Planeie as suas férias com antecipação e aproveite as melhores ofertas

Desconto e Crédito a bordo
NAVIOS/CRUZEIROS

TODOS os CRUZEIROS com mais de 5 NOITES
(exceto China e Transoceânicos, e os navios QN e AN)

PERIODO RESERVA

RESERVAS ATÉ 30 ABRIL 2015

PERIODO VIAGEM
CATEGORIAS

Todas as partidas depois de 15 Maio2015
Exteriores, Varandas e Suites

1

50% Desconto no 2º passageiro

2

Crédito a Bordo até $200/Camarote:
$100 Exterior
$200 Varandas/Suites

TERMOS e CONDIÇÕES
Campanha aplica‐se a todos os cruzeiros com mais de 5 noites, há excepção do Quantum of the Seas, Anthem of the Seas e todas as partidas
na China e cruzeiros Transoceânicos. Válida para novas reservas efetuadas até 30 de ABRIL, nas categorias Exteriores, Varandas e Suites
(categoria interior não aplicável) e com datas de partida a partir de 15 Maio 2015. Oferta de redução de 50% no 2º passageiro e de crédito a
bordo até $200 por camarote, baseado na tipologia de categoria reservada ($100 Exterior; $200 Varandas/Suites). Oferta aplicada a reservas
individuais e com o código tarifário ‘BOGOHO’, e combinável com descontos Crown & Anchor e certificados para Futuros Cruzeiros. A oferta de
Crédito a Bordo não é combinável com os descontos de Crown & Anchor e certificados para Futuros Cruzeiros. Campanha não combinável com
qualquer outra oferta ou promoção incluindo, mas não limitada a, tarifas Sénior, tarifas Interline, tarifas Agentes de Viagens, Crianças grátis,
Tour Operador (GS).
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. Oferta aplicada a reservas de grupos, cujos nomes sejam adicionados durante o período da oferta,
com depósito pago, e à tarifa actual
Qualquer reserva que seja cancelada, reposta de novo ou alterada a data de partida/navio/nomes ou preço depois de 01/05/2015, não será
elegível à oferta. Outras alterações à reserva podem também originar a eliminação da oferta. Oferta aplica‐se também a grupos, cujos nomes
sejam adicionados durante o período da oferta com depósito pago. Oferta e Tarifas 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 Royal
Caribbean International® 2015‐2016.

