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Suspensão Global – até 30Ab
*Spectrrum of the Seas
S
– 16 a 28Fev 20211
Não incclui: Quantu
um of the Se
eas desde SSingapura

12 de Jaaneiro de 2021
2

Esperam
mos que se encontre bem
b
de saúdde, enquantto continuamos a viverr tempos se
em
precedeentes! Para garantir qu
ue temos teempo suficie
ente para nos concentrrarmos nas nossas
iniciativvas e ações de regresso
o ao serviçoo em seguraança, tomám
mos a decisãão de esten
nder
mais um
ma vez a susspensão da nossa ativi dade global até 30 de Abril de 20021, incluind
do as
partidass do Spectru
um of the Seas
S
entre 116 e 28 Feve
ereiro 21. A exceção sãão os nossoss
cruzeiro
os à partidaa de Singapu
ura a bordoo do Quantu
um of the Se
eas. O nossoo plano é o
regresso da operaçção a 1 de Maio
M de 20221.
o o impacto
o que esta ddecisão possa ter nas suas férias. O nosso principal
Lamenttamos muito
objetivo
o continua a ser um regresso sauddável e inintterrupto, pa
ara os nossoos hóspede
es,
tripulaçção e as com
munidades que
q visitam
mos.
Estamo
os totalmentte focados em
e poder vvoltar a rece
eber os nosssos hóspedees a bordo, e é
com essse principal objectivo que
q criámoss em parcerria com a No
orwegian CCruise Line Holdings
H
Ltd. o ‐ Painel de Navegação
N
Saudável
S
“H
Healthy Sail Panel” ‐ um
ma equipa m
multifacetad
da de
nhecidos glo
obalmente ‐ que está a trabalhar ao
a lado do nnosso novo
o Diretor
especiaalistas recon
de Saúd
de Pública e Médico, Dr.
D Calvin Johhnson, de modo
m
a contribuir paraa ajudar a in
ndústria
de cruzeiros a abrir caminhos na respost a à pandem
mia. Escusad
do será dizeer que estam
mos
untos nisto!!
todos ju
Apesar de todos deesejarmos estarmos
e
a navegar, de
eixamos aqui algumas opções, inccluindo
uma op
pção que tem
m sido muitto bem receebida por outros hóspe
edes, uma vvez que permite
receberr um montaante extra, a ser usado numa reserva futura quando
q
com
meçarmos a
navegar novamentte!

ertificado
o para um
m Futuro
o Cruzeirro: provideenciamos um
m
1. 125% Ce
m Futuro Crruzeiro no vvalor de 125
5%, para po
oder reservaar um novo
Certificaado para um
cruzeiro
o até 30 de Abril de 2022, com da ta de partid
da até 30 Se
etembro 20022.

Este mo
ontante é baseado no valor
v
total ppago. E estaamos a oferrecer um poouco mais, uma
u vez
que tem
mos consciêência que essta é uma siituação excecional.
O seu C
Certificado para
p
um Futturo Cruzeirro será auto
omaticamen
nte enviadoo por email até 12
de Feveereiro de 20
021. Portantto, não há nnada que prrecise fazer neste mom
mento.
As taxass de cruzeirro, gratificaçções pré‐paagas e o mo
ontante pago para Upg rade dentro
o do
program
ma RoyalUp
p serão auto
omaticamennte reembo
olsados. Esta
amos a trabbalhar para que os
reembo
olsos sejam realizados com a maioor brevidade
e possível, e agradecem
mos a v/
compreeensão pelo
o tempo de espera.
IMPORTTANTE:
 Se optou peelo cancelamento da ssua reserva ao abrigo do
d programaa Cruzeiro com
c
Confiança com
c
a emisssão de um CCertificado para Futuro
o Cruzeiro dde 100%, en
ntão
esta oferta não se aplica.
 Se usou antteriormente
e um Certif icado para um Futuro Cruzeiro (inncluindo
certificadoss provenien
ntes da Susppensão Glob
bal), o seu Certificado
C
sserá de novvo
reativado com
c
o valor original. E rreceberá um
m novo Certificado parra um Futurro
Cruzeiro co
om o valor de
d 125%, paara os restantes monta
antes liquidaados, com data
d
de
expiração a 30 de Abriil 2022, paraa partidas até
a 30 de Se
etembro 20022.
 Se ainda nãão tinha utillizado o seuu Certificado
o para um Futuro
F
Cruz eiro, refere
ente a
uma anterior suspensãão global, o mesmo paassará a ser ter uma va lidade maio
or,
podendo seer aplicado a uma novaa reserva atté 30 Abril 2022
2
, para partidas até
é 30
Setembro 2022.
2
 Se a sua resserva já tinh
ha sido canccelada em outra
o
suspe
ensão globa l e liquidou verbas
adicionais numa
n
nova reserva denntro desse período
p
pro
olongado dee suspensão
o, os
Certificados originais serão
s
reemiitidos no vaalor original e irá recebber um crédito de
cruzeiro futturo de 125
5% por qual quer valor pago na novva reserva qque foi agora
cancelada. Pode optarr pelo reem bolso de um
m ou amboss os certificaados.
2. Program
ma Lift & Shift:
Se prefeerir alterar a sua reservva atual parra um cruze
eiro similar em 2022 – teremos todo o
gosto em fazê‐lo! Iremos
I
protteger a sua tarifa origin
nal e/ou a promoção
p
d a reserva original,
o
desde q
que o itineráário, duraçãão e catego ria se manttenham. A nova
n
data d e partida de
everá
estar co
ontida dentro das 4 sem
manas (antees ou depoiis) da reservva original. Por exemplo, se
for alterar uma resserva marcaada para 1 dde Março de
e 2021, devverá selecio nar a nova data de
partida entre o perríodo de 1 de
d Fevereiroo 22 – 30 de
e Abril 2022
2; com o meesmo itinerário,
duração
o (número de
d noites) e a mesma ccategoria.



Esta alteraçção terá que nos ser coomunicada até 26 de Ja
aneiro de 22021; caso não
n o
faça, será emitido
e
o Ce
ertificado p ara um Futuro Cruzeiro de 125% ddo valor.
Só poderá escolher
e
esta opção, see optar por cruzeiros com partidaas até 30 Ab
bril
2022. Cruzeeiros com partida
p
depoois de 30 Ab
bril 2022 não serão leggíveis para esta
e
opção, indeependentem
mente da daata original do seu cruzzeiro.

3. Reembo
olso de 10
00%: Ou, se preferir o reembolsso total, no valor mais baixo
que a o
oferta do créédito para um
u Futuro CCruzeiro, também teremos todo o gosto em
processsá‐lo. Para que
q tenha oportunidad
o
de de poderr vir a usar o crédito exxtra, tem até 31 de
Março 22021, para solicitar o reembolso
r
e desativar o Certificad
do.





Teremos to
odo o gosto em iniciar o processo de reembolso, mas terrá que prim
meiro
aguardar pela emissão
o do Certificcado de 125
5% para um Futuro Cruuzeiro.
De seguida, o seu Certtificado seráá desativado, e o proce
mbolso teráá início,
esso de reem
sendo reem
mbolsado á forma origiinal de pagaamento e que incluirá ttambém o valor
v
de
depósitos não
n reembo
olsáveis.
Todo o processo deverá demorarr cerca de 45 dias, apóss nos inform
mar por escrrito que
o.
pretende o reembolso

IMPORTTANTE: Se usou
u
um Ce
ertificado em
mitido ao abrigo do pro
ograma Cruuzeiro com
Confian
nça, e agoraa está a soliccitar o reem
mbolso, irá ser
s reembolsado de toddos os valores
pagos n
na nova reseerva acima do valor doo certificado
o, e o seu ce
ertificado orriginal emittido ao
abrigo d
do program
ma Cruzeiro com Confiaança será re
eativado.

Se pré‐‐reservou excursões em terra, beebidas, paccotes de intternet, refeeições espe
eciais ou
outros p
pacotes a bordo,
b
atravvés do Cruisse Planner, terá
t
a opção de recebeer 125% em
m crédito
a bordo
o (OBC), parra ser usado
o na sua próóxima viage
em ou pode
erá optar invvés do créd
dito pelo
reembo
olso de 100%
%.
 Para selecionar a opçção de 125 % de crédito a bordo
o, clique aqqui para enviar sua
solicitação.. Se não re
ecebermos a sua opçãão de comp
pensação poor esses ite
ens pré‐
reservados até 26 de Janeiro 211, receberá automatica
amente o rreembolso total do
seu método
o de pagam
mento originnal.
 Os hósped
des que ten
nham adquuirido excursões com organizaçõões independentes
devem entrrar em conttato com oss seus operaadores turíssticos o maiis rápido po
ossível.
 Se optou peelo reembo
olso do cruz eiro ou pelo
o ‘Lift & Shift’, não seráá elegível para
p
esta
oferta de crédito a borrdo.
Agradeccemos a sua compreen
nsão e lealddade. Todoss nós sairem
mos desta siituação mais fortes
do quee nunca. Mantenha‐se
M
e saudável e seguro. Sentimos falta dos nnossos hósp
pedes e
estarem
mos prontoss para receb
bê‐lo muitoo em breve.

Melair
Represeentante Royyal Caribbeaan Portugall

