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Oferta de 35% de desconto em todos os passageiros (cód Tarifário: 35% Savings), para novas reservas individuais  
efetuadas entre 1 Janeiro e 28 de Fevereiro 2019, aplicável em todas as categorias, para todos os destinos com datas  
de partida após 1 de Janeiro 2019 inclusive.  
Oferta adicional de $50 de crédito a bordo, que poderá ser usado em qualquer pré-compra de serviço online, através  
da seguinte página: www.royalcaribbean.com/cruiseplanner. Exemplo de serviços a bordo: excursões, pacotes de 
bebidas, pacotes de internet, etc. 
Estas ofertas serão automaticamente aplicadas à reserva e serão visíveis online. Esta campanha é combinável com  
os descontos para membros Crown & Anchor, bem como as ofertas do programa “Next Cruise”.  
Estas campanhas não são combináveis com qualquer outra oferta ou promoção incluindo, mas não limitada a 
tarifas restritas como tarifas, Interline, tarifas de Grupo Standard, tarifas Agentes de Viagens, Tarifas Net e Tarifas 
Sénior. 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 esta campanha. 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. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Campanha  
RC 1_A/19 

DESCONTO 35%   
TODOS OS 

PASSAGEIROS 
 

PERIODO RESERVA 1 Janeiro a 28 Fevereiro 2019 

PARTIDA/PRODUTO 
Todos os cruzeiros na a partir de 

1 de Janeiro 2019 
 

 

+ 
 

$50 Crédito a bordo 
 

CATEGORIAS TODAS 
 

TERMOS e CONDIÇÕES: 

ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL 
 

 

http://www.royalcaribbean.com/cruiseplanner


Especial crianças grátis: Oferta aplicável a novas reservas individuais efetuadas e confirmadas entre 1 Janeiro e 28 de 

Fevereiro 2019, nos cruzeiros de 4 noites ou mais em partidas selecionadas entre 1 de Janeiro 2019 e 14 de Dezembro 
2019. Esta oferta aplica-se a passageiros até 12 anos de idade até à data de partida do cruzeiro, em ocupação tripla ou 
quadrupla. Oferta válida nos seguintes cruzeiros com os seguintes destinos: Alasca, Europa, Caraíbas, Bahamas, Cuba, 
Bermudas, Havai, Canadá e costa oeste dos EUA. 
Não aplicável nas seguintes datas de partida: Todas as partidas entre, 15 a 18 de Fevereiro 2019, 16 a 30 Março 2019, 13 a 
22 Abril 2019, 15 de Maio a 8 Setembro 2019, 23 a 30 de Novembro 2019, 18 Dezembro 2019 e 1 Janeiro 2020. 
Oferta combinável com a campanha em vigor de 35% de desconto em todos os passageiros, descontos para membros 
Crown & Anchor, bem como as ofertas do programa “Next Cruise” (reservas feitas a bordo).  
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.ÇÕES

Campanha 
RC 1_B/19 

ESPECIAL  
CRIANÇAS GRÁTIS 

PERIODO RESERVA 1 Janeiro a 28 Fevereiro 2019

PARTIDA/PRODUTO 

Partidas selecionadas entre  
1 Janeiro 2019 a  

14 Dezembro 2019  
Nos seguintes destinos:  

Alasca, Europa, Caraíbas, Bahamas, 
Cuba, Bermudas, Havai, Canadá e 

Costa Oeste dos EUA.

Exclui as seguintes datas

Todas as partidas entre: 
15 a 18 de Fevereiro 2019 

 16 a 30 Março 2019 
 13 a 22 Abril 2019 

15 Maio a 8 Setembro 2019 
23 a 30 Novembro 2019 

18 Dezembro 2019 a 1 Janeiro 2020 

Crianças até  
12 anos de idade 

Só pagam taxas e 
gratificações 

TERMOS e CONDIÇÕES: 

ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL



 

 

 

 
 
 

 

CAMPANHA “GO BEST” COM O EDGE 

DESCONTOS ATÉ €400 PARA 1º E 2º PASSAGEIROS 
 

Camarotes exteriores / varanda: €200 por camarote 
Concierge Class / Aqua Class: €300 por camarote 

Suites: €400 por camarote 
+ 

QUATRO REGALIAS GRÁTIS PARA 1º E 2º PASSAGEIROS 
  

 

  

 
CRÉDITO A BORDO DE $300 

 

PACOTE DE BEBIDAS PREMIUM 
 (valor de $65/pessoa/dia) 

  

 

PACOTE DE INTERNET WI-FI 
 (valor de $299/pessoa 

em cruzeiros de 10 noites ou mais) 

 

 
GRATIFICAÇÕES PRÉ-PAGAS 

 (valor de €13.40/pessoa/dia) 

 

 
 
 
 

3ª & 4ª CAMAS: 50% DESCONTO NA TARIFA BASE  
EM AMBAS AS CAMPANHAS 

PERIODO RESERVA 11 Janeiro A 6 Março 2019 

PRODUTO Caraíbas e Europa 2019 

DATA PARTIDA Partidas selecionadas de Fevereiro a Dezembro 2019 

CELEBRITY CRUISES 



 

 

 

 
 

Oferta de campanha válida para novas reservas individuais, efetuadas entre 11 Janeiro a 6 Março 2019, para cruzeiros 

selecionados a bordo do novo navio Celebrity Edge, com datas de partida entre Fevereiro a Dezembro 2019. 

Oferta do pacote “Go Best” + Descontos extra até €400 + Descontos de 50% na tarifa base para a 3ª e 4ª cama: A 

oferta “Go Best” consiste nas seguintes ofertas: Pacote de bebidas Premium (valor de $65 por pessoa por dia), Pacote 

Wifi (valor de $299 por pessoa em cruzeiros de 10 noites ou mais), Crédito a bordo de $300 por camarote (valor total 

de $150 para o 1º e 2º passageiros), Gratificações (valor de €13.40* por pessoa por dia). A oferta “Go Best” é válida 

para o primeiro e segundo passageiro a não se aplica a camarotes interiores, os passageiros que viajem na 3ª e 4ª 

cama, no mesmo camarote, irão usufruir de um desconto de 50% sobre a tarifa base. Para além destas ofertas, iram 

usufruir de um desconto acumulável até €400 por camarote: Camarotes exteriores e varanda: €200 por camarote; 

Concierge Class e Aqua Class: €300 por camarote; Suites: €400 por camarote.  

Qualquer outra oferta ou promoção incluindo, mas não limitada a tarifas restritas como tarifas Interline, tarifas 

Agentes de Viagens, Tarifas Net e 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. 

Para reservar esta campanha, deverá seguir as seguintes instruções na plataforma de reservas Espresso: Cruising 

Power.com Campanha GoBest! com o Edge, entre em “View Promotions” e selecione o único código tarifário 

correspondente a esta campanha “Edge GOBEST” e que inclui as 4 ofertas. Poderá também comparar a melhor tarifa 

versus esta campanha em “Compare”, ou simplesmente clique em ‘Selecionar’ para avançar para a disponibilidade 

das categorias, já com a escolha do cliente selecionada: 

 

 

TERMOS e CONDIÇÕES: Campanha CEL 2_C/19 

CELEBRITY CRUISES 



Campanha CEL 1 _A/19 Campanha de Inverno 

PERIODO RESERVA 3 A 31 de Janeiro 6 Março 2019 

PRODUTO Cruzeiros selecionados de 4 noites ou mais 
(excepto transatlânticos, transpacíficos, reposicionamentos e Galápagos)

DATA PARTIDA 1 Fevereiro 2019 a 30 Abril 2021 

CATEGORIAS Camarotes interiores, exteriores ou superiores 
(excepto Suites)

1) Descontos
até €700 

OU 

2) Oferta

“Go Better” 

+ 

Descontos 
acumuláveis 

+ 

50% Desconto 
na 3ª e 4ª cama 

A MELHOR TARIFA 

DESCONTOS ATÉ €700:

Camarotes interiores: €100 por camarote

Camarotes exteriores varandas:  

€600 por camarote

Concierge Class e Aqua Class: €700 por camarote

OU 

Oferta Go Better* +  
Descontos acumuláveis até €400* + 

Desconto 50% para 3ª e 4ª cama 
*Favor consultar termos e condições 

Escolha DUAS* das seguintes ofertas: 

 Pacote de bebidas Clássico (valor de $55 / dia / pessoa)

 Pacote Wifi (valor de $299 por pessoa em cruzeiros de 10 noites 

ou mais)

 Crédito a bordo de $300

 Gratificações (valor de €13.40 por pessoa por dia)

 Suites recebem as 4 OFERTAS

+ 
Desconto de 50% na tarifa base 

na 3ª e 4ª cama 

CELEBRITY CRUISES 



Oferta de campanha válida para novas reservas individuais, efetuadas entre 3 Janeiro a 31 de Janeiro 6 de Março 2019, 

para cruzeiros selecionados de 4 noites ou mais, com datas de partida entre 1 Fevereiro 2019 e 30 Abril 2021 (excepto 

transatlânticos, transpacificos, reposicionamentos e Galápagos): 

Campanha 1) Descontos até €700 por camarote: O valor de desconto é determinado pela tipologia do camarote 

selecionado. Camarotes interiores: €100 por camarote. Camarotes exteriores e varandas: €600 por camarote; Concierge 
Class e Aqua Class: €700 por camarote. Os passageiros que viajem na 3ª e 4ª cama, no mesmo camarote, irão usufruir de 

um desconto de 50% sobre a tarifa base. Descontos serão automaticamente aplicados à reserva e será visível online.  

Campanha 2) Oferta do pacote “Go Better” + Descontos extra até €400 + Descontos de 50% na tarifa base para a 3ª e 4ª 
cama: A oferta “Go Better” consiste na escolha de DUAS das seguintes ofertas: Pacote de bebidas Clássico (valor de $55 

por pessoa por dia), Pacote Wifi (valor de $299 por pessoa em cruzeiros de 10 noites ou mais), Crédito a bordo de $300 por 
camarote (valor total de $150 para o 1º e 2º passageiros), Gratificações (valor de €13.40 por pessoa por dia). Para reservas 

realizadas em Suites, oferta do pacote “Go Best”, que inclui as 4 ofertas: Pacote de Bebidas Premium (valor de $65 USD por 

pessoa por dia), Crédito a Bordo de 150$ por pessoa (valor total de $300 por camarote), Gratificações (valor de €16.65 por 

pessoa por dia) e Pacote Wifi (valor de $299 por pessoa em cruzeiros de 10 noites ou mais). A oferta “Go Better” é válida 

para o primeiro e segundo passageiro a não se aplica a camarotes interiores, os passageiros que viajem na 3ª e 4ª cama, 

no mesmo camarote, irão usufruir de um desconto de 50% sobre a tarifa base. Para além destas ofertas, iram usufruir de 

um desconto acumulável até €400 por camarote: Camarotes exteriores e varanda: €200 por camarote; Concierge Class e 
Aqua Class: €300 por camarote; Suites: €400 por camarote. Para reservar esta campanha, deverá seguir as instruções em 

anexo.  

Qualquer outra oferta ou promoção incluindo, mas não limitada a tarifas restritas como tarifas Interline, tarifas Agentes de 

Viagens, Tarifas Net e 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. 

TERMOS e CONDIÇÕES: 



   COMO RESERVAR A CAMPANHA GO BIG 

Não são necessários a introdução de códigos promocionais, mas a seleção da oferta está condicionada ao 
código tarifário correspondente, disponível na aérea das Promoções. Clique em – ‘EXIBIR PROMOÇÕES’ para 
ter acesso a todos os códigos tarifários. Quando seleciona o cruzeiro, o preço que lhe é apresentado 
corresponde ao programa tarifário GoBig!,+ o desconto até €400 por pessoa, que inclui já por defeito 1 das 
ofertas (Crédito a Bordo de 150usd por passageiro). 

Se o cliente quiser escolher outro tipo de oferta, e antes de selecionar a categoria, deverá clicar em ‘Exibir 
Promoções’ e escolher um dos códigos tarifários correspondentes à escolha do cliente. No programa GoBig! a 
tarifa não sofre alterações. 

GoBig OBC Crédito a Bordo 

Go Big WIFI Internet 

GoBig BEV Pacote de Bebidas Clássico 

GoBig GRTS Gratificações 



COMO RESERVAR OFERTA GO BETTER, GO BEST OU MELHOR TARIFA 

Não são necessários a introdução de códigos promocionais, mas a seleção da oferta está condicionada ao 
código tarifário correspondente, disponível na aérea das Promoções. Clique em – ‘VIEW PROMOTIONS’ para 
ter acesso a todos os códigos tarifários. Quando seleciona o cruzeiro, o preço que lhe é apresentado 
corresponde à melhor tarifa disponível naquele momento “Individual-Best Rate”.  

GoBetter BEVOBC Pacote Bebidas Clássico & Crédito a Bordo 

Go Better BEVGRT Pacote Bebidas Clássico & Gratificações 

GoBetter BEVWIF Pacote Bebidas Clássico & Internet (WIFI) 

GoBetter OBCWIF Crédito a Bordo & Internet (WIFI) 

GoBetter OBCGRT Crédito a Bordo & Gratificações 

GoBetter GRTWIFI Gratificações & Internet (WIFI) 

Caso o cliente queira comparar a diferença entre o melhor preço “Best rate”, e a oferta Go Better, selecione 
um dos códigos tarifários e clique em “Compare”, para poder comparar os preços com e sem complemento: ou 
simplesmente clique em ‘Selecionar’ para avançar para a disponibilidade das categorias, já com a escolha do 
cliente selecionada:  



No caso do programa GoBest!, o procedimento é o mesmo. Ou seja, entre em “View Promotions”e seleciona o 
único código tarifário correspondente a esta opção e que inclui as 4 ofertas e clique em ‘Compare’, ou 
simplesmente clique em ‘Selecionar’ para avançar para a disponibilidade das categorias, já com a escolha do 
cliente selecionada: 

NOTA: A seleção das ofertas tem que ser igual para ambos os passageiros do camarote e deverá ser 
selecionada no momento da reserva. O Crédito a Bordo será automaticamente aplicado à reserva. As opções 
do Pacote de Bebidas, Gratificações e Internet serão aplicadas à reserva até 10 dias após a confirmação da 
mesma. 

GoBest Tudo Incluído 





Campanha 
AZ1_A/19 Campanha de Inverno 

PERÍODO RESERVA 8 Dezembro a 28 Fevereiro 2019 

Produto 
Todos os navios em partidas selecionadas*: 

Abril 2019 - Abril 2020 
(*datas Blackout aplicam-se) 

50% desconto no 2º Passageiro 
+ 

Internet Ilimitada* 
*(em categorias exterior ou superior) 



TERMOS e CONDIÇÕES 
Campanha válida para novas reservas individuais, criadas entre 8 de Dezembro 2018 e 28 Fevereiro 2019, e para partidas 
selecionadas entre 6 Abril 2019 e Abril 2020*, e em todas as categorias. Oferta corresponde a 50% de desconto no 2º 
passageiro (cod. Tarifário BOGOHO). Outros valores, como taxas portuárias aplicam-se aos dois passageiros. Para 
passageiros reservados numa categoria Exterior ou Superior, esta Campanha inclui ainda a oferta de um Pacote de Internet 
Ilimitada (cod. Tarifário BOGOHO+). Inclui: um aparelho por pacote com uso ilimitado de minutos. A conectividade da 
Internet e velocidade está pendente da localização do navio e da disponibilidade de sinal do satélite, não é 100% garantida 
em todos os momentos. Campanha não é combinável com qualquer outra oferta ou promoção incluindo, mas não limitada 
a tarifas Interline, tarifas Agentes de Viagens e Tarifas Net. Oferta não aplicável a 3º e 4º passageiros. *Datas não incluídas: 
Azamara Journey – 10Abril19, 21Abril19 e 19 Outibro19 & Azamara Quest – 14 Abril19 e 27 Abril19. 
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 a esta oferta. 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. 

AZAMARA CLUB CRUISES 




