarifa.
Esta oferta é combinável com a oferta de Descontos Adicionais até 900€ por pessoa (Suites 900€ por pessoa; Aqua, Concierge e Varanda 400€ por pessoa ; Interior e Exterior 200€ por pessoa). Descontos aplicáveis em partidas
selecionadas: CARAÍBAS de 7+ noites de Jan a Set 2021 e EUROPA de Abr a Jun 2021 (excepto partidas de Southampton). Reserva exclusiva diretamente com a Melair ‐ para poder ter acesso a esta tarifa deverá contactar o nosso
departamento de reservas: cruises@melaircruzeiros.pt ou 210 329 400.
O Pacote de Bebidas Clássico inclui refrigerantes, água engarrafada, sumos incluindo maçã, cranberry, laranja, limão, toranja, cafés e chás premium, bem como cerveja, spirits, coquetéis e vinhos a copo até US $ 9 por copo. As
garrafas de vinho não estão incluídas. O Pacote de Bebidas Clássico está disponível apenas para bebidas selecionadas, não inclui serviço de quarto, itens do mini‐bar ou copos de souvenir. A idade mínima de consumo de bebidas
alcoólicas nos navios da Celebrity Cruises, que naveguem na América do Norte e Canadá é de 21 anos no momento da partida, e em outras partes do mundo é de 18 anos . Quando o passageiro elegível em uma cabine tiver menos
que a idade mínima aplicável na data inicial da viagem, um pacote de bebidas não alcoólico Classic será fornecido a esse passageiro. A data de nascimento dos passageiros devem ser fornecidas no momento da reserva, antes da
oferta do pacote de bebidas seja aplicada à reserva. Esta é uma exigência legal e a Celebrity Cruises reserva‐se o direito de retirar o pacote se os hóspedes não atenderem aos critérios de qualificação. Passageiros em ocupação
Individual que fizerem uma reserva elegível receberão a mesma oferta aplicável a uma reserva em ocupação dupla. Visite www.celebritycruises.pt para obter mais informações sobre as bebidas disponíveis e todas as restrições. Por
favor, beba com responsabilidade.
Qualquer outra oferta ou promoção incluindo, mas não limitada a tarifas restritas como tarifas Interline, tarifas Agentes de Viagens, Tarifas Net , Tarifas Sénior e com descontos para membros do Captain’s Club, não se aplicam.
Qualquer reserva que seja cancelada, reposta de novo ou alterada a data de partida/navio/nomes ou preço depois do período de validade da oferta, não será elegível para estas campanhas. Outras alterações à reserva podem
também originar a eliminação das ofertas. Ofertas aplicam‐se também a grupos, cujos nomes sejam adicionados durante o período da oferta com depósito pago e na tarifa publicada no momento da aplicação da (s) oferta (s).
O crédito a bordo é em U.S. Dólares, não possui valor monetário, não é transferível e não poderá ser convertido em dinheiro. Crédito a bordo é válido até às 22h da última noite do cruzeiro. Ofertas sujeitas 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 Celebrity Cruises® 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 Celebrity Cruises 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 Celebrity Cruises. 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 Celebrity Cruises 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.

Tarifas disponíveis no sistema de reservas Espresso:
COMO EFECTUAR UMA RESERVA COM TARIFAS SAIL PLUS
(CELEBRITY CRUISES):
Para reservar esta campanha, deverá seguir as seguintes instruções na plataforma de reservas
Espresso: www.cruisingpower.com. Depois de selecionar o navio e a partida que pretende, entre
em “View Promotions”:

Depois irá ver todos os
tipos de tarifa disponíveis
para a sua partida.
Escolha a sua opção.
Exemplo de códigos
promocionais

AZAMARA CRUISES

DUPLO UPGRADE
Período reserva: 1 Setembro a 28 Novembro 2020
PARTIDAS SELECIONADAS
20 Março 21 e 11 Abril 2022

AZAMARA QUEST

AZAMARA JOURNEY

AZAMARA PURSUIT

AZAMARA CRUISES
TERMOS e CONDIÇÕES: AZ9_A/20
Oferta ‘Duplo Upgrade’ válida para novas reservas individuais criadas entre 1 Setembro e 18 Novembro 2020, em partidas selecionadas entre 20
Março 21 e 11 Abril 2022.
A oferta permite que os hóspedes reservem:
‐ Categoria Varanda Club (cat V3, V2 ou V1) ao preço da categoria Interior Club (cat 12)
‐ Categoria Varanda Club Plus (cat P3, P2 ou P1) ao preço da categoria Exterior Club (cat 08)
‐ Categoria Suite Club Continent (cat N2 ou N1) ao preço da categoria Varanda Club Varanda (cat V3)
Exclui as seguintes datas de partida Azamara Pursuit: 27‐Mar‐21, 11‐Abr‐21, 26‐Abr‐21, 11‐Mai‐21 e 27‐Mai‐21. Em alguns cruzeiros, nem todas as
categorias estarão disponíveis para esta oferta. Por favor, verifique a disponibilidade de cada uma das partidas para informações detalhada. As reservas
devem ser feitas na categoria desejada, que terá o preço mais baixo após a seleção da promoção válida. O código tarifário ‘FREEUP’ deve estar
disponível e dever ser selecionado no momento da reserva. Esta promoção não se aplica a cabines de garantia (Z, Y, X, XP e W).
Oferta combinável com ‘Pontos a Duplicar’ para membros do Programa de Fidelização Azamara Circle, em reservas efetuadas entre 1 e 18 Setembro.
Oferta não é combinável com qualquer outra oferta ou promoção incluindo, mas não limitada a tarifas Interline, tarifas Agentes de Viagens e Tarifas
Net. Oferta sujeita a disponibilidade no momento da reserva e de capacidade controlada. Os componentes da oferta não podem ser substituídos ou
alterados, não são reembolsáveis e não são transmissíveis. Qualquer reserva que seja cancelada, reposta de novo ou alterada a data de
partida/navio/nomes ou preço depois do período de reserva acima mencionado, não será elegível para estas ofertas. Outras alterações à reserva
podem também originar a eliminação da oferta. 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 Azamara Club Cruises® 2019‐2020.

