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UM TOQUE DE LUXO
ADICIONAL

Numas férias com a Celebrity Cruises, até mesmo as mais elevadas
expetativas serão ultrapassadas pelas surpresas e comodidades
que lhe podemos proporcionar. As paisagens deslumbrantes, as
culturas diferentes, os sabores locais, as praias idílicas, os locais de
visita obrigatória e as novas descobertas surpreendem os nossos
passageiros.
Ao longo da viagem iremos surpreendê-lo com um premiado
conceito de Modern Luxury: design exclusivo, gastronomia
deliciosa, acomodações luxuosas e serviço de excelência.Durante
o dia ou à noite, em alto mar ou em terra, iremos mostrar-lhe o
mundo de forma surpreendente, numas férias com comodidades
que apenas nós lhe podemos proporcionar.

1. Piscina Principal 2. The Retreat® Sundeck

O QUE DISTINGUE A CELEBRITY CRUISES

VISITE: CELEBRITYCRUISES.COM/LIGUE PARA O: +1 305 341 0205

CLASSE EDGE®.
REVOLUCIONÁRIA.

Revolucionando o conceito de Mordern Luxury, a nossa nova e
inovadora classe de navios surpreende com uma distribuição de
espaços direcionada e focada no exterior, no mar e nos destinos.
Ao desafiar as ideias convencionais, criámos espaços inovadores, tais
como os novos camarotes com Infinite VerandaSM que permitem
juntar os espaços interiores e exteriores com o simples toque de
um botão. Outra inovação é a Magic Carpet, uma estrutura com a
dimensão de um campo de ténis e vista panorâmica sobre a zona
lateral do navio, que se desloca ao longo de 4 decks. À medida que
se eleva do nível do mar, transformando-se no Dinner on the Edge,
no topo do navio. Surpreendente é também o Rooftop Garden e
o Eden pela luz natural e natureza envolvente. Visionária em cada
detalhe, a Classe Edge vem conquistar o futuro.

1. Eden 2. Magic Carpet 3. Edge Villa de dois pisos

NOVA CLASSE EDGE

CAMAROTES INOVADORES
Os camarotes são espaçosos em todos os nossos navios.
Na Classe Edge® tornámos quase 70% dos camarotes ainda
maiores, com a possibilidade de unir as áreas interiores e
exteriores, uma novidade em alto mar. Construídos com a
supervisão da nossa premiada equipa de design e da designer
de interiores Kelly Hoppen MBE, todos os detalhes foram
cuidadosamente pensados.
As suites são as mais luxuosas da nossa frota, e a maioria tem
separação de espaços de dormir e de estar. Apenas aqui
encontrará as Edge Villas com dois pisos e uma piscina privada.
Já as duas Iconic Suites, localizadas no topo do navio, oferecem
bastante espaço exterior, dois quartos e duas casas de banho.
Descubra uma verdadeira casa em alto mar que lhe dará a
conhecer o mundo.

VISITE: CELEBRITYCRUISES.COM/LIGUE PARA O: +1 305 341 0205

ELEGANTE.
ESPAÇOSO.
ACOLHEDOR.

Umas férias perfeitas incluem também um retiro onde possa
descansar. Um local que seja acolhedor, com mobiliário e roupas de
cama de elevada qualidade, serviço atencioso a qualquer hora do
dia e uma atenção a cada detalhe sem precedentes. Não existindo
uma distribuição de espaços ideal e uniforme para todos os
passageiros, procuramos oferecer diferentes opções de alojamento.
Dos camarotes espaçosos à AquaClass®, às comodidades adicionais
da Classe Concierge e aos benefícios ilimitados da Classe Suite, irá
encontrar a opção certa para si.
Sendo que 90% dos nossos camarotes proporcionam vista para o
exterior e 85% têm varanda*, ficará deslumbrado com as paisagens
idílicas todos os dias que estiver connosco.

1. Varanda privada da Penthouse Suite 2. Sala de estar privada da Penthouse Suite

* Nos nossos navios da Classe Solstice.

ALOJAMENTO LUXUOSO

VISITE: CELEBRITYCRUISES.COM/LIGUE PARA O: +1 305 341 0205

UMA VIAGEM
GASTRONÓMICA

Enquanto descobre o mundo connosco, descubra os sabores
e texturas dos menus criados pelo chef Cornelius Gallagher,
galardoado com uma estrela Michelin. Planeie as suas refeições nos
restaurantes a bordo, com conceitos que variam entre o casual e o
formal e entre espaços interiores e exteriores. Alguns restaurantes já
estão incluídos na tarifa do cruzeiro.
Com uma cozinha de autor deliciosa e uma premiada escolha
de vinhos, poderá escolher entre diferentes restaurantes de
especialidade* tão diferentes quanto os sítios incríveis para onde
navegamos. Sempre que possível utilizamos ingredientes frescos
e locais na preparação dos pratos que irão surpreendê-lo. Faça
uma viagem gastronómica por todos os continentes descobrindo
o melhor da Ásia, de França, de Itália, do Mediterrâneo e de tantos
outros destinos. Do sushi fresco acompanhado de saborosos
saqués japoneses à experiência dos grelhados no relvado, todos os
dias chegam com a promessa de algo novo.

1. Sala de jantar principal 2. Cozinha criativa

* Aplicam-se tarifas. Gratuitos para passageiros em Signature Suites e superiores. Consulte a página 71.
Consulte a página 68 para obter informações detalhadas sobre todos os restaurantes de especialidade.

GASTRONOMIA DE INSPIRAÇÃO GLOBAL

VISITE: CELEBRITYCRUISES.COM/LIGUE PARA O: +1 305 341 0205

APROVEITE TODOS OS
MOMENTOS

É difícil imaginar um resort com spa em que haja mais
entretenimento, música, teatro, emoções e jogos disponíveis todos
os dias e todas as noites. Com espaços incríveis, a poucos minutos
da sua casa e com a mais valia de poder conhecer um novo destino
todos os dias.
Imagine poder relaxar enquanto ouve chill-out jazz no relvado ao
ar livre. Imagine a nossa sala de cinema Taste of Film, que conjuga
sessões de cinema ao ar livre com iguarias culinárias. Vai encontrar
também espetáculos de circo ao estilo europeu, com magia, dança,
comédia e contos de fadas, o que irá tornar a sua viagem uma
experiência absolutamente única.
Já conheceu um bar feito de gelo, com mais de.00 tipos de Vodka
disponíveis? Pode conhecê-lo connosco bem como uma variedade
de elegantes cafés, lounges e bares. Se ao menos o dia tivesse 48
horas.

1. Rooftop Garden 2. Grand Plaza. O espetáculo de luz The Chandelier,
desenvolvido e direcionado por Michael Keeling 3. Lojas e boutiques a bord

* Aplicam-se tarifas.

BARES, CAFÉS, ENTRETENIMENTO E ATIVIDADES

O SABOR DA VIDA TODOS
OS DIAS.
Como se conhecer o mundo não fosse suficientemente
maravilhoso, cada momento a bordo tem para lhe oferecer
centenas de atividades que o irão desafiar e divertir.
Faça uma prova de vinhos ou divirta-se a ver as boutiques
duty-free com marcas de moda premium, relógios, fragrâncias
e muito mais. Participe numa aula de cozinha e, a seguir,
divirta-se com uma partida de croquet no relvado. O Celebrity
iLoungeSM autorizado pela Apple® dá-lhe a oportunidade
de experimentar e comprar os mais recentes produtos da
Apple, enquanto a tecnologia Wi-Fi* de última geração torna a
partilha das suas experiências mais rápida do que nunca.
Ou se preferir, aproveite os refúgios mais reservados para ler
um romance ou apenas estar consigo mesmo.

VISITE: CELEBRITYCRUISES.COM/LIGUE PARA O: +1 305 341 0205

TEMPO PARA
SE MIMAR

Nada combina melhor com a palavra “férias” do que uma
agenda completamente livre. Renda-se ao relaxamento no
nosso spa a bordo, onde irá descobrir a essência do bemestar e o que um spa de luxo lhe poderá proporcionar.
Renda-se aos tratamentos corporais e às massagens que o
irão revigorar dos pés à cabeça ou faça um tratamento facial
que lhe irá devolver luminosidade. Os prazeres do nosso
Persian Garden (SEA Thermal Suite na Classe Edge® ) incluem
banho turco aromático, saunas finlandesas e saunas com
essências de ervas, chuveiros sensoriais e espreguiçadeiras
aquecidas com vista para o mar.. O solário exclusivo para
adultos com uma piscina de água salgada ligeiramente
aquecida redefine o conceito de tranquilidade. Contudo,
se o que procura é manter-se em forma, irá encontrar um
Centro de Fitness a bordo muitíssimo bem equipado.

1. Receção do Spa 2. Sala de Relaxamento

SPA E FITNESS

VISITE: CELEBRITYCRUISES.COM/LIGUE PARA O: +1 305 341 0205

ENTRETENIMENTO
MARAVILHOSO

Promovemos atividades e espaços para os mais novos que se
organizam e subdividem em quatro grupos supervisionados e
adequados a todas as idades. O X Club é o ponto de encontro ideal
para jovens adultos, com jogos novos, eventos exclusivos para
adolescentes, desporto e festas na piscina. Já o Camp at Sea faz as
delícias dos mais pequenos.
Com a Xbox, toda a família pode participar em jogos de corridas,
dança, desporto e muito mais.. Acrescente a isto opções
gastronómicas pensadas para toda a família, campos de desporto,
voleibol de piscina, atividades da Anturus Explorer Academy^,
visitas VIP ao navio e as melhores aventuras para as famílias com as
excursões em terra. Conseguimos proporcionar férias em família
inesquecíveis.

1. Alojamento familiar espaçoso 2. Camp at Sea

^ Para de Maios informações sobre a academia Anturus, que procura conjugar o quotidiano e a
ciência, visite anturus.org/celebrity

TEMPO EM FAMÍLIA

VISITE: CELEBRITYCRUISES.COM/LIGUE PARA O: +1 305 341 0205

TUDO INCLUÍDO NO
SEU CRUZEIRO

ALOJAMENTO Uma vasta gama de suites e de camarotes familiares,
cuidadosamente decorados, 75% dos quais com uma varanda privada.
GASTRONOMIA PREMIADA* O icónico restaurante principal com
um menu diferente todas as noites, além de uma variedade de cafés,
restaurantes de especialidade, churrasqueiras e serviço de quartos^.
LAWN CLUB E PISCINAS Jacuzzis, piscinas exteriores, solário interior
exclusivo para adultos e mais de 2.000 metros quadrados de relva
verdadeira no deck superior para piqueniques, jogos e concertos.
GINÁSIO E AULAS** Instalações ultra-modernas com a tecnologia
mais avançada e uma oferta de aulas de bem-estar acompanhadas.
ENTRETENIMENTO Desde peças de teatro ao estilo da Broadway a
espetáculos de vanguarda - comédia, magia, dança e música ao vivo —
proporcionamos o melhor entretenimento em alto mar.
CLUBES PARA CRIANÇAS Atividades divertidas para quatro grupos
etários, jogos de Xbox e muito mais, sob a supervisão de experientes
monitores.
CONHEÇA OS PORTOS DE ESCALA Concierge de destinos a bordo
disponível para oferecer sugestões e fazer reservas, programação de
TV interativa sobre as excursões e conferências com especialistas dos
destinos.
Os locais de espetáculo e lazer e as atividades variam de navio para navio. Consulte as
páginas 68 e 69 para obter informações detalhadas.

1. Alojamentos luxuosos 2. The Lawn Club

* Para mais informações sobre as opções gastronómicas incluídas, visite celebritycruises.com.
^ Aplica-se uma tarifa de $4,95 por camarote para pedidos entre as 23h e as 6 horas.
** São aplicadas taxas em algumas aulas.

O QUE ESTÁ INCLUÍDO E AS RESPOSTAS ÀS SUAS PERGUNTAS

RESPOSTAS ÀS SUAS PERGUNTAS
COMO POSSO PAGAR AS COMPRAS QUE FIZER A BORDO?
Todos os navios da Celebrity funcionam com um sistema que prescinde de
numerário e todos os preços são em US dólares. Apenas tem que validar a sua
conta Celebrity SeaPass®, com um cartão de crédito, no gabinete de check-in do
navio ou durante o check-in online. Pode utilizar o seu cartão SeaPass para que
todas as compras a bordo sejam debitadas na sua conta. No final do seu cruzeiro,
irá receber uma fatura detalhada para liquidar com o cartão de crédito, numerário
ou ambos.
QUAIS SÃO AS GORJETAS/GRATIFICAÇÕES A BORDO?
É costume oferecer uma gratificação ao nosso staff a bordo, que trabalha tanto
para prestar um serviço excecional aos nossos passageiros. Se optou por não
pagar previamente as gratificações/custos de serviço, para sua conveniência
iremos adicionar automaticamente estes valores à sua conta SeaPass, a cada dia,
relativamente aos serviços de restaurante e camarote.
TÊM NOITES DE GALA?
Não temos noites de gala mas temos a Evening Chic. As senhoras podem usar um
vestido de cocktail descontraído e os homens calças clássicas e uma camisa com o
colarinho desapertado, acompanhada ou não por um blazer. Consulte a página 71
para obter de Maios detalhes.
TEMOS QUE NOS SENTAR JUNTO DE OUTRAS PESSOAS DURANTE O
JANTAR?
Não, se preferir uma mesa para dois, solicite durante as reservas uma mesa privada
– faremos os possíveis para concretizar este pedido. Também pode reservar uma
mesa para dois num dos nossos restaurantes de especialidade.
COMO POSSO OBTER INFORMAÇÕES SOBRE AS EXCURSÕES EM TERRA E
RESERVAR AS MESMAS?
Visite o nosso Website para obter todos os detalhes sobre as excursões em terra
disponíveis no seu itinerário. Para evitar a falta de disponibilidade, recomendamos
que faça as reservas pelo menos três dias antes do cruzeiro, através do seu Website
ou Agente de Viagens.
COMO POSSO FAZER O CHECK-IN ONLINE?
Para agilizar o processo de embarque, recomendamos que efetue o check-in
online. Pode efetuar o check-in até quatro dias antes da data de partida. Para mais
informações, visite o nosso Website.
COMO POSSO RESERVAR EXTRAS?
Se está a celebrar uma ocasião especial a bordo, ou se apenas quiser fazer uma
surpresa, terá muito por onde escolher. Pode organizar e reservar todo o tipo de
presentes, pacotes de bebidas, restaurantes de especialidade e muito mais através
do nosso Website.

VISITE: CELEBRITYCRUISES.COM/LIGUE PARA O: +1 305 341 0205

PREPARE O SEU
CRUZEIRO

Após reservar o seu cruzeiro, deverá organizar e antecipar algumas
coisas. Poderá fazê-lo na secção online Sign In em
celebritycruises.com.
Aconselhamos que faça este planeamento com a antecedência
possível de forma a garantir disponibilidade. Para garantir
disponibilidade nas excursões em terra que escolher, tratamentos
do spa ou uma mesa num restaurante de especialidade, é essencial
reservar com antecedência. Os lugares esgotam rapidamente.
E porque não adicionar um dos nossos pacotes de bebidas ou de
refeições de especialidade — são pequenas melhorias que podem
tornar as suas férias ainda mais especiais.

1. Pré-reservar um tratamento no spa 2. Capturar um momento especial

PREPARE O SEU CRUZEIRO

1. FORNEÇA OS DETALHES DO SEU PASSAPORTE
Antes de viajar, é necessário fornecer os detalhes do seu passaporte, bem como
os de quem viaja consigo. Tem de fornecer os seguintes detalhes para todas as
pessoas que fazem parte do seu grupo, por isso certifique-se de que possui todos
os dados disponíveis:
• Número do passaporte • País de emissão • Data de validade do passaporte •
Nome completo (tal como está no passaporte, incluindo os nomes do meio) •
Sexo • Data de nascimento • Nacionalidade
2. EFETUE O CHECK-IN ONLINE
Para agilizar o processo de embarque, recomendamos vivamente que efetue o
check-in online para o seu cruzeiro. Pode efetuar o check-in a qualquer momento,
a partir do dia da reserva até três dias antes da partida, apesar de recomendarmos
que o efectue o mais cedo possível após a reserva. Necessitará de cerca de 15–20
minutos para concluir o processo e deverá ter os detalhes do seu passaporte
disponíveis. A secção Perguntas Frequentes (FAQ) do nosso Web site inclui um
manual de ajuda para o check-in online.
3. RESERVE AS EXCURSÕES EM TERRA
As excursões em terra são uma excelente forma de explorar os nossos fascinantes
portos de escala ou de experimentar novas atividades. No entanto, esgotam
rapidamente, pelo que recomendamos que reserve com bastante antecedência,
para evitar desapontamentos. Quando iniciar sessão no check-in, encontrará muitas
informações úteis acerca dos portos de escala que iremos visitar e das excursões
disponíveis, por isso não se esqueça de consultar esta secção. Habitualmente, as
excursões em terra estão disponíveis para reserva a partir de cinco meses antes do seu
cruzeiro. A partir de 5 dias antes da data de partida, só poderá reservar a bordo, pelo que
sugerimos que efetue a pré-reserva de modo a assegurar as excursões que pretende
efectuar. Para mais informações acerca das excursões em terra, consulte a página 22.
4. RESERVE OS EXTRAS
Se está a celebrar uma ocasião especial a bordo, ou se apenas pretende fazer uma
surpresa, terá muito por onde escolher. Que tal surpreender alguém com uma
decoração especial no camarote, ou com um bouquet de flores? Ou oferecer a si
próprio um luxuoso tratamento de spa? Porque não reservar uma refeição para
dois num dos nossos restaurantes de especialidade? Pode reservar todo o tipo de
presentes, pacotes de bebidas, tratamentos de spa, restaurantes de especialidade e
muito mais através da secção Sign In do nosso Web site.
5. IMPRIMA OS SEUS DOCUMENTOS DO CRUZEIRO
Traga o Xpress Pass assinado consigo quando embarcar no navio. Poderá
igualmente imprimir a sua caderneta de bilhetes de passageiro (documento
eletrónico), a qual contém todos os detalhes das suas reservas e os vales de hotéis/
transfers que reservou na Celebrity. O documento eletrónico estará disponível para
impressão quando o seu saldo final tiver sido liquidado (no mínimo, 45 dias antes
da partida). O check-in online deve estar concluído antes de poder imprimir o seu
Xpress Pass.
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EXPERIÊNCIAS ÚNICAS
EM TERRA

Porquê observar apenas o mundo à distância? As nossas Excursões
em Terra permitem-lhe conhecer os destinos, degustar os sabores
e conviver com os locais. Não existem limites para aquilo que pode
fazer.

AS OPÇÕES DE EXCURSÕES INCLUEM:
COLEÇÃO DE DESCOBERTAS CELEBRITY – Especificamente criada
para proporcionar uma experiência mais intensa a pequenos grupos,
até 24 pessoas. As opções variam desde autênticas aventuras em locais
remotos até às excursões mais procuradas, que incluem os locais mais
emblemáticos de cada destino.
 IAGENS PRIVADAS – Excursões privadas e personalizadas indo ao
V
encontro das necessidades específicas dos clientes, concebidas pelo
nosso experiente grupos de especialistas em destinos.
DESCOBRIR O MERCADO DO CHEF – Acompanhe o nosso Chef
numa viagem de degustação pelos restaurantes e mercados mais
conceituados. Termine a bordo com um jantar exclusivo inspirado na
gastronomia local.
AVENTURAS PARA VÁRIOS DIAS – Excursões premium com estadias
de uma ou duas noites. São a oportunidade perfeita para conhecer
atrações imperdíveis como o Taj Mahal, na Índia, ou Machu Picchu, no
Peru. Os preços incluem transporte, alojamento e as refeições.

1. Aventura de vários dias no Taj Mahal 2. Descobrir a Ferrari Collection

EXCURSÕES EM TERRA E CRUISETOURS

MAIS TEMPO
MAIS TARDE
Na nossa próxima temporada de férias incríveis 2020-21
iremos oferecer-lhe mais de 280 destinos em 77 países,
mais de 165 pernoitas em portos de escala, além de várias
saídas tardias. Mais tempo e mais tarde para que tenha mais
tempo para conhecer cada destino. Poderá assim usufruir de
itinerários cuidadosamente planeados e de excursões em terra
organizadas ao detalhe. Connosco irá conhecer a essência dos
destinos de forma inigualável.

(

Procure este símbolo nas páginas dos nossos destinos mais à frente na
brochura. Eles mostram as escalas ou as partidas após a meia-noite,
permitindo-lhe ter ainda mais tempo em terra.

CRUISETOURS NO ALASCA E NAS MONTANHAS ROCHOSAS
DO CANADÁ:
Aliar um cruzeiro a uma excursão guiada em terra que se prolonga
por várias noites permite-lhe desfrutar ainda mais daquilo que o
Alasca e o Canadá têm para oferecer. Reservado em pacote, este
modelo de viagem chama-se Cruisetours. Pode realizar a excursão
em terra antes ou depois do início do cruzeiro.
Absorva a paisagem épica, a cultura local e os marcos históricos
enquanto viaja num autocarro de vanguarda ou num comboio
com tetos de vidro, ficando alojado em alguns dos hotéis
mais luxuosos e elegantes. Cada aspeto da sua viagem é
cuidadosamente pensado para o trazer até à última fronteira, em
primeira classe.
Para informações mais detalhadas, visite celebritycruises.com

VISITE: CELEBRITYCRUISES.COM/LIGUE PARA O: +1 305 341 0205

BEM-VINDO AO
CAPTAIN’S CLUB

VANTAGENS† QUE OBTERÁ DEPOIS DE FAZER
O SEU PRIMEIRO CRUZEIRO CONNOSCO:
 pgrade de camarote gratuito na sua categoria de alojamento,
U
até à AquaClass§
Acesso ao Loyalty Host a bordo durante o seu cruzeiro
Convite para a Festa de Boas-vindas do Captain’s Club a cada cruzeiro
Descontos nos pacotes da Internet
Descontos nos pacotes de fotografia digital e impressa
Gelados gratuitos da Gelateria
Descontos no serviço de lavandaria

Acesso
a eventos especiais nos cruzeiros à Ilha Reunião e nos
cruzeiros presidenciais
Estado prioritário na lista de espera das excursões
E stado recíproco nos programas Crown & Anchor Society da Royal
Caribbean e Le Club Voyage da Azamara

GANHE CLUB POINTS

Cada cruzeiro com a Celebrity Cruises® constitui uma experiência
inesquecível por si só, mas gostamos de adicionar um toque extra
de luxo para aqueles que viajam connosco com maior frequência.

Consoante a categoria do camarote e o número
de noites que viaja

Classe Millennium®
Classe Solstice®
Classe Edge®

Quanto mais viajar connosco, maiores serão as vantagens que
2

irá usufruir. A adesão é gratuita e começará a beneficiar das

Camarote Interior e com Vista para o mar

recompensas ainda antes de iniciar viagem^.

Camarote com Varanda e Infinite Veranda

Os Club Points são atribuídos com base na categoria do camarote e

Camarote com Varanda das Classes Concierge e AquaClass®
Categoria do

5

Sky Suite

8

Suites Celebrity, Royal e Signature^, e Edge Villas*

12

Penthouse, Reflection^ e Suites Icónicas*

18

no número de noites que viaja — quanto mais elevada a categoria,
mais pontos acumula. E ficará surpreendido com a velocidade a
que progredirá em termos de acumulação de créditos^.

3

SM

^ Apenas no Celebrity Reflection. Apenas Classe *Edge.
Os passageiros que ficam num camarote para uma pessoa recebem o dobro dos
pontos de fidelidade Aplicam-se os termos e condições gerais.

Para detalhes dos pontos obtidos com os cruzeiros nas Ilhas
Galápagos, visite: celebritycruises.com/captainsclub

1. Gelado gratuito 2. Upgrade de alojamento e descontos na Internet

CRÉDITOS
FILIAÇÃO

PONTOS

Preview
Classic
Select
Elite
Elite Plus
Zénite

0
2 - 149
150 - 299
300 - 749
750 - 2999
3000+

^	As vantagens do Captain's Club variam
de acordo com o nível e estão sujeitas a
alterações.
†	Ao inscrever-se antes da partida,
usufruirá de vantagens de prévisualização reservadas aos membros.
§

Antes do cruzeiro, quando disponível.

Aplicam-se os termos e condições
gerais.

CAPTAIN’S CLUB

VISITE: CELEBRITYCRUISES.COM/LIGUE PARA O: +1 305 341 0205

EUROPA
PORTOS DE PARTIDA
Embarque e inicie a viagem aqui

Santa Margherita
MÓNACO
FRANÇA

Villefranche
Marselha
Sète
Cannes

CROÁCIA

La Spezia

Split
ITÁLIA

CÓRSEGA

Toulon

Barcelona

Trieste

Monte Carlo

Roma

Ajaccio

ESPANHA

Dubrovnik
Kotor

MONTENEGRO

Nápoles

Valência

Palma de Maioorca
Ibiza

Corfu

Messina
Catânia
SICÍLIA

Katakolon

GRÉCIA

Pireu

Nauplion

Valletta
MALTA

Mykonos
Rodes
Santorini

Chania

Mediterrâneo
CRUZEIRO DE 7 NOITES

CRUZEIRO DE 7 NOITES

CRUZEIRO DE 12 NOITES

ITÁLIA, FRANÇA, MÓNACO
E ESPANHA

ESPANHA, FRANÇA E ITÁLIA

ESPANHA, FRANÇA E
RIVIERA ITALIANA

CELEBRITY APEXSM

CELEBRITY APEXSM

CELEBRITY APEXSM

1

Roma (Civitavecchia), Itália

1

Barcelona, Espanha

1

Barcelona, Espanha

2

Nápoles/Capri, Itália

2

Valência, Espanha

2

Sète, França

3

Navegação

3

Ibiza, Espanha

3

Provença (Marselha), França

4	Florença/Pisa (La Spezia), Itália

4

Navegação

4

Nice (Villefranche), França

5

Monte Carlo, Mónaco

5

Provença (Toulon), França

5

Ajaccio, Córsega, França

6

Cannes, França

6

Nice (Villefranche), França

6

Navegação

7

Palma de Maioorca, Espanha

7	Florença/Pisa (La Spezia), Itália

7

Santa Margherita, Itália

8

Barcelona, Espanha

8

8

Roma (Civitavecchia), Itália

9

Nápoles/Capri, Itália

10

Valletta, Malta

Roma (Civitavecchia), Itália

11

Navegação

12

Palma de Maioorca, Espanha

13

Barcelona, Espanha

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

30 de Maio • 13, 27 de Junho • 11 de Julho

20* de Maio • 6, 20 de Junho • 4, 18 de Julho
6** de Setembro

16*, 28^ de Setembro • 10 de Outubro

* Cruzeiro de 10 noites em Espanha, França e Itália. Os portos são
diferentes.
** Cruzeiro de 10 noites em Espanha, França e Riviera Italiana.
O cruzeiro termina em Barcelona, Espanha. Os portos são
diferentes.

* A ordem dos portos é diferente.
^
Santa Margherita é substituída por Florença/Pisa (La Spezia),
Itália.

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

Cruzeiro apenas desde: €1,495

Cruzeiro apenas desde: €1,529

Cruzeiro apenas desde: €2,399

Os preços indicados nesta brochura são por pessoa, em euros e baseados no princípio de 2 pessoas a partilharem o mesmo camarote na categoria indicada. Os preços incluem as Taxas de Cruzeiro e excluem
as Gratificações (Taxas de Serviço a bordo). Alguns portos requerem acesso em pequenas embarcações. Todos os itinerários, datas e preços estavam corretos no momento da impressão, mas estão sujeitos a
alteração e a disponibilidade. Para obter informações sobre todos os termos e condições gerais, consulte as páginas 70-73.

EUROPA

CRUZEIRO DE 10 NOITES

CRUZEIRO DE 11 NOITES

CRUZEIRO DE 11 NOITES

ITÁLIA E O MELHOR
DAS ILHAS GREGAS

ITÁLIA, MALTA E
O MELHOR DA GRÉCIA

ITÁLIA, CROÁCIA E
MONTENEGRO

CELEBRITY EDGE®

CELEBRITY EDGE®

CELEBRITY EDGE®

1	Roma (Civitavecchia), Itália

1

Roma (Civitavecchia), Itália

1	Roma (Civitavecchia), Itália

2

Messina, Sicília, Itália

2

Catânia, Sicília, Itália

2

Navegação

3

Navegação

3

Valletta, Malta

3

Kotor, Montenegro

4

Santorini, Grécia

4

Navegação

4

Trieste, Itália (

5

Atenas (Pireu), Grécia

5

Santorini, Grécia

5

Trieste, Itália

6

Mykonos, Grécia

6

Atenas (Pireu), Grécia

6

Split, Croácia

7

Rodes, Grécia

7

Mykonos, Grécia

7

Dubrovnik, Croácia

8

Chania (Souda), Creta, Grécia

8

Nauplion, Grécia

8

Corfu, Grécia

9

Navegação

9

Katakolon, Grécia

9

Valletta, Malta

10

Nápoles/Capri, Itália

10

Navegação

10

Navegação

11

Roma (Civitavecchia), Itália

11

Nápoles/Capri, Itália

11

Nápoles/Capri, Itália

12

Roma (Civitavecchia), Itália

12

Roma (Civitavecchia), Itália

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

15 de Maio • 5, 26 de Junho • 17 de Julho
7, 28 de Agosto • 18 de Setembro • 9 de Outubro

25 de Maio • 6, 27* de Julho • 17 de Agosto
7, 28 de Setembro

4 de Maio • 15* de Junhoho • 19 de outubro
* Valletta, Malta, é substituída por Messina, Sicília.

* Catânia, Sicília, é substituída por Messina, Sicília.

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

Cruzeiro apenas desde: €2,099

Cruzeiro apenas desde: €2,439

Cruzeiro apenas desde: €2,349

1. Florença, Itália

Escala com pernoita ou partida após a meia-noite

VISITE: CELEBRITYCRUISES.COM
LIGUE PARA O: +1 305 341 0205

Amesterdão
Zeebrugge

PORTOS DE PARTIDA
Embarque e inicie a viagem aqui

PAÍSES BAIXOS

BÉLGICA

Le Havre

Veneza

FRANÇA

Rijeka
Zadar
Split

Portofino

La Coruña

Toulon

Bilbao
Leixões

ESPANHA

PORTUGAL

La Spezia
ITÁLIA

Barcelona

Roma

Alicante

Messina
SICÍLIA

Cartagena
Gibraltar

MONTENEGRO

Nápoles

Valência

Lisboa

CROÁCIA

Dubrovnik
Kotor

TURQUIA

Corfu GRÉCIA
Argostoli
Pireu
Katakolon

Kusadasi
Mykonos
Santorini

Málaga
Valletta

Chania

MALTA

Mediterrâneo
CRUZEIRO DE 7 NOITES

CRUZEIRO DE 7 NOITES

CRUZEIRO DE 7 NOITES

ADRIÁTICO, GRÉCIA
E ITÁLIA

ITÁLIA, GRÉCIA
E ADRIÁTICO

ITÁLIA, MALTA
E CROÁCIA

CELEBRITY INFINITY®

CELEBRITY INFINITY®

CELEBRITY INFINITY®

1

Veneza, Itália (

1

Roma (Civitavecchia), Itália

1

Roma (Civitavecchia), Itália

2

Veneza, Itália

2

Messina, Sicília, Itália

2

Messina, Sicília, Itália

3

Split, Croácia

3

Valletta, Malta

3

Valletta, Malta

4

Kotor, Montenegro

4

Navegação

4

Navegação

Corfu, Grécia

5

Argostoli, Grécia

5

Kotor, Montenegro

6

Navegação

6

Kotor, Montenegro

6

Zadar, Croácia

7

Nápoles/Capri, Itália

7

Zadar, Croácia

7

Rijeka, Croácia

8

Roma (Civitavecchia), Itália

8

Veneza, Itália

8

Veneza, Itália

5

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

14*, 28 de Junho • 12, 26 de julho • 9 de agosto

21 de Junho* • 19 de Julho • 2 de Agosto

5 de Julho • 16 de Agosto

* Kotor, Montenegro, é substituída por Dubrovnik, Croácia. A
ordem dos portos é diferente.

* Cruzeiro de 7 noites. Os portos são diferentes.

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

Cruzeiro apenas desde: €1,079

Cruzeiro apenas desde: €1,059

Cruzeiro apenas desde: €1,049

Os preços indicados nesta brochura são por pessoa, em euros e baseados no princípio de 2 pessoas a partilharem o mesmo camarote na categoria indicada. Os preços incluem as Taxas de Cruzeiro e excluem
as Gratificações (Taxas de Serviço a bordo). Alguns portos requerem acesso em pequenas embarcações. Todos os itinerários, datas e preços estavam corretos no momento da impressão, mas estão sujeitos a
alteração e a disponibilidade. Para obter informações sobre todos os termos e condições gerais, consulte as páginas 70-73.

EUROPA

CRUZEIRO DE 10 NOITES

CRUZEIRO DE 9 NOITES

CRUZEIRO DE 10 NOITES

O MELHOR DE ESPANHA E
PORTUGAL

O MELHOR DE ITÁLIA

VENEZA, TURQUIA
E ILHAS GREGAS

CELEBRITY INFINITY®

CELEBRITY CONSTELLATION®

CELEBRITY CONSTELLATION®

1

Barcelona, Espanha

1

1

Veneza, Itália

2

Valência, Espanha

2	Florença/Pisa (La Spezia), Itália

Roma (Civitavecchia), Itália

2

Navegação

3

Alicante, Espanha

3

Portofino, Itália

3

Katakolon, Grécia

4

Navegação

4

Navegação

4

Santorini, Grécia

5

Málaga, Espanha

5

Nápoles/Capri, Itália

5

Éfeso (Kusadasi), Turquia

6

Gibraltar, Reino Unido

6

Messina, Sicília, Itália

6

Mykonos, Grécia

7

Navegação

7

Navegação

7

Atenas (Pireu), Grécia

8

La Coruña, Espanha

8

Kotor, Montenegro

8

Chania (Souda), Creta, Grécia

9

Porto (Leixões), Portugal

9

Veneza, Itália (

9

Corfu, Grécia

10

Lisboa, Portugal (

10

Veneza, Itália

10

Navegação

11

Lisboa, Portugal

11

Veneza, Itália

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

30 de Agosto • 9*, 19, 29* de Setembro

4*, 12** de Junho • 30 de Julho • 8 de Agosto
24 de Setembro • 3 de Outubro

22 de Junho • 20 de Julho • 17 de Agosto
14 de Setembro • 12 de Outubro

* O cruzeiro opera em sentido inverso.

* Cruzeiro de 8 noites. O cruzeiro opera em sentido inverso. Sem
escala em Portofino, Itália.
** Cruzeiro de 10 noites, com um dia adicional em Valletta, Malta.

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

Cruzeiro apenas desde: €1,399

Cruzeiro apenas desde: €1,199

Cruzeiro apenas desde: €1,699

1. Valência, Espanha
2. Costa de Amalfi, Itália

Escala com pernoita ou partida após a meia-noite

VISITE: CELEBRITYCRUISES.COM
LIGUE PARA O: +1 305 341 0205

EUROPA
NORUEGA

PORTOS DE PARTIDA

Oslo

Embarque e inicie a viagem aqui

DINAMARCA

Copenhaga

REINO UNIDO

Warnemünde

Southampton

ALEMANHA

Amesterdão
Zeebrugge PAÍSES BAIXOS
BÉLGICA

Le Havre

FRANÇA

Vigo

Valência

PORTUGAL

ESPANHAIbiza

Lisboa

MADEIRA

MÓNACO

Monte Carlo ESLOVÉNIA
Koper
Villefranche
CROÁCIA
Veneza
Marselha
Dubrovnik
La Spezia
Cannes
Kotor
Barcelona

Roma

Alicante
Gibraltar

ITÁLIA

Palma de Maiorca

Cartagena
Málaga

MONTENEGRO

Nápoles

Palermo

GRÉCIA

Katakolon
SICÍLIA

Pireu

Kusadasi
TURQUIA
CHIPRE

Limassol

Funchal

ISRAEL

Haifa
Ashdod

ILHAS CANÁRIAS

Tenerife

Gran Canaria

Mediterrâneo e Atlântico
CRUZEIRO DE 9 NOITES

CRUZEIRO DE 12 NOITES

CRUZEIRO DE 11 NOITES

O MELHOR DO
MEDITERRÂNEO OCIDENTAL

ISRAEL E
MEDITERRÂNEO

ESPANHA, PORTUGAL E
ILHAS CANÁRIAS

CELEBRITY CONSTELLATION®

CELEBRITY REFLECTION®

CELEBRITY SILHOUETTE®

1

Barcelona, Espanha

1

Roma (Civitavecchia), Itália

1

Southampton, Inglaterra

2

Monte Carlo, Mónaco

2

Navegação

2

Navegação

3	Florença/Pisa (La Spezia), Itália

3

Navegação

3

Navegação

4

Roma (Civitavecchia), Itália

4

Limassol, Chipre

4

Funchal, Madeira, Portugal

5

Nápoles/Capri, Itália

5

Jerusalém (Ashdod), Israel

5

Tenerife, Ilhas Canárias

6

Navegação

6

Jerusalém (Ashdod), Israel

6

Gran Canaria, Ilhas Canárias

7

Kotor, Montenegro

7

Haifa, Israel

7

Navegação

8

Dubrovnik, Croácia

8

Navegação

8

Lisboa, Portugal

9	Koper, Eslovénia

9

Éfeso (Kusadasi), Turquia

9

Lisboa, Portugal

10

10

Atenas (Pireu), Grécia

10

Vigo, Espanha

11

Katakolon, Grécia

11

Navegação

12

Navegação

12

Southampton, Inglaterra

13

Roma (Civitavecchia), Itália

Veneza, Itália

(

(

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

26 de Maio • 2^, 11 de Julho • 27^ de Agosto
5* de Setembro • 22^, 31** de Outubro

26 de Setembro • 8* de Outubro

15* de Agosto • 28 de Setembro • 9^, 19 de Outubro

* O cruzeiro opera em sentido inverso.
* Cruzeiro de 13 noites. Os portos são diferentes.
^
Cruzeiro de 10 noites. Os portos são diferentes.

O cruzeiro opera em sentido inverso.
* Dubrovnik, Croácia, é substituída por Split, Croácia.
** Kotor, Montenegro, é substituída por Split, Croácia.
^

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

Cruzeiro apenas desde: €1,249

Cruzeiro apenas desde: €2,129

Cruzeiro apenas desde: €1,699

Os preços indicados nesta brochura são por pessoa, em euros e baseados no princípio de 2 pessoas a partilharem o mesmo camarote na categoria indicada. Os preços incluem as Taxas de Cruzeiro e excluem
as Gratificações (Taxas de Serviço a bordo). Alguns portos requerem acesso em pequenas embarcações. Todos os itinerários, datas e preços estavam corretos no momento da impressão, mas estão sujeitos a
alteração e a disponibilidade. Para obter informações sobre todos os termos e condições gerais, consulte as páginas 70-73.

EUROPA

CRUZEIRO DE 12 NOITES

CRUZEIRO DE 12 NOITES

CRUZEIRO DE 10 NOITES

RIVIERA FRANCESA
E MEDITERRÂNEO

ESPANHA, FRANÇA
E ITÁLIA

CAPITAIS DO NORTE DA
EUROPA

CELEBRITY INFINITY®

CELEBRITY INFINITY®

CELEBRITY APEXSM

1

Barcelona, Espanha

1

Barcelona, Espanha

1

Southampton, Inglaterra

2

Provença (Marselha), França

2

Valência, Espanha

2

Navegação

3

Cannes, França

3

Alicante, Espanha

3

Oslo, Noruega (

4

Cannes, França

4

Gibraltar, Reino Unido

4

Oslo, Noruega

5

Navegação

5

Málaga, Espanha

5

Copenhaga, Dinamarca

6	Florença/Pisa (La Spezia), Itália

6

Cartagena, Espanha

6	Berlim (Warnemünde), Alemanha

7

Roma (Civitavecchia), Itália

7

Navegação

7

Navegação

8

Nápoles/Capri, Itália

8

Provença (Marselha), França

8

Amesterdão, Países Baixos

9

Palermo, Sicília, Itália

9

Nice (Villefranche), França

9

Bruges (Zeebrugge), Bélgica

10

Navegação

10	Florença/Pisa (La Spezia), Itália

10

Paris (Le Havre), França

11

Ibiza, Espanha

11

Roma (Civitavecchia), Itália

11

Southampton, Inglaterra

12

Palma de Maioorca, Espanha

12

Navegação

13

Barcelona, Espanha

13

Barcelona, Espanha

(

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

DATA DE PARTIDA EM 2020:

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

21 de Maio • 8* de Novembro

9 de Maio

13, 23* de Abril • 19^ de Setembro

* Um cruzeiro semelhante de 12 noites no Celebrity Silhouette.
Os portos são diferentes.

* Itinerário semelhante. Os portos são diferentes.
^
Um cruzeiro semelhante de 9 noites no Celebrity Silhouette.
Os portos são diferentes.

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

Cruzeiro apenas desde: €1,749

Cruzeiro apenas desde: €1,649

Cruzeiro apenas desde: €2,099

1. Copenhaga

Escala com pernoita ou partida após a meia-noite

VISITE: CELEBRITYCRUISES.COM
LIGUE PARA O: +1 305 341 0205

EUROPA
PORTOS DE PARTIDA
Embarque e inicie a viagem aqui

Akureyri
ISLÂNDIA

Reiquiavique
Ålesund
Bergen

Geiranger
Olden
NORUEGA

São
Petersburgo

FINLÂNDIA

Helsínquia

SUÉCIA

RÚSSIA

Estocolmo

Taline

Stavanger

ESTÓNIA

Aarhus
DINAMARCA

Belfast

Dublin
Dunmore East
IRLANDA

Cobh

Copenhaga

Liverpool

Warnemünde

INGLATERRA

Southampton

PAÍSES BAIXOS

ALEMANHA

Amesterdão

St. Peter Port

GUERNSEY

Norte da Europa
CRUZEIRO DE 12 NOITES

CRUZEIRO DE 10 NOITES

CRUZEIRO DE 14 NOITES

ESCANDINÁVIA E
SÃO PETERSBURGO

IRLANDA E ISLÂNDIA

ESCANDINÁVIA E
SÃO PETERSBURGO

CELEBRITY REFLECTION®

CELEBRITY REFLECTION®

CELEBRITY SILHOUETTE®

1

Amesterdão, Países Baixos

1

Dublin, Irlanda

1

Southampton, Inglaterra

2

Navegação

2

Belfast, Irlanda do Norte

2

Navegação

3	Berlim (Warnemünde), Alemanha

3

Navegação

3

Copenhaga, Dinamarca

4

Navegação

4

Reiquiavique, Islândia

4

Copenhaga, Dinamarca

5

Helsínquia, Finlândia

5

Reiquiavique, Islândia

5

Navegação

6

São Petersburgo, Rússia

6

Akureyri, Islândia

6

Estocolmo, Suécia

7

São Petersburgo, Rússia

7

Navegação

7

Helsínquia, Finlândia

8

Taline, Estónia

8

Navegação

8

São Petersburgo, Rússia

9

Estocolmo, Suécia

9

Liverpool, Inglaterra

9

São Petersburgo, Rússia

10

Navegação

10

Dublin, Irlanda

10

Navegação

11

Copenhaga, Dinamarca

11

Dublin, Irlanda

(

(

(

(

(

11	Berlim (Warnemünde), Alemanha

12

Navegação

12

Aarhus, Dinamarca

13

Amesterdão, Países Baixos

13

Navegação

14

Navegação

15

Southampton, Inglaterra

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

29 de Julho • 22 de Agosto • 3 de Setembro

18 de Maio • 5 de Junho • 6* de Julho

16* de Maio • 13 de Junho • 4*, 18 de Julho

* Cruzeiro de 11 noites na Islândia e de Março da Irlanda. Os
portos são diferentes.

* Cruzeiros semelhantes de 14 noites. Os portos são diferentes.

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

Cruzeiro apenas desde: €2,129

Cruzeiro apenas desde: €1,859

Cruzeiro apenas desde: €2,459

Os preços indicados nesta brochura são por pessoa, em euros e baseados no princípio de 2 pessoas a partilharem o mesmo camarote na categoria indicada. Os preços incluem as Taxas de Cruzeiro e excluem
as Gratificações (Taxas de Serviço a bordo). Alguns portos requerem acesso em pequenas embarcações. Todos os itinerários, datas e preços estavam corretos no momento da impressão, mas estão sujeitos a
alteração e a disponibilidade. Para obter informações sobre todos os termos e condições gerais, consulte as páginas 70-73.

EUROPA

CRUZEIRO DE 7 NOITES

CRUZEIRO DE 14 NOITES

CRUZEIRO DE 7 NOITES

FIORDES DA NORUEGA

ISLÂNDIA E IRLANDA

FIORDES DA NORUEGA

CELEBRITY SILHOUETTE®

CELEBRITY SILHOUETTE®

CELEBRITY APEXSM

1

Southampton, Inglaterra

1

Southampton, Inglaterra

1

Southampton, Inglaterra

2

Navegação

2

St. Peter Port, Ilhas do Canal

2

Navegação

3

Bergen, Noruega

3

Cork (Cobh), Irlanda

3

Bergen, Noruega

4

Olden, Noruega

4	Waterford (Dunmore East), Irlanda

4

Ålesund, Noruega

5

Geiranger, Noruega

5

Dublin, Irlanda

5

Geiranger, Noruega

6

Stavanger, Noruega

6

Dublin, Irlanda

6

Stavanger, Noruega

7

Navegação

7

Navegação

7

Navegação

8

Southampton, Inglaterra

8

Navegação

8

Southampton, Inglaterra

9

Akureyri, Islândia

10

Reiquiavique, Islândia

11

Reiquiavique, Islândia

(

(

12

Navegação

13

Belfast, Irlanda do Norte

14

Navegação

15

Southampton, Inglaterra

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

9 de Maio • 27 de Junho • 28* de Agosto

30* de Maio • 5 de Setembro

3, 28* de Maio

* Cruzeiro de 8 noites. Os portos são diferentes.

* Sem escala em Waterford (Dunmore East), Irlanda.

* Cruzeiro de 8 noites no Celebrity Reflection com partida e
desembarque em Dublin, Irlanda.

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

Cruzeiro apenas desde: €1,399

Cruzeiro apenas desde: €2,679

Cruzeiro apenas desde: €1,499

1. Moscovo, Rússia
2. Fiordes da Noruega

Escala com pernoita ou partida após a meia-noite

VISITE: CELEBRITYCRUISES.COM
LIGUE PARA O: +1 305 341 0205

CARAÍBAS, BAHAMAS E BERMUDAS
PORTO DE PARTIDA
Embarque e inicie a viagem aqui
EUA

Fort Lauderdale
BAHAMAS

Miami

Nassau

Key West

Cozumel

MÉXICO

GRANDE CAIMÃO

ST. THOMAS

ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS

Charlotte
Amalie Tortola

George Town

Puerto Costa Maya

Philipsburg

ST. MAARTEN

San Juan

PORTO RICO

Basseterre
ST. KITTS E NEVIS

Caraíbas
CRUZEIRO DE 7 NOITES

CRUZEIRO DE 7 NOITES

CRUZEIRO DE 7 NOITES

MÉXICO, KEY WEST E
GRANDE CAIMÃO

PORTO RICO, ST. THOMAS E
ST. KITTS

PORTO RICO, TORTOLA E ST.
MAARTEN

CELEBRITY APEXSM

CELEBRITY APEXSM

CELEBRITY EDGE®

1

Fort Lauderdale, Flórida

1	Fort Lauderdale, Flórida

1

Fort Lauderdale, Flórida

2

Key West, Flórida

2

Navegação

2

Navegação

3

Navegação

3

San Juan, Porto Rico

3

San Juan, Porto Rico

4

Puerto Costa Maya, México

4

Charlotte Amalie, St. Thomas

4

Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

5

Cozumel, México

5

Basseterre, St. Kitts e Nevis

5

Philipsburg, St. Maarten

6

George Town, Grande Caimão

6

Navegação

6

Navegação

7

Navegação

7

Navegação

7

Navegação

8	Fort Lauderdale, Flórida

8	Fort Lauderdale, Flórida

8	Fort Lauderdale, Flórida

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

7, 21 de Novembro • 5, 19 de Dezembro

14, 28 de Novembro • 12, 26 de Dezembro

12, 26 de Janeiro • 9, 23 de Fevereiro • 8, 22 de Março
5 de Abril • 22 Nov • 6, 20 de Dezembro

DATAS DE PARTIDA EM 2021:

DATAS DE PARTIDA EM 2021:

2, 16, 30 de Janeiro • 13, 27 de Fevereiro
13, 27 de Março • 10, 24 de Abril

9, 23 de Janeiro • 6, 20 de Fevereiro • 6, 20 de Março
3, 17 de Abril

DATAS DE PARTIDA EM 2021:
3, 17, 31 de Janeiro • 14, 28 de Fevereiro
14, 28 de Março • 11, 25 de Abril

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

Cruzeiro apenas desde: €1,329

Cruzeiro apenas desde: €1,269

Cruzeiro apenas desde: €1,269

Os preços indicados nesta brochura são por pessoa, em euros e baseados no princípio de 2 pessoas a partilharem o mesmo camarote na categoria indicada. Os preços incluem as Taxas de Cruzeiro e excluem
as Gratificações (Taxas de Serviço a bordo). Alguns portos requerem acesso em pequenas embarcações. Todos os itinerários, datas e preços estavam corretos no momento da impressão, mas estão sujeitos a
alteração e a disponibilidade. Para obter informações sobre todos os termos e condições gerais, consulte as páginas 70-73.

CARAÍBAS, BAHAMAS E BERMUDAS

CRUZEIRO DE 7 NOITES

CRUZEIRO DE 7 NOITES

CRUZEIRO DE 7 NOITES

MÉXICO, KEY WEST E
GRANDE CAIMÃO

CARAÍBAS ORIENTAIS

CARAÍBAS OCIDENTAIS

CELEBRITY EDGE®

CELEBRITY EQUINOXSM

CELEBRITY EQUINOXSM

1	Fort Lauderdale, Flórida

1	Fort Lauderdale, Flórida

1

Fort Lauderdale, Flórida

2

Key West, Flórida

2

Navegação

2

Key West, Flórida

3

Navegação

3

San Juan, Porto Rico

3

Navegação

4

Puerto Costa Maya, México

4

Charlotte Amalie, St. Thomas

4

Puerto Costa Maya, México

5

Cozumel, México

5

Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

5

Cozumel, México

6

George Town, Grande Caimão

6

Navegação

6

George Town, Grande Caimão

7

Navegação

7

Nassau, Bahamas

7

Navegação

8	Fort Lauderdale, Flórida

8	Fort Lauderdale, Flórida

8	Fort Lauderdale, Flórida

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

5, 19 de Janeiro • 2, 16 de Fevereiro • 1, 15, 29 de Março
12 de Abril • 29 Nov • 13, 27 de Dezembro

3*, 18^ de Janeiro • 1^, 15, 29^ de Fevereiro • 14, 28 de Março

25 de Janeiro • 8, 22 de Fevereiro • 7, 21 de Março
4 de Abril • 31* de Maio • 14* de Junho

DATAS DE PARTIDA EM 2021:
10, 24 de Janeiro • 7, 21 de Fevereiro • 7, 21 de Março
4, 18 de Abril

* O cruzeiro é realizado no Celebrity Reflection. Dia 5 - Tortola,
Ilhas Virgens Britânicas é substituído por Philipsburg, St. Maarten.
^
Dia 5 - Tortola, Ilhas Virgens Britânicas é substituído por Punta
Cana, República Dominicana.

DATA DE PARTIDA EM 2021:
2* de Janeiro
* cruzeiros de 6 noites. Os portos são diferentes.

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

Cruzeiro apenas desde: €1,189

Cruzeiro apenas desde: €1,049

Cruzeiro apenas desde: €999

1. Ilhas Virgens Britânicas
2. Passeio de equitação em Porto Rico

VISITE: CELEBRITYCRUISES.COM
LIGUE PARA O: +1 305 341 0205

CARAÍBAS, BAHAMAS E BERMUDAS
PORTOS DE PARTIDA
Embarque e inicie a viagem aqui

EUA

Fort Lauderdale

ST. THOMAS

GRANDE CAIMÃO

Charlotte Amalie

George Town

ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS

Tortola

PORTO RICO

San Juan

St. Croix
Basseterre

ST. MAARTEN

Philipsburg

ST. KITTS E NEVIS

St. John’s

ANTÍGUA

SANTA LÚCIA
ARUBA

Oranjestad

BONAIRE

Kralendijk

Castries
Kingstown

ST. VINCENT

Willemstad
CURAÇAO

BARBADOS

Bridgetown
St. George’s
GRANADA

Caraíbas
CRUZEIRO DE 12 NOITES

CRUZEIRO DE 9 NOITES

CRUZEIRO DE 10 NOITES

SUL DAS
CARAÍBAS

ARUBA, BONAIRE
E CURAÇAU

O MELHOR
DAS CARAÍBAS

CELEBRITY EQUINOXSM

CELEBRITY EQUINOXSM

CELEBRITY REFLECTION®

1

Fort Lauderdale, Flórida

1	Fort Lauderdale, Flórida

1	Fort Lauderdale, Flórida

2

Navegação

2

Navegação

2

Navegação

3

Navegação

3

George Town, Grande Caimão

3

Navegação

4

St. Croix, Ilhas Virgens dos EUA

4

Navegação

4

Philipsburg, St. Maarten

5

St. John’s, Antígua

5

Oranjestad, Aruba

5

Castries, Saint Lucia

6

Bridgetown, Barbados

6

Kralendijk, Bonaire

6

Bridgetown, Barbados

7

Castries, Saint Lucia

7

Willemstad, Curaçao

7

St. John’s, Antígua

8

St. George’s, Grenada

8

Navegação

8

Basseterre, St. Kitts e Nevis

9

Kingstown, St. Vincent

9

Navegação

9

Navegação

10

Basseterre, St. Kitts e Nevis

10	Fort Lauderdale, Flórida

10

Navegação

11

Navegação

11

Fort Lauderdale, Flórida

12

Navegação

13

Fort Lauderdale, Flórida

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

23* de Fevereiro • 15* de Março • 5* de Abril • 23 de Agosto 14* de Fevereiro • 6*, 27* de Março • 6, 13^ Nov
15, 27^ de Novembro • 9, 21 de Dezembro
14** de Dezembro

DATAS DE PARTIDA EM 2020:
10, 31 de Janeiro • 13 de Março • 3 de Abril
13 de Novembro • 4 de Dezembro

DATAS DE PARTIDA EM 2021:

DATAS DE PARTIDA EM 2021:

DATAS DE PARTIDA EM 2021:

17^ de janeiro • 28^ de Fevereiro • 21 de Março • 11^ de Abril

29 de Janeiro • 19 de Fevereiro • 12 de Março • 2 de Abril

^

A ordem dos portos é diferente.
* O cruzeiro é realizado no Celebrity Silhouette. A ordem dos
portos é diferente.

* O cruzeiro é realizado no Celebrity Silhouette. A ordem dos
portos é diferente.
^
O cruzeiro opera no Celebrity Edge. A ordem dos portos
é diferente.
**cruzeiro de 9 noites no Sul das Caraíbas a bordo do
Celebrity Reflection. Os portos são diferentes.

15 de Janeiro • 5, 26 de Fevereiro • 19 de Março
9 de Abril

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

Cruzeiro apenas desde: €1,549

Cruzeiro apenas desde: €1,399

Cruzeiro apenas desde: €1,329

Os preços indicados nesta brochura são por pessoa, em euros e baseados no princípio de 2 pessoas a partilharem o mesmo camarote na categoria indicada. Os preços incluem as Taxas de Cruzeiro e excluem
as Gratificações (Taxas de Serviço a bordo). Alguns portos requerem acesso em pequenas embarcações. Todos os itinerários, datas e preços estavam corretos no momento da impressão, mas estão sujeitos a
alteração e a disponibilidade. Para obter informações sobre todos os termos e condições gerais, consulte as páginas 70-73.

CARAÍBAS, BAHAMAS E BERMUDAS

CRUZEIRO DE 10 NOITES

CRUZEIRO DE 11 NOITES

CRUZEIRO DE 7 NOITES

SUL DAS
CARAÍBAS

O MELHOR DO SUL
DAS CARAÍBAS

SUL DAS
CARAÍBAS

CELEBRITY EQUINOXSM

CELEBRITY EQUINOXSM

CELEBRITY SUMMIT®

1	Fort Lauderdale, Flórida

1	Fort Lauderdale, Flórida

1	San Juan, Porto Rico

2

Navegação

2

Navegação

2

Charlotte Amalie, St. Thomas

3

San Juan, Porto Rico

3

Navegação

3

Basseterre, St. Kitts e Nevis

4

Philipsburg, St. Maarten

4

Charlotte Amalie, St. Thomas

4

St. John’s, Antígua

5

Basseterre, St. Kitts e Nevis

5

St. Croix, Ilhas Virgens dos EUA

5

Castries, Saint Lucia

6

St. John’s, Antígua

6

St. John’s, Antígua

6

Bridgetown, Barbados

7

Charlotte Amalie, St. Thomas

7

Bridgetown, Barbados

7

Navegação

8

Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

8

Castries, Saint Lucia

8	San Juan, Porto Rico

9

Navegação

9

Philipsburg, St. Maarten

10

Navegação

10

Navegação

11

Fort Lauderdale, Flórida

11

Navegação

12

Fort Lauderdale, Flórida

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

11 de Abril • 13 de Maio • 4, 25 de Setembro • 16 Out

2 de Maio • 14 de Setembro • 5, 26 de Outubro

25† de Janeiro • 1*, 8, 15*, 22^, 29* de Fevereiro
7, 14*, 21^, 28* de Março • 4, 11*, 18^, 25*de Abril
5*, 12, 19*, 26 de Dezembro

DATAS DE PARTIDA EM 2021:
2*, 9, 16*, 23 de Janeiro • 6, 13*, 20, 27* de Fevereiro
6, 13*, 20, 27* de Março • 3, 10*, 17, 24* de Abril
†

A ordem dos portos é diferente.
* Os portos são diferentes.
^
O cruzeiro opera em sentido inverso.

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

Cruzeiro apenas desde: €1,399

Cruzeiro apenas desde: €1,499

Cruzeiro apenas desde: €899

1. Aruba
2. St. John's, Antígua

VISITE: CELEBRITYCRUISES.COM
LIGUE PARA O: +1 305 341 0205

CARAÍBAS, BAHAMAS E BERMUDAS
PORTOS DE PARTIDA
Embarque e inicie a viagem aqui

Newport

Cape Liberty
BERMUDAS

EUA

Kings Wharf

Fort Lauderdale
Miami

ST. THOMAS

Nassau

Key West

BAHAMAS

GRANDE CAIMÃO

Cozumel

Charlotte Amalie
ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS

Tortola

George Town

ST. MAARTEN
PORTO RICO Philipsburg

Puerto Costa Maya

San Juan

MÉXICO
Roatán
HONDURAS
COSTA RICA

Puerto Límon

Colón

PANAMÁ

Cartagena

COLÔMBIA

Bahamas, Bermudas e Caraíbas
CRUZEIRO DE 11 NOITES

CRUZEIRO DE 12 NOITES

CRUZEIRO DE 4 NOITES

O MELHOR DAS CARAÍBAS

CARAÍBAS E AMÉRICAS

BAHAMAS

CELEBRITY REFLECTION®

CELEBRITY REFLECTION®

CELEBRITY INFINITY®

1	Fort Lauderdale, Flórida

1

Fort Lauderdale, Flórida

1	Miami, Flórida

2

Navegação

2

Navegação

2

Key West, Flórida

3

George Town, Grande Caimão

3

Cozumel, México

3

Navegação

4

Navegação

4

George Town, Grande Caimão

4

Nassau, Bahamas

5

Cartagena, Colômbia

5

Navegação

5	Miami, Flórida

6

Colón, Panamá

6

Cartagena, Colômbia

7

Puerto Límon, Costa Rica

7

Colón, Panamá

8

Navegação

8

Puerto Límon, Costa Rica

9

Puerto Costa Maya, México

9

Navegação

10

Cozumel, México

10

Roatán, Honduras

11

Navegação

11

Puerto Costa Maya, México

12

Fort Lauderdale, Flórida

12

Navegação

13

Fort Lauderdale, Flórida

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

DATA DE PARTIDA EM 2020:

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

20* de Janeiro • 10 de Fevereiro • 2*, 23 de Março
13* de Abril • 2*, 23^ de Novembro

23 de Dezembro

5 de Março • 16 de Abril • 10, 19 de Dezembro

DATAS DE PARTIDA EM 2021:

DATAS DE PARTIDA EM 2021:

7 de Janeiro • 8 de Fevereiro 1 • 4, 18 de Março
1, 15, 29 de Abril

4*, 25* de Janeiro • 15^ de Fevereiro • 8*, 29^ de Março
Os portos são diferentes.
* Um itinerário semelhante. Os portos são diferentes.
^

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

Cruzeiro apenas desde: €1,439

Cruzeiro apenas desde: €2,339

Cruzeiro apenas desde: €549

Os preços indicados nesta brochura são por pessoa, em euros e baseados no princípio de 2 pessoas a partilharem o mesmo camarote na categoria indicada. Os preços incluem as Taxas de Cruzeiro e excluem as
Gratificações (Taxas de Serviço a bordo). Alguns portos exigem acesso por pequena embarcação. Todos os itinerários, datas e preços estavam corretos no momento da impressão, mas estão sujeitos a alteração
e a disponibilidade. Para obter informações sobre todos os termos e condições gerais, consulte as páginas 70-73.

CARAÍBAS, BAHAMAS E BERMUDAS

CRUZEIRO DE 5 NOITES

CRUZEIRO DE 8 NOITES

CRUZEIRO DE 7 NOITES

CARAÍBAS OCIDENTAIS

CARAÍBAS ORIENTAIS E
BAHAMAS

BERMUDAS E NEWPORT

CELEBRITY INFINITY®

CELEBRITY EQUINOXSM

CELEBRITY SUMMIT®

1

Miami, Flórida

1

Fort Lauderdale, Flórida

1

Cape Liberty, Nova Jersey

2

Key West, Flórida

2

Navegação

1

Estátua da Liberdade (navegação)

3

Navegação

3

San Juan, Porto Rico

2

Newport, Rhode Island

4

Cozumel, México

4

Charlotte Amalie, St. Thomas

3

Navegação

5

Navegação

5

Philipsburg, St. Maarten

4

Kings Wharf, Bermudas

6

Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

5

Kings Wharf, Bermudas

7

Navegação

6

Kings Wharf, Bermudas

8

Nassau, Bahamas

7

Navegação

6	Miami, Flórida

9	Fort Lauderdale, Flórida

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

4*, 13 de Janeiro • 24, 29* de Fevereiro • 23 de Março
3 de Janeiro* • 23 de Maio • 6, 20 de Junho
6, 11* de Abril • 30 de Novembro • 5*, 14, 23, 28 de Dezembro 4, 18 de Julho • 1, 15 de Agosto

(
(

8	Cape Liberty, Nova Jersey

DATAS DE PARTIDA EM 2020:
9^ de Maio • 6^, 28* de Junho • 5, 12, 19, 26* de Julho

* Cruzeiro a bordo do Celebrity Reflection de 7 noites
semelhante. Os portos são diferentes.

^ c ruzeiro de 10 noites nas Bermudas, Newport e Charleston. Os
portos são diferentes.
* A ordem dos portos é diferente.

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

Cruzeiro apenas desde: €669

Cruzeiro apenas desde: €1,329

Cruzeiro apenas desde: €1,549

DATAS DE PARTIDA EM 2021:
2*, 11 de Janeiro • 13*, 22, 27* de Fevereiro
8, 13*, 22, 27* de Março • 5, 10*, 19, 24 de Abril
* O cruzeiro opera em sentido inverso.

1. Roatán, Honduras

Escala com pernoita ou partida após a meia-noite

VISITE: CELEBRITYCRUISES.COM
LIGUE PARA O: +1 305 341 0205

ALASCA

Seward

Glaciar
Hubbard
Icy Strait Point

PORTOS DE PARTIDA

ALASCA

Embarque e inicie a viagem aqui

Skagway
De Junhoeau
Endicott Arm e Dawes
Ketchikan

CANADÁ

Vancouver

Victoria

Seattle
EUA

São Francisco

Alasca e América do Norte
CRUZEIRO DE 7 NOITES

CRUZEIRO DE 7 NOITES

CRUZEIRO DE 7 NOITES

GLACIAR HUBBARD,
ALASCA

RUMO AO NORTE DO
GLACIAR, ALASCA

GLACIAR DAWES,
ALASCA

CELEBRITY ECLIPSE®

CELEBRITY MILLENNIUM®

CELEBRITY SOLSTICE®

1

1

Seattle, Washington

2	Passagem Interior, Alasca (em navegação)

Vancouver, Colúmbia Britânica

2	Passagem Interior, Alasca (em navegação)

2

Navegação

3

Icy Strait Point, Alasca

3

Ketchikan, Alasca

3

Ketchikan, Alasca

4

Glaciar Hubbard (em navegação)

4

Icy Strait Point, Alasca

5

De Junhoeau, Alasca

5

De Junhoeau, Alasca

4	Endicott Arm e Glaciar Dawes (em
navegação)

6

Ketchikan, Alasca

6

Skagway, Alasca

7	Passagem Interior, Alasca (em navegação)

7

Glaciar Hubbard (em navegação)

8

8

Seward, Alasca

Vancouver, Colúmbia Britânica

1

Vancouver, Colúmbia Britânica

4

De Junhoeau, Alasca

5

Skagway, Alasca

5	Passagem Interior, Alasca (em navegação)
6

Navegação

7

Victoria, Colúmbia Britânica

8

Seattle, Washington

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

10, 17, 24, 31 de Maio • 7, 14, 21, 28 de Junho
5, 12, 19, 26 de Julho • 2, 9, 16, 23, 30 de Agosto
6, 13 de Setembro

22, 29* de Maio • 5, 12*, 19, 26* de Junho
3, 10*, 17, 24*, 31 de Julho • 14, 21*, 28 de Agosto
4* de Setembro

21*, 29 de Maio • 5, 12, 19, 26 de Junho
3, 10, 17, 24, 31 de Julho • 7, 14, 21, 28 de Agosto
4, 11^ de Setembro

* O cruzeiro rumo ao Sul do Glaciar, no Alasca, opera em sentido
inverso. A ordem dos portos é diferente.

* O cruzeiro tem partida de Vancouver, Colúmbia Britânica.
^
O cruzeiro termina em Vancouver, Colúmbia Britânica.

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

Cruzeiro apenas desde: €1,299

Cruzeiro apenas desde: €1,199

Cruzeiro apenas desde: €1,359

Os preços indicados nesta brochura são por pessoa, em euros e baseados no princípio de 2 pessoas a partilharem o mesmo camarote na categoria indicada. Os preços incluem as Taxas de Cruzeiro e excluem as
Gratificações (Taxas de Serviço a bordo). Alguns portos exigem acesso por pequena embarcação. Todos os itinerários, datas e preços estavam corretos no momento da impressão, mas estão sujeitos a alteração
e a disponibilidade. Para obter informações sobre todos os termos e condições gerais, consulte as páginas 70-73.

ALASCA

CANADÁ

Cidade de Quebeque
Saint John
Bar Harbor
Portland

Sydney
Halifax

Boston

EUA

Cape Liberty

CRUZEIRO DE 7 NOITES

CRUZEIRO DE 12 NOITES

CRUZEIRO DE 9 NOITES

PACÍFICO NOROESTE E
SÃO FRANCISCO

BOSTON, MAINE
E CANADÁ

MAINE
E CANADÁ

CELEBRITY ECLIPSE®

CELEBRITY SUMMIT®

CELEBRITY SUMMIT®

1	Vancouver, Colúmbia Britânica

1

Boston, Massachusetts

1

Cape Liberty, Nova Jersey

2

Navegação

2

Navegação

2

Navegação

3

São Francisco, Califórnia

3

Bar Harbor, de Maione

3

Portland, de Maione

4

São Francisco, Califórnia

4

Halifax, Nova Escócia

4

Bar Harbor, de Maione

5

Navegação

5

Sydney, Nova Escócia

5	Saint John, New Brunswick (baía de Fundy)

6

Seattle, Washington

6

Navegação

6

Navegação

7

Victoria, Colúmbia Britânica

7

Cidade de Quebec, Canadá

7

Sydney, Nova Escócia

8

Vancouver, Colúmbia Britânica

8

Cidade de Quebec, Canadá

8

Halifax, Nova Escócia

9

Navegação

9

Navegação

10

Navegação

10	Cape Liberty, Nova Jersey

(

11	Saint John, New Brunswick (baía de Fundy)
12

Portland, de Maione

13	Boston, Massachusetts

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

30* de Março • 3 de Maio • 20^ de Setembro

16* de Junho • 30 de Agosto • 11, 23 de Setembro
5 de Outubro

19, 28 de Maio

* 7 noites de cruzeiro no Pacífico Noroeste e Califórnia, de San
Diego a Vancouver. Os portos são diferentes.
^
5 noites de cruzeiro no Pacífico Noroeste. Os portos são
diferentes.

* 12 noites de cruzeiro por Boston, de Maione e Canadá. Excursão
a bordo por Cape Liberty, Nova Jersey. Os portos são diferentes.

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

Cruzeiro apenas desde: €1,169

Cruzeiro apenas desde: €1,929

Cruzeiro apenas desde: €1,559

1. Urso Pardo do Alasca
2. Cidade de Quebec, Canadá

Escala com pernoita ou partida após a meia-noite

VISITE: CELEBRITYCRUISES.COM
LIGUE PARA O: +1 305 341 0205

RESTO DO MUNDO

Hakodate
Tianjin

Incheon
Busan
Ilha Jeju

CHINA

COREIA
DO SUL

Aomori
Shimizu
Osaka

Nagasaki

Dubai
Muscat

Keelung
TAIWAN

Baía de Halong

OMÃ

Mumbai

Kochi
Hiroshima
Kagoshima

Okinawa

Hong Kong

JAPÃO

Yokohama

VIETNAME

ÍNDIA

Chan May

Mormugao
Laemchabang
TAILÂNDIA

Cochin
Colombo

Phuket

SRI LANKA

Phu My

Penang

MALÁSIA

PORTOS DE PARTIDA
Embarque e inicie a viagem aqui

Singapura

Médio Oriente e Ásia
CRUZEIRO DE 15 NOITES

CRUZEIRO DE 15 NOITES

CRUZEIRO DE 14 NOITES

O MELHOR DA ÍNDIA
E SRI LANKA

O MELHOR DA ÍNDIA E DO
SUDOESTE ASIÁTICO

O MELHOR DO JAPÃO

CELEBRITY CONSTELLATION®

CELEBRITY CONSTELLATION®

CELEBRITY MILLENNIUM®

1

Dubai, Emirados Árabes Unidos (

1

Singapura

1

Tóquio (Yokohama), Japão

2

Dubai, Emirados Árabes Unidos

2

Navegação

2

Monte Fuji (Shimizu), Japão

3

Muscat, Omã

3

Penang, Malásia

3

Quioto (Osaka), Japão (

Navegação

4

Phuket, Tailândia

4

Quioto (Osaka), Japão

Navegação

5

Kochi, Japão

7

Colombo, Sri Lanka

6

Hiroshima, Japão

8

Navegação

7

Kagoshima, Japão

8

Navegação

9

Busan, Coreia do Sul

10

Navegação

4-5
6
7

Mumbai (Bombaim), Índia

(

Mumbai (Bombaim), Índia

5-6

8

Goa (Mormugao), Índia

9

Navegação

9

Goa (Mormugao), Índia

10

Cochin, Índia

10

Mumbai (Bombaim), Índia

11

Colombo, Sri Lanka

11

Mumbai (Bombaim), Índia

(

12-13 Navegação

12-13 Navegação

11

Hakodate, Japão

14

14

Muscat, Omã

12

Aomori, Japão

Phuket, Tailândia

15

Navegação

15

Dubai, Emirados Árabes Unidos

16

Singapura

16

Dubai, Emirados Árabes Unidos

(

13

Navegação

14

Tóquio (Yokohama), Japão

15

Tóquio (Yokohama), Japão

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

2, 17* de Janeiro • 1, 16* de Fevereiro
2, 17* de Março

17 de Março • 4*, 19 de Dezembro

10*, 21* de Abril • 27^ de Setembro
11, 25 de Outubro

*O cruzeiro opera em sentido inverso.

3*, 18 de Janeiro • 2*, 17 de Fevereiro • 19^ de Março

DATAS DE PARTIDA EM 2021:

(

DATAS DE PARTIDA EM 2021:
28^ de Março • 11^ de Abril

*O cruzeiro opera em sentido inverso.
^
Cruzeiro de 16 noites, ‘O Melhor da Indía e do Sudoeste Asiático’.
Os portos são diferentes.

* Cruzeiro de 11 noites, ‘O Melhor do Japão’. Os portos são
diferentes.
^
Os portos são diferentes.

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

Cruzeiro apenas desde: €1,599

Cruzeiro apenas desde: €1,699

Cruzeiro apenas desde: €2,539

Os preços indicados nesta brochura são por pessoa, em euros e baseados no princípio de 2 pessoas a partilharem o mesmo camarote na categoria indicada. Os preços incluem as Taxas de Cruzeiro e excluem
as Gratificações (Taxas de Serviço a bordo). Alguns portos requerem acesso em pequenas embarcações. Todos os itinerários, datas e preços estavam corretos no momento da impressão, mas estão sujeitos a
alteração e a disponibilidade. Para obter informações sobre todos os termos e condições gerais, consulte as páginas 70-73.

RESTO DO MUNDO

CRUZEIRO DE 14 NOITES

CRUZEIRO DE 14 NOITES

CRUZEIRO DE 14 NOITES

SUDOESTE ASIÁTICO

TAIWAN, VIETNAME
E JAPÃO

CHINA E
COREIA DO SUL

CELEBRITY MILLENNIUM®

CELEBRITY MILLENNIUM®

CELEBRITY®

1

Hong Kong, China

1

Singapura

1

Hong Kong, China

2

Hong Kong, China

2

Navegação

2

Navegação

3

Navegação

3	Ho Chi Minh (Phu My), Vietname

3	Taipei (Keelung), Taiwan

4

Hanói (Baía de Halong), Vietname

4

4

Navegação

5

Hanói (Baía de Halong), Vietname

5

Nagasaki, Japão

6

Busan, Coreia do Sul

7

Ilha Jeju, Coreia do Sul

(

(

Nha Trang, Vietname

5	Hue/Danang (Chan May), Vietname
6-7

6	Hue/Danang (Chan May), Vietname

Navegação

8

Taipei (Keelung), Taiwan

8	Ho Chi Minh (Phu My), Vietname

9

Taipei (Keelung), Taiwan

8

Navegação

9

10

Navegação

9

Pequim (Tianjin), China

11

Kagoshima, Japão

10

Pequim (Tianjin), China
Pequim (Tianjin), China

7

Navegação
Navegação

10	Bangkok (Laemchabang), Tailândia

(

(

(
(

12

Okinawa, Japão

11

12-13 Navegação

13

Navegação

12

Navegação

14

Singapura

14

Hong Kong, China

13

Seul (Incheon), Coreia do Sul

15

Singapura

15

Hong Kong, China

14

Navegação

15

Shanghai (Baoshan), China

11	Bangkok (Laemchabang), Tailândia

(

(

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

4 de Janeiro • 15, 29* de Fevereiro • 22 de Novembro
6^, 20 de Dezembro

18* de Janeiro • 1 de Fevereiro

14, 28^ de Março • 8* de Novembro

DATAS DE PARTIDA EM 2021:

*Cruzeiros semelhantes de 14 noites no Vietname, Filipinas e
Hong Kong.

3*, 17^, 31* de Janeiro • 14, 28* de Fevereiro

DATA DE PARTIDA EM 2021:
14* de Março
^C
 ruzeiro de 13 noites na China, Coreia do Sul e Japão. Os portos
são diferentes.
* Cruzeiro de 14 noites no Japão, China e Taiwan. Os portos são
diferentes.

* O cruzeiro opera em sentido inverso.
^
Cruzeiro de 14 noites no Vietname, Filipinas e Hong Kong. Os
portos são diferentes.

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

Cruzeiro apenas desde: €1,749

Cruzeiro apenas desde: €1,949

Cruzeiro apenas desde: €1,849

1. Cantor chinês, Singapura
2. Hong Kong

Escala com pernoita ou partida após a meia-noite

VISITE: CELEBRITYCRUISES.COM
LIGUE PARA O: +1 305 341 0205

RESTO DO MUNDO
GRONELÂNDIA Reiquiavique

Qaqortoq
CANADÁ

Akureyri

ISLÂNDIA

PORTOS DE PARTIDA
Embarque e inicie a viagem aqui

Prins
Christian
Sund
IRLANDA

Vancouver
Sydney
CANADÁ
Halifax
Cape Liberty

Dublin

FRANÇA

PORTUGAL

Ponta
Delgada

EUA

San Diego

MÉXICO
Cabo San Lucas
Puerto Vallarta
GUATEMALA

Fort Lauderdale
Miami

Tenerife

ITÁLIA

Toulon

La Spezia
Roma
Barcelona
GRÉCIA
ESPANHA
Palma de
Pireu
Málaga
Maioorca
Katakolon
Alicante
Aqaba
Agadir
Canal de Suez

ILHAS CANÁRIAS

EAU

JORDÂNIA

MARROCOS

Dubai
Muscat
OMÃ

Puerto Quetzal

Colón
Puntarenas
Canal do Panamá

Cartagena
COLÔMBIA

JAPÃO

Yokohama
Hakodate

PANAMÁ

Petropavlovsk
RÚSSIA

Ásia e o resto do mundo
CRUZEIRO DE 13 NOITES

CRUZEIRO DE 15 NOITES

CRUZEIRO DE 15 NOITES

TRANSPACÍFICO JAPÃO E
MAR DE BERING

CANAL DO PANAMÁ RUMO
A OESTE

DUBAI, CANAL DE SUEZ E
GRÉCIA

CELEBRITY MILLENNIUM®

CELEBRITY SUMMIT®

CELEBRITY CONSTELLATION®

1

Tóquio (Yokohama), Japão

2

Navegação

3

Hakodate, Japão

4

Cartagena, Colômbia

Navegação

5

Colón, Panamá

Petropavlovsk, Rússia

6

Canal do Panamá (em navegação)

9

Aqaba, Jordânia

7-13

Navegação

7

Navegação

10

Canal de Suez (passagem)

14

Vancouver, Colúmbia Britânica

8

Puntarenas, Costa Rica

11

Canal de Suez (passagem)

9

Navegação

12

Navegação

10	Puerto Quetzal, Guatemala

13

Atenas (Pireu), Grécia

11-12 Navegação

14

Katakolon, Grécia

13

Puerto Vallarta, México

15

Navegação

14

Cabo San Lucas, México

16

Roma (Civitavecchia), Itália

15

Navegação

4-5
6

1
2-3

Fort Lauderdale, Flórida

1

Dubai, Emirados Árabes Unidos

Navegação

2

Dubai, Emirados Árabes Unidos

3

Muscat, Omã

4-8

(

Navegação

16	San Diego, Califórnia

DATA DE PARTIDA EM 2020:

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

10 de Maio

29 de Outubro • 13* de Novembro

1 de Abril • 19* de Novembro

* O cruzeiro opera em sentido inverso.

DATA DE PARTIDA EM 2021:
3^ de Abril
* Cruzeiro de 15 noites na Grécia, Canal de Suez e Dubai. Os
portos são diferentes.
^
O cruzeiro termina em Atenas, Grécia. Os portos são diferentes.

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

Cruzeiro apenas desde: €1,429

Cruzeiro apenas desde: €1,959

Cruzeiro apenas desde: €1,969

Os preços indicados nesta brochura são por pessoa, em euros e baseados no princípio de 2 pessoas a partilharem o mesmo camarote na categoria indicada. Os preços incluem as Taxas de Cruzeiro e excluem
as Gratificações (Taxas de Serviço a bordo). Alguns portos requerem acesso em pequenas embarcações. Todos os itinerários, datas e preços estavam corretos no momento da impressão, mas estão sujeitos a
alteração e a disponibilidade. Para obter informações sobre todos os termos e condições gerais, consulte as páginas 70-73.

RESTO DO MUNDO

CRUZEIRO DE 14 NOITES

CRUZEIRO DE 14 NOITES

CRUZEIRO DE 15 NOITES

ISLÂNDIA E
GRONELÂNDIA

TRANSATLÂNTICO - AÇORES,
MARROCOS E ESPANHA

TRANSATLÂNTICO ESPANHA, ITÁLIA E TENERIFE

CELEBRITY SUMMIT®

CELEBRITY INFINITY®

CELEBRITY EDGE®

1	Cape Liberty, Nova Jersey

1

2

Navegação

3

Halifax, Nova Escócia

8

4

Sydney, Nova Escócia

9-10

5-6

2-7

Miami, Flórida
Navegação
Ponta Delgada, Portugal
Navegação

1	Fort Lauderdale, Flórida
2-8
9

Navegação
Tenerife, Ilhas Canárias

10-11 Navegação

Navegação

11

Agadir, Marrocos

12

Palma de Maioorca, Espanha

7

Qaqortoq, Gronelândia

12

Navegação

13

Barcelona, Espanha

8

Prins Christian Sund (em navegação)

13

Málaga, Espanha

14

Provença (Toulon), França

9

Navegação

14	Alicante, Espanha

15	Florença/Pisa (La Spezia), Itália

10

Reiquiavique, Islândia

15	Barcelona, Espanha

16	Roma (Civitavecchia), Itália

11

Reiquiavique, Islândia

12

Akureyri, Islândia

(

13-14 Navegação
15	Dublin, Irlanda

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

2, 16* de Agosto

25 de Abril • 22* de Outubro • 16^ de Novembro

19 de Abril • 30* de Outubro

* O cruzeiro opera em sentido inverso. O cruzeiro termina em
Boston, Massachusetts. Os portos são diferentes.

* Cruzeiro transatlântico de 14 noites em Espanha, Portugal e
Açores no Celebrity Apex com partida de Barcelona e chegada
a Fort Lauderdale. Os portos são diferentes.
^
Cruzeiro transatlântico de 14 noites em Marrocos e Ilhas
Canárias com partida de Lisboa e chegada a Miami. Os portos
são diferentes.

* Cruzeiro de 14 noites com partida de Roma e chegada a Fort
Lauderdale. Os portos são diferentes.

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

Cruzeiro apenas desde: €2,499

Cruzeiro apenas desde: €1,799

Cruzeiro apenas desde: €1,989

1. Dubai, EAU

Escala com pernoita ou partida após a meia-noite

VISITE: CELEBRITYCRUISES.COM
LIGUE PARA O: +1 305 341 0205

RESTO DO MUNDO
PORTOS DE PARTIDA
Embarque e inicie a viagem aqui

Ilha de Willis
Yorkey’s Knob

Airlie Beach

AUSTRÁLIA

Brisbane
Newcastle

Sydney
Adelaide

Melbourne
TASMÂNIA

Hobart

Bay of Islands

Auckland
Tauranga
NOVA ZELÂNDIA
Napier
Wellington
Picton
Christchurch
Milford Sound
Akaroa
Doubtful Sound
Dunedin
Dusky Sound

Austrália e Nova Zelândia
CRUZEIRO DE 11 NOITES

CRUZEIRO DE 10 NOITES

CRUZEIRO DE 12 NOITES

AUSTRÁLIA E
NOVA ZELÂNDIA

NOVA ZELÂNDIA E
AUSTRÁLIA

AUSTRÁLIA, TASMÂNIA E
NOVA ZELÂNDIA

CELEBRITY ECLIPSE®

CELEBRITY SOLSTICE®

CELEBRITY SOLSTICE®

1
2-4

Melbourne, Austrália
Navegação

1
2-3

Sydney, Austrália

1

Sydney, Austrália

Navegação

2

Navegação

3

Hobart, Tasmânia, Austrália

5

Picton, Nova Zelândia

4

Bay of Islands, Nova Zelândia

6

Wellington, Nova Zelândia

5

Auckland, Nova Zelândia

4-5

7

Christchurch, Nova Zelândia

6

Tauranga, Nova Zelândia

6

Milford Sound, Nova Zelândia

8

Dunedin, Nova Zelândia

7

Napier, Nova Zelândia

6

Doubtful Sound, Nova Zelândia

9

Dusky Sound, Nova Zelândia

8

Picton, Nova Zelândia

6

Dusky Sound, Nova Zelândia

9

Doubtful Sound, Nova Zelândia

Navegação

7

Dunedin, Nova Zelândia

9

Milford Sound, Nova Zelândia

Sydney, Austrália

8

Akaroa, Nova Zelândia

10-11 Navegação

9

Wellington, Nova Zelândia

12

10

Picton, Nova Zelândia

9-10
11

Melbourne, Austrália

Navegação

11-12 Navegação
13

Sydney, Austrália

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

DATA DE PARTIDA EM 2020:

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

10*, 23 de Dezembro

24 de Dezembro

28 de Outubro • 11*, 23^ de Novembro
* Cruzeiro semelhante de 14 noites. Os portos são diferentes.
^
Cruzeiro semelhante de 12 noites. Os portos são diferentes.

DATAS DE PARTIDA EM 2021:

DATAS DE PARTIDA EM 2021:

15^, 26^ de Janeiro • 20** de Fevereiro • 4^ de Março

14*, 25^de Janeiro • 12** de Fevereiro
6^, 24* de Março

* Cruzeiro semelhante de 13 noites. Os portos são diferentes.
^
Cruzeiros semelhantes de 11 noites. Os portos são diferentes.
** Cruzeiro semelhante de 12 noites. Os portos são diferentes.

* Cruzeiro semelhante de 11 noites. Os portos são diferentes.
^
Cruzeiro semelhante de 10 noites. Os portos são diferentes.
** Cruzeiro semelhante de 9 noites. Os portos são diferentes.

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

Cruzeiro apenas desde: €1,999

Cruzeiro apenas desde: €1,849

Cruzeiro apenas desde: €1,889

Os preços indicados nesta brochura são por pessoa, em euros e baseados no princípio de 2 pessoas a partilharem o mesmo camarote na categoria indicada. Os preços incluem as Taxas de Cruzeiro e excluem
as Gratificações (Taxas de Serviço a bordo). Alguns portos requerem acesso em pequenas embarcações. Todos os itinerários, datas e preços estavam corretos no momento da impressão, mas estão sujeitos a
alteração e a disponibilidade. Para obter informações sobre todos os termos e condições gerais, consulte as páginas 70-73.

RESTO DO MUNDO

CRUZEIRO DE 10 NOITES

CRUZEIRO DE 10 NOITES

CRUZEIRO DE 8 NOITES

NOVA ZELÂNDIA

A GRANDE BARREIRA DE
CORAL DA AUSTRÁLIA

AUSTRÁLIA E TASMÂNIA

CELEBRITY SOLSTICE®

CELEBRITY SOLSTICE®

CELEBRITY SOLSTICE®

1

Sydney, Austrália

1

Sydney, Austrália

2

Navegação

2

Newcastle, Austrália

3

Hobart, Tasmânia, Austrália

4-5

3-4

1

Sydney, Austrália

2-3

Navegação

Navegação

4

Adelaide, Austrália (

Airlie Beach, Austrália

5

Adelaide, Austrália

Navegação

5

6

Milford Sound, Nova Zelândia

6	Cairns (Yorkey’s Knob), Austrália

6

Navegação

6

Doubtful Sound, Nova Zelândia

7	Willis Island, Austrália (em navegação)

7

Hobart, Tasmânia, Austrália

6

Dusky Sound, Nova Zelândia

8

Navegação

8

Navegação

7

Dunedin, Nova Zelândia

9

Brisbane, Austrália

9

Sydney, Austrália

8

Akaroa, Nova Zelândia

10

Navegação

11

Sydney, Austrália

9

Navegação

10

Tauranga, Nova Zelândia

11

Auckland, Nova Zelândia

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

25* de Janeiro • 7, 17^, 29** de Fevereiro
10** de Março

14* de Janeiro • 20** de Março • 14 de Dezembro

4 de Fevereiro • 15* de Março

DATAS DE PARTIDA EM 2021:

* iferentes.

* Cruzeiro semelhante de 13 noites. Os portos são diferentes.
^
Cruzeiro semelhante de 12 noites. Os portos são diferentes.
** Cruzeiro semelhante de 10 noites. Os portos são diferentes.

23^ de Março • 4* de Abril

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

Cruzeiro apenas desde: €1,749

Cruzeiro apenas desde: €1,759

Cruzeiro apenas desde: €1,349

1. Austrália
2. Picton, Nova Zelândia

* Cruzeiro semelhante de 11 noites. Os portos são diferentes.
** Cruzeiro semelhante de 12 noites. Os portos são diferentes.
^
Cruzeiro de 12 noites no Celebrity Eclipse. Os portos são
diferentes.

Escala com pernoita ou partida após a meia-noite

VISITE: CELEBRITYCRUISES.COM
LIGUE PARA O: +1 305 341 0205

RESTO DO MUNDO

Singapura
SAMOA

Darwin
Yorkey’s Knob
Airlie Beach
AUSTRÁLIA

VANUATU

Port Vila

ILHAS LOYALTY

Lifou
Numeá

Apia

FIJI

Lautoka
Suva
Mystery Island

TONGA

NOVA
Mare
CALEDÓNIA

SAMOA
AMERICANA

Pago Pago

POLINÉSIA
FRANCESA

Bora Bora

Papeete

Neiafu
Nuku ‘Alofa

Vancouver

Newcastle

CANADÁ

Victoria

Sydney

Bay of Islands

Auckland
NOVA ZELÂNDIA

Honolulu
HAVAI

Kailua
Kona

PORTOS DE PARTIDA

Lahaina
Hilo

Embarque e inicie a viagem aqui

Havai e Pacífico Sul
CRUZEIRO DE 10 NOITES

CRUZEIRO DE 10 NOITES

CRUZEIRO DE 10 NOITES

HAVAI

HAVAI

PACÍFICO SUL

CELEBRITY ECLIPSE®

CELEBRITY SOLSTICE®

CELEBRITY SOLSTICE®

1

Vancouver, Colúmbia Britânica

1

Honolulu, Oahu, Havai (

2

Victoria, Colúmbia Britânica

2

Honolulu, Oahu, Havai

Navegação

3

Lahaina, Maui, Havai

4

Numeá, Nova Caledónia

8

Lahaina, Maui, Havai

4

Hilo, Havai

5

Mystery Island, Vanuatu

9

Hilo, Havai

Kailua Kona, Havai

6

Port Vila, Vanuatu

10

Kailua Kona, Havai

Navegação

7

Maré, Nova Caledónia

11

Honolulu, Oahu, Havai

8

Lifou, Ilhas Loyalty

3-7

5
6-10

11	Vancouver, Colúmbia Britânica

1
2-3

9-10
11

Sydney, Austrália
Navegação

Navegação
Sydney, Austrália

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

10, 20* de Abril

11 de Maio • 18* de Setembro

4 de Janeiro • 18* de Outubro • 5^ de Dezembro

DATA DE PARTIDA EM 2021:

DATA DE PARTIDA EM 2021:

DATAS DE PARTIDA EM 2021:

22^ de Abril

3^ de Maio

3** de Janeiro • 6^^ de Fevereiro • 16† de Março

* Cruzeiro semelhante de 13 noites. Os portos são diferentes.
^
O cruzeiro opera em sentido inverso. Os portos são diferentes.

* O cruzeiro opera em sentido inverso. Os portos são diferentes.
^
Cruzeiro semelhante de 11 noites. Os portos são diferentes.

* Os portos são diferentes.
^
Cruzeiro semelhante de 9 noites. Os portos são diferentes.
** Cruzeiro semelhante de 11 noites. Os portos são diferentes.
^^
Cruzeiro semelhante de 14 noites no Celebrity Eclipse. Os
portos são diferentes.
†
Cruzeiro semelhante de 14 noites. Os portos são diferentes.

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

Cruzeiro apenas desde: €1,369

Cruzeiro apenas desde: €1,669

Cruzeiro apenas desde: €1,799

Os preços indicados nesta brochura são por pessoa, em euros e baseados no princípio de 2 pessoas a partilharem o mesmo camarote na categoria indicada. Os preços incluem as Taxas de Cruzeiro e excluem
as Gratificações (Taxas de Serviço a bordo). Alguns portos requerem acesso em pequenas embarcações. Todos os itinerários, datas e preços estavam corretos no momento da impressão, mas estão sujeitos a
alteração e a disponibilidade. Para obter informações sobre todos os termos e condições gerais, consulte as páginas 70-73.

RESTO DO MUNDO

CRUZEIRO DE 13 NOITES

CRUZEIRO DE 17 NOITES

CRUZEIRO DE 14 NOITES

PACÍFICO SUL,
FIJI E TONGA

TAHITI, BORA BORA
E HAVAI

A GRANDE BARREIRA DE
CORAL DA AUSTRÁLIA

CELEBRITY SOLSTICE®

CELEBRITY SOLSTICE®

CELEBRITY ECLIPSE®

1

Auckland, Nova Zelândia

2

Bay of Islands, Nova Zelândia

3-4

1
2-3

Sydney, Austrália
Navegação

Navegação

4

Bay of Islands, Nova Zelândia

5

Lautoka, Ilhas Fiji

5

Auckland, Nova Zelândia

6

Suva, Fiji

6-9

7

Navegação

10	Papeete, Tahiti, Polinésia Francesa

8

Apia, Samoa

9

Pago Pago, Samoa Americana

10
11

11

Navegação
Bora Bora, Polinésia Francesa

1

Singapura

2-5

Navegação

6

Darwin, Austrália

7-8	Navegação
9	Cairns (Yorkeys Knob), Austrália (
10	Cairns (Yorkey’s Knob), Austrália
11

Airlie Beach, Austrália

12-16 Navegação

12-13 Navegação

Vavau (Neiafu), Tonga

17

Lahaina, Maui, Havai

14

Newcastle, Austrália

Nuku ‘Alofa, Tonga

18

Honolulu, Oahu, Havai

15

Sydney, Austrália

12-13 Navegação
14

Auckland, Nova Zelândia

DATA DE PARTIDA EM 2020:

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

DATA DE PARTIDA EM 2020:

1 de Abril

25 de Abril • 28* de Setembro

24 de Novembro

DATA DE PARTIDA EM 2021:

DATA DE PARTIDA EM 2021:

DATA DE PARTIDA EM 2021:

21 de Fevereiro

15^ de Abril

4* de Abril

* O cruzeiro opera em sentido inverso.
^
Cruzeiro semelhante de 19 noites. Os portos são diferentes.

* Cruzeiro semelhante de 11 noites no Celebrity Solstice. Os
portos são diferentes.

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

Cruzeiro apenas desde: €3,099

Cruzeiro apenas desde: €3,199

Cruzeiro apenas desde: €1,999

1. Bora Bora, Polinésia Francesa

Escala com pernoita ou partida após a meia-noite

VISITE: CELEBRITYCRUISES.COM
LIGUE PARA O: +1 305 341 0205

RESTO DO MUNDO
EUA

San Diego
MÉXICO

Cabo San Lucas

Puerto Vallarta
Huatulco
Puntarenas
Manta

EQUADOR

Lima

Ilha Elefante

PERU
BRASIL

La Serena

San Antonio
CHILE

Puerto Montt
Fiordes Chilenos
Punta Arenas
Estreito de Magalhães

Rio de Janeiro
Santos

ANTÁRTIDA

Búzios
Canal de Schollart
e Baía de Dalhan

Ilhabela

Buenos Aires

Estreito de
Gerlache
Paradise Bay

Punta Del Este
Montevideu
URUGUAI

Puerto Madryn

ARGENTINA

Port Stanley
Ushuaia
Cabo Horn

PORTOS DE PARTIDA
Embarque e inicie a viagem aqui

América do Sul e Pacífico Sul
CRUZEIRO DE 14 NOITES

CRUZEIRO DE 14 NOITES

CRUZEIRO DE 14 NOITES

ARGENTINA E
ANTÁRTIDA

CHILE, ARGENTINA
E URUGUAI

ANTÁRTIDA

CELEBRITY SILHOUETTE®

CELEBRITY SILHOUETTE®

CELEBRITY ECLIPSE®

1

Buenos Aires, Argentina

1

Buenos Aires, Argentina

Navegação

2

Buenos Aires, Argentina

5

Ushuaia, Argentina

3

Montevideo, Uruguai

5

Ushuaia, Argentina

6

Cabo Horn, Chile

4

Punta Del Este, Uruguai

6

Cabo Horn, Chile

5

Navegação

6

Puerto Madryn, Argentina

7	Canal de Schollart e Baía de Dalhan,
Antártida

7

Navegação

8

Cabo Horn, Chile

9

Ushuaia, Argentina

10

Punta Arenas, Chile

2-4

7	Canal de Schollart e Baía de Dalhan,
Antártida
7

Paradise Bay, Antártida

7

Estreito de Gerlache, Antártida

8

Ilha Elefante, Antártida

9

Navegação

10

Port Stanley, Ilhas Falkland

11

Navegação

12

Puerto Madryn, Argentina

13

Navegação

14

Montevideo, Uruguai

15

Buenos Aires, Argentina

(

11

Estreito de Magalhães (em navegação)

12

Fiordes Chilenos (em navegação)

13

Puerto Montt, Chile

14

Navegação

15

San Antonio, Chile

1
2-4

Buenos Aires, Argentina
Navegação

8

Ilha Elefante, Antártida

9

Navegação

10

Port Stanley, Ilhas Falkland

11

Navegação

12

Puerto Madryn, Argentina

13

Navegação

14

Montevideo, Uruguai

15

Buenos Aires, Argentina

DATAS DE PARTIDA EM 2021:

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

3, 17, 31 de Janeiro

6, 20* de Dezembro

19 de Janeiro • 2 de Fevereiro

DATAS DE PARTIDA EM 2021:
14 de Fevereiro • 14* de Março
* O cruzeiro opera em sentido inverso.

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

Cruzeiro apenas desde: €3,389

Cruzeiro apenas desde: €2,359

Cruzeiro apenas desde: €3,139

Os preços indicados nesta brochura são por pessoa, em euros e baseados no princípio de 2 pessoas a partilharem o mesmo camarote na categoria indicada. Os preços incluem as Taxas de Cruzeiro e excluem
as Gratificações (Taxas de Serviço a bordo). Alguns portos requerem acesso em pequenas embarcações. Todos os itinerários, datas e preços estavam corretos no momento da impressão, mas estão sujeitos a
alteração e a disponibilidade. Para obter informações sobre todos os termos e condições gerais, consulte as páginas 70-73.

RESTO DO MUNDO

CRUZEIRO DE 14 NOITES

CRUZEIRO DE 14 NOITES

CHILE E
ARGENTINA

ARGENTINA, RIO DE JANEIRO
E URUGUAI

CELEBRITY ECLIPSE®

CELEBRITY ECLIPSE®

1

San Antonio, Chile

1

Buenos Aires, Argentina

2

Navegação

2

Buenos Aires, Argentina

3

Puerto Montt, Chile

4

Fiordes Chilenos (em navegação)

5

Estreito de Magalhães (em navegação)

6

Punta Arenas, Chile

7

Ushuaia, Argentina

8

Cabo Horn, Chile

9

Navegação

10

Puerto Madryn, Argentina

11

Navegação

12

Punta Del Este, Uruguai

13

Montevideo, Uruguai

14

Buenos Aires, Argentina

15

Buenos Aires, Argentina

3-4

CRUZEIRO DE 15 NOITES

DO CHILE A
SAN DIEGO
CELEBRITY ECLIPSE®

(

Navegação

1	San Antonio, Chile
2

La Serena (Coquimbo), Chile

3-4

Navegação

São Paulo (Santos), Brasil

5

Lima (Callao), Peru

Ilhabela, Brasil

6

Navegação

Búzios, Brasil

7

Manta, Equador

Rio de Janeiro, Brasil

Navegação

9

(
Rio de Janeiro, Brasil (

8
9

Puntarenas, Costa Rica

10

Rio de Janeiro, Brasil

10

Navegação

11

Huatulco, México

5
6
7
8

11-12 Navegação
13

Punta Del Este, Uruguai

14

Montevideo, Uruguai

15

Buenos Aires, Argentina

(

12

Navegação

13

Puerto Vallarta, México

14

Cabo San Lucas, México

15

Navegação

16

San Diego, Califórnia

DATAS DE PARTIDA EM 2021:

DATA DE PARTIDA EM 2020:

DATA DE PARTIDA EM 2021:

5 de Janeiro • 1* de Março

16 de Fevereiro

15 de Março

* O cruzeiro opera em sentido inverso.

DATA DE PARTIDA EM 2021:
28* de Março
* Cruzeiro de 10 noites na Argentina, Uruguai e Brasil no Celebrity
Silhouette. Os portos são diferentes.

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

PREÇO DO CAMAROTE INTERIOR:

Cruzeiro apenas desde: €2,299

Cruzeiro apenas desde: €2,699

Cruzeiro apenas desde: €1,999

1. Machu Picchu, Peru
2. Cataratas do Iguaçu, Argentina

Escala com pernoita ou partida após a meia-noite

VISITE: CELEBRITYCRUISES.COM
LIGUE PARA O: +1 305 341 0205

RESTO DO MUNDO
Ilha de Genovesa

Ilha de
Santiago
Ilha Fernandina

Ilha de
Rábida

Ilha de Bartolomé

Ilha
Daphne

Ilha de Seymour Norte
Ilha de Baltra

Ilha de Santa
Cruz
Ilha de São Cristóvão
Ilha Isabela

Ilha de
Santa Fé

Ilha Floreana

Ilha
Espanhola

Ilhas Galápagos
Navegamos para as Ilhas Galápagos desde há mais
de 10 anos e, ao longo do tempo, conseguimos
proporcionar aventuras incríveis neste recanto
isolado do mundo. Graças à nossa frota ecológica
nas Galápagos, podemos oferecer 4 itinerários
exclusivos pelas 15 ilhas, que incluem mais de 30
portos de escala. Acrescente a isto novas atividades
e excursões, além de experiências antes e depois do
cruzeiro, tudo selecionado por nós.

NOVO CELEBRITY FLORA
Em 2004 inauguramos o Celebrity Xpedition, o nosso
megaiate de luxo que oferece itinerários durante todo o ano
nas encantadoras Ilhas Galápagos. Na primavera de 2019
inauguramos o Celebrity Flora, um dos navios mais ecológicos e
seguros para o meio ambiente, construído especificamente para
este destino tão bem preservado. Inovador, exclusivo e com
tudo incluído.

ESPECIALISTAS DEDICADOS
Uma equipa de guias especialistas altamente qualificados
acompanha cada cruzeiro, de forma a compartilhar com os
passageiros todas as informações e conhecimento sobre
este arquipélago. Com esta equipa poderá explorar e
conhecer as ilhas incluídas no seu cruzeiro, durante o qual
iremos mostrar-lhe as tartarugas das Galápagos, tartarugas
marinhas, iguanas marinhas e muito mais. De volta a bordo,
terá também acesso a apresentações sobre a fauna e flora que
observou e que irá observar.
Os preços indicados nesta brochura são por pessoa, em euros e baseados no
princípio de 2 pessoas a partilharem o mesmo camarote na categoria indicada.
Os preços incluem impostos e gratificações. Todos os portos de escala exigem
acesso em pequenas embarcações - lanchas Zodiac. Todos os itinerários, datas
e preços estavam corretos no momento da impressão, mas estão sujeitos a
alteração e a disponibilidade. Para obter informações sobre todos os termos e
condições gerais, consulte as páginas 70-73.

CRUZEIRO DE 7 NOITES

CRUZEIRO DE 7 NOITES

CRUZEIRO PELO NORTE DAS CRUZEIRO PELO SUL DAS
ILHAS GALÁPAGOS
ILHAS GALÁPAGOS
CELEBRITY XPEDITION®

CELEBRITY XPEDITION®

1

Baltra (Galápagos)

1

Baltra (Galápagos)

1

Black Turtle Cove (Ilha de Santa Cruz)

1

Ilha Seymour Norte

2

Rábida (Galápagos)

2

South Plaza (Santa Cruz)

2

Puerto Egas

2

Ilha de Santa Fé

3

Caleta Tagus (Isabela)

3

Punta Pitt (São Cristóvão)

3

Punta Espinoza (Fernandina)

3

Puerto Baquerizo (São Cristóvão)

4

Urvina Bay (Isabela)

4

Bahia Post Office (Floreana)

4

Punta Vicente Roca (Isabela)

4

Cormorant Point (Floreana)

5

Ilha de Bartolomé

5

Elizabeth Bay (Isabela)

6

El Barranco (Ilha Genovesa)

5

Punta Moreno (Isabela)

6

Darwin Bay (Ilha Genovesa)

6

Puerto Ayora (Santa Cruz)

7

Puerto Ayora (Santa Cruz)

7

Gardner Bay (Espanhola)

8

Baltra (Galápagos)

7

Punta Suarez (Espanhola)

8

Baltra (Galápagos)

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

11, 25 de Janeiro • 8, 22 de Fevereiro
7, 21 de Março • 4, 18 de Abril • 2, 16, 30 de Maio
11, 25 de Julho • 8, 22 de Agosto
5, 19 de Setembro • 3, 17, 31 de Outubro
14, 28 de Novembro • 12, 26 de Dezembro

4, 18 de Janeiro • 1, 15, 29 de Fevereiro
4, 28 de Março • 11, 25 de Abril • 9, 23 de Maio
6 de Junho • 4, 18 de Julho • 1, 15, 29 de Agosto
12, 26 de Setembro • 10, 24 de Outubro
7, 21 de Novembro • 5, 19 de Dezembro

DATAS DE PARTIDA EM 2021:

DATAS DE PARTIDA EM 2021:

9, 23 de Janeiro • 6, 20 de Fevereiro
6, 20 de Março • 3, 17 de Abril

2, 16, 30 de Janeiro • 13, 27 de Fevereiro
13, 27 de Março • 10, 24 de Abril

PREÇOS DO CAMAROTE COM VISTA PARA O de Março:
Cruzeiro apenas desde: €4,799

Cruzeiro apenas desde: €4,989

RESTO DO MUNDO

CRUZEIRO DE 7 NOITES

CRUZEIRO DE 7 NOITES

CRUZEIRO PELO EXTERIOR
DAS ILHAS GALÁPAGOS

CRUZEIRO PELO INTERIOR
DAS ILHAS GALÁPAGOS

CELEBRITY FLORASM

CELEBRITY FLORASM

1

Baltra (Galápagos)

1

Baltra (Galápagos)

1

Ilha Daphne (em navegação)

1

Ilha Daphne (em navegação)

2

Gardner Bay (Espanhola)

2

Puerto Egas

2

Punta Suarez (Espanhola)

2

Rábida (Galápagos)

3

Cormorant Point (Floreana)

3

Elizabeth Bay (Isabela)

3

Bahia Post Office (Floreana)

3

Caleta Tagus (Isabela)

4

Punta Moreno (Isabela)

4

Sullivan Bay (Santiago)

4

Urvina Bay (Isabela)

4

Ilha de Bartolomé

5

Punta Espinoza (Fernandina)

5

Las Bachas, (Santa Cruz)

5

Punta Vicente Roca (Isabela)

5

Ilha Seymour Norte

6

South Plaza (Santa Cruz)

6

Puerto Baquerizo (San Cristóbal)

6

Dragon Hill (Santa Cruz)

6

Punta Pitt (San Cristóbal)

7

Puerto Ayora (Santa Cruz)

7

Puerto Ayora (Santa Cruz)

8

Baltra (Galápagos)

8

Baltra (Galápagos)

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

DATAS DE PARTIDA EM 2020:

5, 19 de Janeiro • 2, 16 de Fevereiro
1, 15, 29 de Março • 12, 26 de Abril
10, 24 de Maio • 7, 21 de Junho • 5, 19 de Julho
2, 16, 30 de Agosto • 13, 27 de Setembro
11, 25 de Outubro • 8, 22 de Novembro
6, 20 de Dezembro

12, 26 de Janeiro • 9, 23 de Fevereiro
8, 22 de Março • 5, 19 de Abril • 3, 17, 31 de Maio
14, 28 de Junho • 12, 26 de julho • 9, 23 de agosto
6, 20 de setembro • 4, 18 de Outubro
1, 15, 29 de Novembro • 13, 27 de Dezembro

DATAS DE PARTIDA EM 2021:

DATAS DE PARTIDA EM 2021:

3, 17, 31 de Janeiro • 14, 28 de Fevereiro
14, 28 de Março • 11, 25 de Abril

10, 24 de Janeiro • 7, 21 de Fevereiro
7, 21 de Março • 4, 18 de Abril

O QUE ESTÁ INCLUÍDO NUM CRUZEIRO
DE 7 NOITES PELAS ILHAS GALÁPAGOS?^
• C
 amarotes e suites com ar condicionado, casas de banho
e duches privados, bem como minibares com água
engarrafa gratuita
• Todas as refeições e bebidas são gratuitas a bordo do
navio, incluindo vinhos selecionados, espumantes,
bebidas espirituosas, refrigerantes, água engarrafada,
café e chás
• Serviço de quartos gratuito
• Acesso gratuito à Internet
• Entretenimento a bordo, incluindo palestras ou atividades
organizadas por especialistas certificados pelo Galapagos
National Park ou pela equipa experiente da Celebrity
• Equipamento de mergulho, fatos de mergulho, binóculos
e bastões de caminhada gratuitos durante todo o cruzeiro
• Gratificações para a tripulação, para os oradores nas
palestras a bordo, e guias especialistas
• Entrada no Parque Nacional e Cartão de Visitante das
Galápagos
• Transfers e voos de ligação ida e volta, entre Quito e
Baltra, em pacotes com uma duração igual ou superior a
10 noites
• Alojamento em hotéis, em pacotes com uma duração
igual ou superior a 10 noites, que incluam excursões antes
ou depois do cruzeiro
• Todas as excursões em terra – com diferentes opções de
atividades e locais a visitar

^

Tarifa aplicada a: lavandaria, massagens; bebidas espirituosas, aperitivos
e vinhos selecionados.

†

 Tenha em atenção que existe limite de peso por bagagem nos voos entre
Quito e Baltra.

1. Iguana marinha 2. Excursão guiada em terra

PREÇO DA SUITE:
Cruzeiro apenas desde: €8,719

Cruzeiro apenas desde: €8,739

VISITE: CELEBRITYCRUISES.COM
LIGUE PARA O: +1 305 341 0205

CONHEÇA OS NOSSOS NAVIOS

A NOSSA
ACLAMADA
FROTA

2018
“A MELHOR
COMPANHIA DE
CRUZEIROS”
CATEGORIA
PREMIUM
2018 Travvy Awards

2018
“A MELHOR
COMPANHIA DE
CRUZEIROS
PREMIUM”
Revista Recommend
Readers’ Choice Awards

2018
“O MELHOR NAVIO
PREMIUM”
Travel Weekly’s
Magellan Awards

2018

“A MELHOR
SATISFAÇÃO
DE CLIENTES”
3.º ANO
CONSECUTIVO
Revista WAVE
Travel Age
West Awards

2018

“A MELHOR
RESTAURAÇÃO
A BORDO”
6.º ANO
CONSECUTIVO
Revista WAVE
Travel Age
West Awards

1. Celebrity Edge®

CONHEÇA OS NOSSOS NAVIOS

VISITE: CELEBRITYCRUISES.COM
LIGUE PARA O: +1 305 341 0205

ALOJAMENTO NA CLASSE SUITE

CLASSE SUITE.
PREMIUM. PRIVADA.
Com a revitalização da nossa premiada frota tivemos a
oportunidade de introduzir ideias visionárias e o design de Kelly
Hoppen MBE, desenvolvido para o Celebrity Edge, em toda a
frota, o que elevou as nossas luxuosas suites a um novo patamar.
Disponíveis em diferentes dimensões e configurações, as opções
variam entre espaçosas Sky Suites, ‘apartamentos’ com vários
quartos, penthouses e duas espantosas Iconic Suites. Todas
partilham uma variedade de amenities luxuosos e comodidades
que diferenciam e elevam a experiência Suite Class†.
THE RETREAT®
Com o Celebrity Edge, introduzimos um novo e exclusivo santuário para
todos os passageiros da Classe Suite, denominado The Retreat. Agora,
no âmbito da Celebrity RevolutionSM, vamos abranger as experiências
mais requintadas por Kelly Hoppen a toda a frota. Incluindo uma série de
espaços privados, todos os navios irão dispor, a seu tempo, do The Retreat®
Sundeck e do The Retreat® Lounge.
RESTAURANTE LUMINAE
Saboreie refeições deliciosas ao pequeno-almoço, almoço e jantar num
restaurante exclusivo para passageiros acomodados em suites. Exclusivo
não é apenas o espaço mas também o menu. Elaborado pelo nosso
Chef, premiado com estrelas Michelin, o menu contemporâneo e eclético
servido neste restaurante não pode ser encontrado em nenhum outro
local a bordo.
PARA DE MAIOS INFORMAÇÕES: VISITE:
CELEBRITYCRUISES.COM/SUITES

†

Todos os serviços e comodidades variam de acordo com a tipologia de suite, estão sujeitas a
disponibilidade e podem ser alterados sem aviso prévio.
A experiência da Classe Suite exclui a Classe Celebrity Xpedition®.

ICONIC SUITE/APENAS NA CLASSE EDGE®
Localizadas no topo do navio, estes incríveis apartamentos com dois
quartos e duas casas de banho podem acomodar até seis pessoas.
Igualmente fascinante é o longo terraço exterior, que inclui sofás,
banheira de hidromassagem e mobiliário elegante.
EDGE VILLA/APENAS NA CLASSE EDGE
Luxuosas Villas de 2 andares que podem acomodar até quatro pessoas,
incluem duas casas de banho, têm acesso direto ao The Retreat
Sundeck, dispõem de terraço exterior com dois andares e de uma
piscina privada.
REFLECTION SUITE/APENAS NO CELEBRITY REFLECTION®
A segunda maior suite da nossa frota é uma verdadeira obra-prima com
uma localização privilegiada que permite uma vista panorâmica. Uma
característica que a distingue é a deslumbrante casa de banho com vista
mar e um chuveiro suspenso com vista panorâmica sobre a zona lateral
do navio.
PENTHOUSE SUITE
Os pontos fortes destes ‘apartamentos’ incrivelmente espaçosos
incluem uma sala de estar ampla com um piano de meia cauda e
uma enorme varanda privada com zona de relaxamento e banheira
de hidromassagem.
ROYAL SUITE
Com separação das áreas de dormir, estar, comer e exterior, as Royal
Suites são perfeitas para receber os amigos e a família.
SIGNATURE SUITE/APENAS NO CELEBRITY REFLECTION
Estas suites soalheiras e arejadas com grandes varandas exteriores estão
localizadas numa zona privada do navio. Com um pé-direito alto e
portas de vidro do chão ao teto é possível aproveitar ao máximo a vista
e a luz natural.
CELEBRITY SUITE
Com uma dimensão maior comparativamente com as já espaçosas
Sky Suites, beneficiam também de uma varanda panorâmica exterior.
SKY SUITE
A nossa introdução ao luxo da Classe Suite possui mais de 27
metros quadrados de espaço para desfrutar, casa de banho e
uma varanda ampla.

ALOJAMENTO NA CLASSE SUITE

VANTAGENS PREMIUM GRATUITAS "COM TUDO
INCLUÍDO"^
Desfrute de um pacote de bebidas premium, refeições
especiais ilimitadas e acesso à Internet de alta
velocidade, duas garrafas de bebidas alcoólicas com
misturadores, serviço de lavandaria, amenities luxuosos
e muito mais.

ICONIC SUITE

ROYAL SUITE

175 m²

50-55 m²

VARANDA
64 m²

VARANDA
14-18 m²

OS PONTOS FORTES DA CLASSE SUITE:
REFEIÇÕES
• Restaurante de especialidade apenas para suites
• Preferências de lugares sentados nos restaurantes
principais e de especialidade
• Serviço completo de pequeno-almoço, almoço e
jantar na suite

EDGE VILLA

SIGNATURE SUITE

68.5 m²

41 m²

VARANDA
19.5 m²

VARANDA
11 m²

SERVIÇO
• S erviço personalizado de camaroteiro 24 horas
por dia
• Serviço de quartos (de manhã e ao fim do dia)
• Check-in prioritário, embarque/desembarque
prioritários em todos os portos de escala
• Ligação por barco entre o navio e os portos
prioritária.
• Concierge de destinos a bordo
• Lugares reservados no teatro em noites Evening Chic
• Serviço complementar de toalhas de praia,
engraxadoria de sapatos, utilização de guarda-chuvas
de golfe e binóculos

REFLECTION SUITE

CELEBRITY SUITE

152 m²

36-43 m²

VARANDA
18 m²

VARANDA
8-10 m²

COMODIDADES
•
•
•
•

Fruta fresca e garrafa de espumante de boas-vindas
Acesso à sala VIP privada
Acesso ao The Retreat® (em navios selecionados)
Serviço de chá das cinco na suite, petiscos doces/
salgados diários
• Expresso e cappuccino na suite
• Colchões premium customizados, edredons,
conjunto de almofadas e roupas de cama de
algodão puro
• Amenities luxuosos, roupões 100% de algodão e
toalhas de banho grandes
^

PENTHOUSE SUITE

SKY SUITE

120-133 m²

23-28 m²

VARANDA
36-102 m²

VARANDA
5-7 m²

Excluindo as Sky e Celebrity Suites
As imagens dos camarotes são ilustrativas e baseiam-se na Classe
Celebrity Solstice e Celebrity Edge. As dimensões dos camarotes
são apenas aproximadas. As configurações dos quartos variam
consoante a classe no navio.

1. Iconic Suite, Celebrity Edge
2. Penthouse Suite, Celebrity Edge 3. Penthouse Suite, Celebrity Edge

VISITE: CELEBRITYCRUISES.COM
LIGUE PARA O: +1 305 341 0205

ALOJAMENTO EM CAMAROTE

CAMAROTES. LUXO.
ESPAÇO.
Com uma atualização de design em toda a frota, inspirada na
Classe Edge, 90% dos nossos camarotes oferecem vistas exteriores
e 85% dispõem de varanda. Simultaneamente elegantes,
sofisticados, acolhedores e convidativos, todos os detalhes foram
aperfeiçoados para que se sinta sempre confortável. Quer viaje
sozinho, em casal ou em família, encontrará um quarto ideal para
si. Um quarto em que até é pena ter de fechar os olhos
para descansar.
RESTAURANTE BLU
Exclusivo para os nossos passageiros a viajar em AquaClass e aberto
durante o pequeno-almoço e o jantar, a especialidade do Blu são pratos
saudáveis com um toque mediterrânico contemporâneo. O resultado?
Sabores únidos, frescos e deliciosos que o deixarão satisfeito.
VEIO DE FÉRIAS SOZINHO?
Os nossos novos camarotes Edge individuais com Infinite Varandas têm
a proporção perfeita para quem viaja sozinho. Com uma cama de casal,
alguns destes camarotes são também disponibilizados como quartos
comunicantes para famílias ou grupos grandes.
PARA DE MAIOS INFORMAÇÕES: VISITE:
CELEBRITYCRUISES.COM/STATEROOMS

§
†

Nos nossos navios da Classe Solstice.
Os camarotes familiares com varanda só podem ser reservados através do seu agente de
viagens.
Todos os serviços e comodidades variam de acordo com a categoria de camarote, estão
sujeitas a disponibilidade e podem ser alterados sem aviso prévio.

CAMAROTE AQUACLASS® COM VARANDA
Refúgios inspirados nos spas convenientemente localizados junto ao
spa. Os privilégios especiais incluem acesso exclusivo ao restaurante
de especialidades da AquaClass, utilização gratuita do lounge Jardim
Persa (SEA Thermal Suite na Classe Edge) e da Sala de Relaxamento, Spa
Concierge e muito mais.
CAMAROTE DA CLASSE CONCIERGE COM VARANDA
Espaços cuidadosamente pensados com um foco específico nos
destinos e no seu conforto. Desfrute de check-in prioritário, concierge
dedicado e aconselhamento sobre o que visitar e fazer em cada destino.
CAMAROTE COM VARANDA INFINITESM / APENAS NA CLASSE EDGE
As portas de vidro retrátil, do chão ao teto, proporcionam continuidade
entre a área de estar e a varanda, existindo apenas um vidro a delimitar o
final da varanda. Poderá elevar outra janela, com o toque de um botão,
de forma a aumentar o espaço interior em aproximadamente 23%.
É uma tecnologia inédita e única em alto mar.
CAMAROTE FAMILIAR COM VARANDA†
Camarotes extra-grandes construídos para famílias de até cinco
elementos que incluem zonas de estar e varandas maiores para que
que todos se sintam confortáveis.
CAMAROTE SUNSET COM VARANDA
Estes refúgios resguardados e apaziguantes estão situados na popa do
navio, onde poderá contemplar a ondulação criada pelo navio..
CAMAROTE COM VARANDA
Com uma distribuição de espaço que se ajusta às suas necessidades,
estes camarotes têm varandas privadas onde poderá usufruir de
espaço exterior e aproveitar as suas refeições ao ar livre.
CAMAROTE COM VISTA PARA O DE MARÇO
Quartos soalheiros e arejados, com janelas panorâmicas para o mar,
bastante espaço de arrumação e uma área de relaxamento generosa.
CAMAROTE INTERIOR
Aliando uma decoração refrescante e contemporânea a um design
inteligente, os nossos camarotes interiores incluem sofás confortáveis e
televisões de ecrã plano.

ALOJAMENTO EM CAMAROTE

COMODIDADES DOS CAMAROTES:
• Serviço de camarote (de manhã e ao fim do dia)
• Serviço de quartos 24 horas por dia^
• Pequeno-almoço, almoço e jantar em vários
restaurantes
• Roupas de cama, edredons e almofadas de
algodão puro
• Amenities personalizados, toalhas e roupões
100% algodão
• Serviço complementar de toalhas de praia
• Entrega de gelo sob pedido

COMODIDADES DA AQUACLASS:
• R
 estaurante de especialidade apenas para a
AquaClass
• Utilização ilimitada do lounge Jardim Persa e sala
de relaxamento
• Concierge de Spa para que possa agendar os
seus tratamentos
• Conjunto de almofadas inspirado no spa, amenities
personalizados, difusores de aromaterapia e outras
comodidades
• Chuveiro Hansgrohe
• Centro de bem estar– Meditação, Ioga e Ayurveda

COMODIDADES DA CLASSE CONCIERGE:
•
•
•
•

Check-in e desembarque prioritários
Seminário sobre os destinos e Concierge dedicado
Almoço de boas-vindas à classe Concierge
Preferências de lugares sentados e horas de reserva
nos restaurantes de especialidade e no restaurante
principal
• Serviço complementar de toalhas de praia e
engraxadoria de sapatos
• Utilização de binóculos e guarda-chuvas de golfe

CAMAROTE EDGE COM
INFINITE VARANDA
/ APENAS NA CLASSE EDGE
18,5 m²
VARANDA
4 m²

AQUACLASS, CLASSE CONCIERGE
E CAMAROTES COM VARANDA SUNSET
18-21 m²
VARANDA
5-8 m²

15.5-22.5 m²

CAMAROTE FAMILIAR
COM VARANDA

CAMAROTE
INTERIOR

53 m²

15.5-17 m²

VARANDA
5-10 m²

CAMAROTE COM VARANDA

OCUPAÇÃO FAMILIAR E DE 3ª/4ª PESSOA

15.5-40 m²

Em alguns camarotes é possível alojar terceiros e quartos
passageiros. As camas são arrumadas em espaços na
parede ou no teto e são feitas de noite pelo assistente do
camarote. A imagem é meramente ilustrativa.

VARANDA
3.5-5 m²
^

CAMAROTE COM
VISTA PARA O
MAR

Aplica-se uma tarifa para pedidos entre as 23 e as 6 horas. Para mais
informações, consulte a página 71.
As imagens dos camarotes são ilustrativas e baseiam-se na Classe
Celebrity Solstice e Celebrity Edge. As dimensões dos camarotes
são apenas aproximadas. As configurações dos quartos variam
consoante a classe no navio.

1. Camarote com varanda, Celebrity Millennium
2. Camarote da Classe Concierge, Celebrity Edge 3. Casas de banho elegantemente decoradas

VISITE: CELEBRITYCRUISES.COM
LIGUE PARA O: +1 305 341 0205

PLANTAS DOS DECKS DA CLASSE EDGE

CELEBRITY EDGE® | CELEBRITY APEXSM
ESTATÍSTICAS DAS CLASSES DE NAVIOS
Capacidade de transporte de passageiros: 2.918
Tonelagem: 129.500
Comprimento: 306 metros

DECK 16

DECK 15

Corrente elétrica: 110/220 CA
Registo do navio: Malta

DECK 14

DECK 12

DECK 11

DECK 10

DECK 9

Os números dos decks refletem o nível dos passageiros

Iconic Suite

Camarote da Classe Concierge 1

Camarote com Varanda Deluxe 1B

Penthouse Suite

Camarote da Classe Concierge 2

Camarote com vista panorâmica para o mar

Quádruplo – Sofá-cama duplo

Edge Villas

Camarote da Classe Concierge 3

Camarote Deluxe com vista para o mar

Triplo – Sofá-cama individual

Royal Suite

Camarote Edge com Infinite Varanda 1

Camarote com Vista para o mar

Ocupação – Seis

Celebrity Suite

Camarote Edge com Infinite Varanda 2

Camarote com Vista para o mar

Camarotes comunicantes

Sky Suite 1

Camarote Edge com Infinite Varanda 3

Camarote interior Deluxe 9

Localização da porta do camarote interior

Sky Suite 2

Camarote Edge com Infinite Varanda 4

Camarote interior Deluxe 10

Camarote/Suite Acessível para Cadeira de Rodas com duche

Sky Suite 3

Camarote individual Edge com varanda

Camarote interior Deluxe 11

especial para cadeira de rodas

Camarote da AquaClass® 1

Camarote com Varanda Sunset

Camarote Interior 12

Camarote da AquaClass 2

Camarote com Varanda Deluxe 1A

PLANTAS DOS DECKS DA CLASSE EDGE

DECK 8

DECK 7

DECK 6

DECK 5

DECK 4

DECK 3

DECK 2

Os camarotes acessíveis com um sofá-cama acomodam no máximo três passageiros. As suites acessíveis com um sofá-cama acomodam no máximo quatro passageiros. Os camarotes 6198, 6196, 6182,
6180, 6128, 6129, 7247, 7225, 7165, 7244, 7222, 7210, 7206, 7192, 7190, 7158, 8196, 8198, 8212, 8216, 8228, 8246, 8255, 8237, 8173, 9160, 9186, 9188, 9206, 9212, 9224, 9242, 9241, 9223, 9169, 10224, 10198, 10184,
10178, 10160, 10158, 10132, 10215, 10189, 10133, 11220, 11194, 11182, 11176, 11158, 11156, 11122, 11221, 11195 e 11125 têm a vista da varanda parcialmente obstruída. A planta dos decks é do Celebrity Edge, que
representa um exemplo de um navio da Classe Edge. As instalações e as opções podem variar de navio para navio. A planta dos decks foi desenhada para permitir uma visão geral da disposição de um
navio típico da classe Edge, indicando a localização de instalações e camarotes por número de camarote. A planta dos decks não é uma cópia exata ou à escala e está sujeita a alterações. No caso de ter
necessidades especiais ou precisar de informações adicionais relativas a um determinado camarote, contacte o seu agente de viagens ou especialista em cruzeiros. Para fazer o download das pplantas mais
recentes dos decks da Classe Edge, visite celebritycruises.com/ships.

1. Iconic Suite 2. Edge Villa 3. Royal Suite
4. Sky Suite 5. Camarote Sunset com Varanda

VISITE: CELEBRITYCRUISES.COM
LIGUE PARA O: +1 305 341 0205

PLANTAS DOS DECKS DA CLASSE SOLSTICE

CELEBRITY ECLIPSE® | CELEBRITY EQUINOXSM | CELEBRITY REFLECTION®
CELEBRITY SILHOUETTE® | CELEBRITY SOLSTICE®
ESTATÍSTICAS DAS CLASSES DE NAVIOS
Capacidade de transporte de passageiros: 2.852 - 3.046
Tonelagem: 122.000 - 126.000
Comprimento: 317 - 319 metros

DECK 15

DECK 14

Corrente elétrica: 110/220 CA
Registo do navio: Malta

DECK 12

DECK 11

DECK 10

DECK 9

Os números dos decks refletem o nível dos passageiros

Penthouse Suite

Camarote da Classe Concierge 3

Varanda 2D

Royal Suite

Camarote Familiar com Varanda

Camarote com Vista para o mar

Sofá-cama convertível

Celebrity Suite

Camarote com Varanda Sunset

Camarote com Vista para o mar

Uma camarata superior

Sky Suite 1

Varanda 1A

Camarote Interior 9

Camarotes comunicantes

Sky Suite 2

Varanda 1B

Camarote Interior 10

Localização da porta do camarote interior

Camarote da AquaClass® 1

Varanda 1C

Camarote Interior 11

Camarote/Suite para Necessidades Especiais preparada

Camarote da AquaClass 2

Varanda 2A

Camarote Interior 12

para cadeiras de rodas com duche especial para cadeira

Camarote da Classe Concierge 1

Varanda 2B

Camarote da Classe Concierge 2

Varanda 2C

de rodas

PLANTAS DOS DECKS DA CLASSE SOLSTICE

DECK 8

DECK 7

DECK 6

DECK 5

DECK 4

DECK 3

Os camarotes com uma cama e um sofá-cama alojam um máximo de quatro passageiros. Os camarotes acessíveis com um sofá-cama alojam um máximo de três passageiros. As suites para necessidades
especiais com um sofá-cama alojam um máximo de quatro passageiros. Os camarotes 1547, 1549, 1552 e 1554 têm vistas parcialmente obstruídas. Os camarotes 2190, 2192, 2194 e 2196 têm duches
especiais para cadeiras de rodas, e não banheiras. Os camarotes 1001 e 1002 têm a vista da varanda parcialmente obstruída. Os camarotes com varanda 2C têm a vista da varanda parcialmente obstruída. Os
camarotes com varanda 2D têm a vista da varanda obstruída. A planta dos decks é do Celebrity Silhouette, que representa um exemplo de um navio da Classe Solstice. As instalações e as opções podem
variar de navio para navio. A planta dos decks foi desenhada para permitir uma visão geral da disposição de um navio típico da classe Solstice, indicando a localização de instalações e camarotes por número
de camarote. A planta dos decks não é uma cópia exata ou à escala e está sujeita a alterações. No caso de ter necessidades especiais ou precisar de informações adicionais relativas a um determinado
camarote, contacte o seu agente de viagens ou especialista em cruzeiros. Para fazer o download das plantas mais recentes dos decks da Classe Solstice, visite celebritycruises.com/ships.

1. Signature Suite 2. Quarto suite 3. Camarote com varanda
4. Camarote com vista para o mar 5. Camarote interior

VISITE: CELEBRITYCRUISES.COM
LIGUE PARA O: +1 305 341 0205

PLANTAS DOS DECKS DA CLASSE MILLENIUM

CELEBRITY CONSTELLATION® | CELEBRITY INFINITY®
CELEBRITY MILLENNIUM® | CELEBRITY SUMMIT®
ESTATÍSTICAS DAS CLASSES DE NAVIOS
Capacidade de transporte de passageiros: 2 170 - 2 218
Tonelagem: 90 940 - 91 000
Comprimento: 324 metros

DECK 12

DECK 11

Corrente elétrica: 110/220 CA
Registo do navio: Malta

DECK 10

DECK 9

DECK 8

DECK 7

Os números dos decks refletem o nível dos passageiros

Penthouse Suite

Camarote da Classe Concierge 2

Camarote com Vista para o mar

Royal Suite

Camarote da Classe Concierge 3

Camarote com Vista para o mar

Sofá-cama convertível

Celebrity Suite

Camarote Familiar com Varanda

Camarote com Vista para o mar

Uma camarata superior

Sky Suite 1

Varanda 2A

Camarote Interior 9

Camarotes comunicantes

Varanda 2B

Camarote Interior 10

Localização da porta do camarote interior

Camarote da AquaClass 1

Varanda 2C

Camarote Interior 11

Camarote/Suite Acessível para Cadeira de Rodas com duche

Camarote da AquaClass 2

Camarote com Vista para o mar

Camarote Interior 12

especial para cadeira de rodas

Camarote da Classe Concierge 1

Camarote com Vista para o mar

Sky Suite 2
®

PLANTAS DOS DECKS DA CLASSE MILLENIUM

DECK 6

DECK 5

DECK 4

DECK 3

DECK 2

Os camarotes 9004, 9005, 9040, 9042, 9045 e 9047 têm vistas parcialmente obstruídas. Os camarotes 9094 e 9100 têm varandas de Maios pequenas que são parcialmente privadas. Os camarotes 9117,
9121 e 9123 têm duches especiais para cadeiras de rodas, e não banheiras. Os camarotes 6016, 6018, 6020, 6021, 6023, 6025, 7014, 7016, 7017, 7018, 7019, 7021, 8006, 8007, 8047, 8048, 8049 e 8050 têm vistas
parcialmente obstruídas. Os camarotes 6102, 6108, 7136, 7142, 8102 e 8108 têm varandas de Maios pequenas que são parcialmente privadas. As suites 6145 e 6146 apresentam portas de vidro nor de Maios
para a varanda. Os camarotes 8121, 8125 e 8127 têm duches especiais para cadeiras de rodas, e não banheiras. O posto médico está localizado a meio do navio no Deck 1 (não apresentado). A planta dos
decks é do Celebrity Millennium, que representa um exemplo de um navio da Classe Millennium. As instalações e as opções podem variar de navio para navio. A planta dos decks foi desenhada para
permitir uma visão geral da disposição de um navio típico da classe Millennium, indicando a localização de instalações e camarotes por número de camarote. A planta dos decks não é uma cópia exata ou
à escala e está sujeita a alterações. No caso de ter necessidades especiais ou precisar de informações adicionais relativas a um determinado camarote, contacte o seu agente de viagens ou especialista em
cruzeiros. Para fazer o download das plantas mais recentes dos decks da Classe Millennium, visite celebritycruises.com/ships.

1. Penthouse Suite 2. Royal Suite 3. Celebrity Suite
4. Sky Suite 5. Camarote com varanda

VISITE: CELEBRITYCRUISES.COM
LIGUE PARA O: +1 305 341 0205

PLANTAS DOS DECKS DA CLASSE XPEDITION

CELEBRITY FLORASM | CELEBRITY XPEDITION®
ESTATÍSTICAS DAS CLASSES DE NAVIOS
Capacidade de transporte de passageiros: 64 - 100
Tonelagem: 2.842 - 5.739
Comprimento: 90 - 101 metros

Corrente elétrica: 110/220 CA
Registo do navio: Equador

CELEBRITY FLORA SM

DECK 8

DECK 7

DECK 6

PENTHOUSE SUITE

ROYAL SUITE

até 119,5 m²

52 m²

DECK 5

DECK 4

SKY SUITE COM VARANDA INFINITE

ULTIMATE E PREMIUM
SKY SUITES

30 m²

COM VARANDA INFINITE
31-34 m²

Penthouse Suite
Royal Suite
Ultimate Sky Suite com Varanda InfiniteSM
Premium Sky Suite com Varanda InfiniteSM
Sky Suite com Varanda InfiniteSM
Sky Suite com Varanda

Xpedition Suite
Junior Suite
Camarote Premium
Camarote Deluxe
Camarote com vista
para o mar

DECK 3

SKY SUITE COM VARANDA
30.5 m²

Os números dos decks
refletem o nível dos
passageiros
Sofá-cama convertível
Uma camarata superior
Ocupação tripla
Camarotes comunicantes

*

PLANTAS DOS DECKS DA CLASSE XPEDITION

CELEBRITY XPEDITION®

PENTHOUSE SUITE
43 m²
VARANDA
22 m²

ROYAL SUITE
23 m²
VARANDA
18 m²

XPEDITION SUITE
19 m2
VARANDA
5 m²

JUNIOR SUITE
16 m²
VARANDA
4 m²

CAMAROTES
PREMIUM E DELUXE

15 m²

CAMAROTE COM
VISTA PARA O
MAR

13 m²

DECK 3

DECK 4

DECK 5

DECK 6

As plantas dos decks apresentadas foram desenhadas para permitir uma visão geral da disposição dos navios Celebrity Flora e Celebrity Xpedition, indicando a localização de instalações e camarotes
por número de camarote. As plantas dos decks não são uma cópia exata ou à escala e estão sujeitas a alterações. No caso de ter necessidades especiais ou precisar de informações adicionais relativas
a um determinado camarote, contacte o seu agente de viagens ou especialista em cruzeiros. Os esquemas dos alojamentos apresentados são do Celebrity Flora e do Celebrity Xpedition. As imagens
dos camarotes são ilustrativas. As dimensões dos camarotes são apenas aproximadas. A configuração dos quartos pode variar. A configuração do mobiliário apresentada pode variar em camarotes com
capacidade para três e quatro passageiros. Os desenhos não estão à escala. Contacte o seu agente de viagens ou especialista em cruzeiros ou visite celebritycruises.com/ships para saber as medidas exatas
dos quartos e para transferir as plantas mais recentes de todos os nossos navios.
1. Penthouse Suite, Celebrity Flora 2. Penthouse Suite, Celebrity Flora
3. Royal Suite, Celebrity Flora 4. Sky Suite, Celebrity Flora

VISITE: CELEBRITYCRUISES.COM
LIGUE PARA O: +1 305 341 0205

LOCAIS A BORDO

Celebrity Solstice®

Celebrity Constellation®

Celebrity Infinity®

Celebrity Millennium®

Celebrity Summit®

•
•
•

Celebrity Silhouette®

•

Celebrity Reflection®

•
•
•
•
•

CLASSE MILLENNIUM

Celebrity EquinoxSM

•
•
•
•
•

CLASSE SOLSTICE

Celebrity Eclipse®

Celebrity Edge®

AINDA MAIS
PARA DESFRUTAR

Celebrity ApexSM

CLASSE EDGE

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

RESTAURAÇÃO – Gratuita
Sala de jantar principal
Restaurantes principais, Classe Edge (oferta de 4 restaurantes)
Luminae (para passageiros a viajar em Suite)
Blu (para passageiros da AquaClass®, passageiros da Classe Suite sob pedido)
Oceanview Café
Eden Café
Spa Café
Spa Café e Juice Bar
Grand Plaza Café
Mast Grill

•

RESTAURAÇÃO – ESPECIALIDADE (APLICA-SE UMA TAXA SIMBÓLICA)
Fine Cut Steakhouse
Raw on Five
Dinner on the Edge (Magic Carpet)
Rooftop Garden Grill
Eden Restaurant
Murano
Tuscan Grille
Qsine®
Qsine® (Le Petit Chef )
Le Grand Bistro (Le Petit Chef )
Silk Harvest
Sushi on Five
The Porch
The Lawn Club Grill
Chef’s Table
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LOCAIS A BORDO
Lojas/Boutiques
Biblioteca
Celebrity iLoungeSM
Spa
Cabeleireiro
Ginásio
SEA Thermal Suite
Jardim Persa
Camp at Sea/XClub
Solarium (exclusivo para adultos)
Rooftop Garden
Magic Carpet
Eden
The Lawn Club
Cabanas
The Alcoves
The Hideaway
The Studio (para fotografias de família)
Galeria de arte
Centro de conferências
Reservas para futuros cruzeiros

•
•
•
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•
•
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•

•
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LOCAIS A BORDO

Celebrity Reflection®

Celebrity Silhouette®

Celebrity Solstice®

Celebrity Constellation®

Celebrity Infinity®

Celebrity Millennium®

Celebrity Summit®

•

CLASSE MILLENNIUM

Celebrity EquinoxSM

Celebrity Edge®

•

CLASSE SOLSTICE

Celebrity Eclipse®

Celebrity ApexSM

CLASSE EDGE
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BARES, LOUNGES E CLUBES
Martini Bar e Crush
The Martini Bar
Michael’s Club, Sala VIP (exclusivo para passageiros da Classe Suite e

•

membros do Zenith Captain’s Club)

Cellar Masters
The Retreat® Lounge (para passageiros da Classe Suite)
The Retreat® Sundeck (para passageiros da Classe Suite)
Sky Observation Lounge
Rendezvous Lounge
Ensemble Lounge
Sala Reflections
Revelations Lounge
Constellation Lounge
Cosmos Lounge
The Retreat® Pool Bar (para passageiros da Classe Suite)
Eden Bar
Café al Bacio e Gelateria
Café al Bacio
Il Secondo Bacio
Rooftop Terrace
Casino Bar
World Class Bar
Gastrobar
Mast Bar
Slush
Sunset Bar
Bar da piscina
Passport Bar
The Club
Discoteca Quasar
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ENTRETENIMENTO
Teatro Principal
Sala de jogos de cartas
Casino
Teatro/Cinema Celebrity Central
The Hot Glass Class
Game On (sala de jogos interativos)
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•
•
•

ACTIVIDADES A BORDO
Pista de jogging
The Retreat® Pool (para passageiros da Classe Suite)
Piscinas
Campo de basquetebol
Hidromassagem/Jacuzzi
Piscina de talassoterapia
Taste of Film

•
•
•

•
•
•

•
•

Os navios da Classe Celebrity Xpedition® têm características e atividades que poderão
diferir daquelas descritas nesta brochura.
Para mais informações, visite celebritycruises.com/ships.
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VISITE: CELEBRITYCRUISES.COM
LIGUE PARA O: +1 305 341 0205

CONDIÇÕES DE RESERVA
Os Termos e Condições abaixo descritos são parte integrante do contrato, aplicando-se a todas as
reservas efetuadas.
Sendo a reserva efectuada diretamente com a Celebrity Cruises Inc., o contrato considerar-se-á
directamente celebrado entre o Cliente e a Celebrity Cruises Inc. ou a RCL Cruises Ltd., assumindo
ambas as partes as obrigações e tendo os direitos que resultam das condições abaixo indicadas.
Nestes termos e condições, “Cliente” significa a contra-parte no contrato celebrado com a Celebrity
Cruises Inc e todas as pessoas mencionadas na reserva.
Se a reserva for efectuada com uma Agência de Viagens, a Celebrity Cruises Inc. não é parte no
contrato celebrado entre o Beneficiário e a Agência, pelo que não existe qualquer responsabilidade
directa da Celebrity Cruises Inc. para com o Beneficiário do serviço. Para excluir qualquer dúvida,
quando o agente de viagens reserva todos os serviços para as férias do Beneficiário e estes
acordos envolvem serviços fornecidos por outras entidades externas à Celebrity Cruises Inc., esta
entidade não é contratualmente responsável por quaisquer serviços fornecidos por esses terceiros.
Existindo responsabilidade da Celebrity Cruises Inc. quanto aos serviços por si prestados, a sua
responsabilidade e/ou obrigações, quer para com o Beneficiário do serviço quer para com a agência
organizadora não serão superiores ou diferentes das condições de reserva infra, aplicáveis aos
Clientes.
Nestes termos e condições, “Beneficiário” significa a contra-parte no contrato celebrado com a
Agência e todas as pessoas mencionadas nessa reserva.
Assim, o contrato celebrado entre a Agência de Viagens e o Beneficiário será regido por:
a) condições de reserva da própria Agência. , pelo que o Beneficiário do serviço deve obter, junto da
agência organizadora, uma cópia das condições contratuais aplicáveis antes ou no momento da
reserva;
b)simultaneamente, pelos termos e condições abaixo indicados e por quaisquer outras condições
de transporte pela Celebrity Cruises, reservando-se a Celebrity Cruises Inc. o direito de invocar e
aplicar todas as defesas, exclusões e limitações contidas nas condições de reserva que se seguem.
Para os consumidores residentes na UE que efetuem reservas antes de 1 de julho de 2018, a
combinação dos serviços de viagem que lhe forem oferecidos é considerada um pacote no âmbito
da Diretiva 90/314 / EEC conforme promulgada na legislação local aplicável nos Estados membros
do Espaço Económico Europeu. Para reservas efetuadas após 1 de julho de 2018, a combinação de
serviços de viagem que lhe forem oferecidos é considerada um pacote no âmbito da Diretiva (UE)
2015/2302, conforme promulgada na legislação europeia. Por conseguinte, serão aplicáveis às
reservas efectuadas todos os direitos resultantes das Directivas mencionadas, dependendo do
momento da reserva (antes ou a partir de 1 de julho de 2018). A Celebrity Cruises Inc. será totalmente
responsável pelo bom cumprimento do pacote como um todo. Além disso, conforme exigido por
lei, a Celebrity Cruises Inc. tem proteção para reembolsar os pagamentos efectuados e, quando o
transporte estiver incluído no pacote, para garantir a repatriação do Cliente no caso de se tornar
insolvente.
Os direitos fundamentais para residentes na UE ao abrigo da Diretiva (UE) 2015/2302 estão
disponíveis para a sua revisão em WWW.CELEBRITYCRUISES.COM.
Nota: Nas reservas para o Celebrity Xploration e o Celebrity Xperience, o Operador Turístico
Equatoriano Oceans Adventures S. A. também será parte no contrato juntamente com a Celebrity
Cruises.
Nas reservas de um cruzeiro de férias no Celebrity Xpedition efectuadas antes de 26 de Maio 2019
para as Ilhas Galápagos, o operador turístico que opera parte do cruzeiro de férias que inicia em Quito
é a “Islas Galapagos Turismo y Vapores C.A.” (“IGTV”), uma empresa do Equador, que também será
parte no contrato juntamente com a Celebrity Cruises. A partir de 2019, a empresa que prestará o
serviço de transfer para o navio Celebrity Flora será a IGTV. A partir de 1 de Junho 2019 inclusivé, a
empresa que prestará o serviço de transfer para o navio Celebrity Xpedition será a Oceans Adventures
S. A.
1. RESERVAR O SEU CRUZEIRO
1.1 COMO FAZER UMA RESERVA?
A reserva do cruzeiro de férias pretendido poderá ser efectuada por contacto com o agente de viagens
ou online em www.celebritycruises.com. Para reservar através de um dos nossos agentes de viagens
autorizados, a pessoa cujo nome figurar em primeiro lugar na reserva (que deverá ter pelo menos 21
anos - ver ponto 4.4) deverá formalizar a confirmação; assinar o formulário de reserva da Celebrity
Cruises Inc.; e entregar o formulário ao agente de viagens. No momento da confirmação da reserva,
deverá informar o agente de viagens do seu nome completo tal como consta no passaporte, bilhete
de Identidade ou Cartão de Cidadão e data de nascimento. Para todas as reservas terá de ser pago um
valor a título de depósito (ou efectuado o pagamento total, se a reserva ocorrer dentro dos 60 dias
antes da partida) por pessoa e nos montantes abaixo mencionados:
1 – 5 noites
€80.00
6 – 9 noites
€200.00
10 noites ou mais
€360.00
Celebrity Flora, Celebrity Xpedition
€900.00
Todos os pagamentos efectuados directamente à Celebrity Cruises serão realizados nos EUA e por
conseguinte poderão estar sujeitos a alguma taxa aplicada pela entidade emissora do cartão de
crédito. Poderá também reservar um cruzeiro futuro a bordo, durante a estadia num dos nossos
navios, utilizando as nossas opções de cruzeiros futuros da Celebrity. Consulte o consultor de vendas
a bordo para mais informação. Os presentes termos e condições são aplicáveis à opção de reservas
da Celebrity, Cruise Now & Cruise Later e a todas as reservas efectuadas a bordo. Certifique-se que
lê atentamente o documento de confirmação no momento da reserva. Pode haver uma excepção
para as taxas de alteração às condições standard (ver 1.11) para reservas a bordo pelo que deverá ser
solicitada informação detalhada a bordo.
1.2 COMO É CONFIRMADO O CRUZEIRO DE FÉRIAS?
Quando a reserva tenha sido efectuada directamente com a Celebrity Cruises, a confirmação será
enviada directamente ao Cliente. Quando a reserva seja efectuada através de agência de viagens, a
reserva será confirmada directamente ao Agente de viagens.
Os detalhes dos voos ou serviços terrestres, se existirem, poderão ser confirmados em data posterior.
Após recebermos a confirmação da reserva, será enviado ao agente de viagens o documento com
a “Confirmação”. O contrato de viagem será estabelecido a partir deste momento, mesmo que
não seja possível confirmar os dados de voos ou serviços em terra nessa data. Serão mostrados na
Confirmação os valores dos serviços facturados.
Assim que receber a Confirmação, bilhetes, dados de seguro e/ou Assistência em Viagem e quaisquer
outros documentos do agente de viagens ou da Celebrity Cruise, o Cliente e/ou o Beneficiário deverão
conferi-los cuidadosamente.
Se quaisquer dados parecerem incorrectos, deverão comunicar imediatamente ao seu agente de
viagens, pois poderão não ser possíveis alterações posteriores. Lamentamos não poder aceitar
qualquer responsabilidade caso não comunique ao agente de viagens qualquer erro em qualquer
documento (incluindo a Confirmação) no prazo de 14 dias a contar da data de envio ao seu agente
de viagens, excepto tratando-se de bilhetes com um prazo de 5 dias, caso em que a comunicação de
incorreções tem de ser imediata.
Os termos e condições são de leitura e aceitação obrigatória e encontram-se disponíveis no nosso
catálogo geral ou em www.celebritycruises.com. Solicite esta informação ao Agente de viagens
antes de confirmar a reserva.

1.3 QUE INFORMAÇÃO DEVE PROVIDENCIAR E PORQUÊ?
Poderemos ser obrigados a transmitir periodicamente às autoridades de imigração, companhias de
aviação e /ou outras autoridades competentes determinados dados pessoais e outras informações
relativas aos nossos hóspedes. Adicionalmente iremos solicitar-lhe informação relacionada com
seguro de viagem e contacto de emergência. Deverá fornecer-nos os seus dados pessoais relevantes
na altura em que efectuar a reserva do cruzeiro ou até 70 dias antes da data da partida (o que ocorrer
mais tarde). Recomendamos que visite o nosso site em www. celebritycruises.com e clique em Sign
In, submetendo esses dados online através da sua conta online. Ao fornecer estas informações online
e antes do cruzeiro, estará a acelerar significativamente o processo de check-in e estará em condições
de embarcar mais cedo, evitando atrasos e filas no terminal do cruzeiro. Se não conseguiu completar
o check-in online, ser-lhe-á pedido para completar este processo no cais, com uma antecedência não
inferior a duas horas relativamente à hora de partida prevista.
A impossibilidade de completar o processo de check-in online e imprimir o Xpress Pass pode dever-se
à existência de um pagamento pendente na reserva. Se efectuou a reserva através de um agente de
viagens, informe este último, para que os montantes nos possam ser transferidos, tornando-se assim
possível completar o u check-in online.
Nota: O check-in e o embarque terão de ser efectuados até 90 minutos antes da hora de partida
prevista, sob pena de não ser permitido o embarque. Necessitará de ter à mão o Número de
Identificação da reserva e a data de partida. Se já tivermos recebido estas informações da sua parte
na altura da reserva, verifique se os dados que possuímos estão completos e correctos. Se não dispõe
de acesso à Internet, consulte o seu agente de viagens. Este aconselhá-lo-á sobre a melhor forma
de fornecer ou verificar estas informações. Os nossos procedimentos poderão sofrer alterações,
e informá-lo-emos das mudanças na altura da reserva ou logo que nos seja possível. Poderemos
necessitar de transmitir as informações que nos fornecer na altura da reserva ou posteriormente
aos diferentes fornecedores que disponibilizam os elementos que compõem o seu cruzeiro de
férias. No momento de impressão desta brochura, as companhias aéreas da UE também exigem
que transmitamos determinados dados dos passageiros às Autoridades dos EUA. Poderá também
ser necessário transmitir esses dados a outras autoridades. Esses dados incluirão, pelo menos,
algumas das informações que nos forneceu. Se não conseguir fornecer os dados requeridos de forma
completa e correcta, reservamo-nos o direito de recusar a sua reserva; se não conseguir fornecê-los
posteriormente, a sua entrada e/ou saída a bordo do navio de cruzeiro e/ou voo de regresso poderão
ser recusados. Não nos poderá ser imputada qualquer responsabilidade por estas recusas e não
haverá lugar ao pagamento de quaisquer compensações ou reembolsos.
Será responsável pela organização da sua viagem de ida e volta. Se a falta de informações relativas
a esta viagem resultar na aplicação de multas, encargos adicionais ou quaisquer outras penalidades
pelas quais sejamos responsáveis, constituir-se-á na obrigação de nos indemnizar, em conformidade,
pelos danos sofridos e/ou despesas incorridas.
Consulte também a nossa Política de Privacidade na página 71 do catálogo geral da Celebrity Cruises
1.4 QUANDO DEVE FAZER O PAGAMENTO FINAL?
Por norma, o pagamento final da reserva (depois de deduzido o depósito já liquidado) terá de
ser recebido até 60 dias antes da partida. Se a reserva for efectuada com antecedência inferior
relativamente à data da partida, a totalidade do valor da reserva tem de ser paga no momento
da confirmação. Quando as reservas sejam efectuadas em datas de partida na temporada alta o
pagamento total terá de ser efectuado com uma antecedência mínima de É aceite pelas partes que
o não pagamento total na data correspondente (incluindo quaisquer encargos adicionais, sempre
que aplicável), equivale ao cancelamento do cruzeiro pelo Cliente/ Beneficiário, caso em que deverá
pagar despesas de cancelamento, conforme mencionado abaixo (ver ponto 1.10).
Salientamos que qualquer pagamento recebido pela Celebrity Cruises será realizado através de um
banco nos EUA e que a emissora do seu cartão de crédito poderá aplicar-lhe uma taxa de transacção
no estrangeiro.
Aconselhamos que sejam consultados os termos e condições das transacções internacionais da
respectiva entidade bancária antes de nos ser efectuado qualquer pagamento.
1.5 O QUE ACONTECE AOS VALORES PAGOS AO AGENTE DE VIAGENS?
O agente de viagens é responsável pelo pagamento total das férias do Beneficiário e por lhe fornecer
os documentos da sua reserva. A entrega destes documentos estará dependente do pagamento
total da reserva pelo agente de viagens à Celebrity Cruise. Se não conseguir completar o processo de
check-in online ou imprimir o seu Xpress Pass com o código de barras, tal poderá dever-se ao facto de
existir algum procedimento do seu cruzeiro por completar. Se efectuou a sua reserva através de uma
agência de viagens, por favor contacte o seu agente de viagens e informe-se do procedimento ou
pagamento pendente, para que possa completar o seu processo de check-in online.
Sem o pagamento total da reserva à Celebrity Cruise, a reserva não se considera concluída, não
decorrendo qualquer obrigação ou responsabilidade para a nossa companhia..
1.6 O QUE ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO?
Todos os preços referidos nesta brochura são por pessoa e estão em Euros, com base em duas pessoas
a partilhar a categoria de camarote . Alguns dos elementos do seu cruzeiro de férias, incluindo o que
está e não está incluído no preço, poderão variar de acordo com o itinerário. Por exemplo, o que está e
não está incluído no preço do cruzeiro de férias no Celebrity Flora e Celebrity Xpedition poderá diferir
ligeiramente das informações mencionadas mais abaixo, conforme aí expressamente indicado,
pelo que deverá perguntar ao seu agente de viagens ou consultar www.celebritycruises.com para
mais informações. No entanto, geralmente o preço “Só Cruzeiro” inclui o seguinte, onde aplicável:
alojamento em pensão completa, entretenimento* a bordo do navio e todas as taxas relevantes
excluindo as abaixo mencionadas.
O preço não inclui voos e a não ser que seja previamente acordado, excursões em terra e despesas
pessoais (como por exemplo, bebidas, despesas de lavandaria, tratamentos de saúde e beleza,
cabeleireiro, chamadas telefónicas, WiFi etc.); refeições em hotel (a não ser que tenha sido
mencionado); transfers para e desde o navio ou qualquer outro tipo de transfers; seguro de
viagem; despesas com serviços, ou seja, gratificações a bordo ou em terra; e tudo o que não esteja
mencionado como incluído no preço.
*Poderá ser exigido um pagamento adicional para acesso a algumas actividades de entretenimento
a bordo.
Reservamo-nos no direito de aplicar uma sobretaxa de combustível a uma reserva, para refletir o
custo de combustível ou outras fontes de energia. Também podemos aumentar os preços para
refletir as mudanças de impostos, taxas ou taxas de câmbio relevantes. Na secção 1.9 constam
detalhes adicionais relacionados aos limites de qualquer variação de preço.
1.7 COMO É QUE SE OBTEM O PREÇO MAIS BAIXO POR PESSOA?
Os preços indicados nesta brochura cobrem o programa de preços fluidos. Os preços apresentados
incluem o preço mínimo disponível. O preço mínimo é a tarifa mais baixa que pagará. Os preços
mínimos dizem respeito apenas a cruzeiros seleccionados e esse preço não está disponível em
todas as datas de partida apresentadas. O preço poderá variar por navio, itinerário, data de partida e
categoria do camarote. Os preços podem variar a qualquer altura, por favor contacte o seu agente de
viagens ou visite www.celebritycruises.com para informação dos preços actualizados.
1.8 O QUE SIGNIFICA “RESERVA GARANTIDA” (GTY)?
Ocasionalmente, poderemos oferecer-lhe a opção de fazer uma “Reserva Garantida” (GTY). Isto
significa que poderá reservar um camarote do tipo de categoria mínima garantida (especificada por
nós antes da sua reserva) no navio que escolheu. No entanto, a localização exacta do camarote no
navio será atribuída por nós (ao nosso critério), em qualquer altura até fazer o check-in no porto. Uma

vez atribuído o seu camarote GTY, não poderemos aceitar qualquer alteração solicitada. Os benefícios
de um camarote GTY incluem a possibilidade de, depois de confirmada a sua reserva, podermos (ao
nosso critério) atribuir um camarote de categoria superior à originariamente reservada, sem custos
adicionais. Em qualquer circunstância, será sempre garantida a categoria mínima do camarote que
acordámos disponibilizar no momento da reserva. Se tem um pedido específico relacionado com
o seu camarote ou com a localização porque está a viajar com família ou amigos (especialmente
crianças) de quem gostaria de ficar próximo, sugerimos que não reserve a categoria “GTY”.
Ocasionalmente, poderemos oferecer-lhe GTY promocionais. Essas categorias GTY promocionais
encontram-se definidas da seguinte forma:
W - Suite
XA - Camarote Aqua Class
XC - Camarote Consierge Class X - Camarote Superior
Y - Camarote com Vista para o Mar Z - Camarote Interior
1.9 O PREÇO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES?
Poderemos aumentar ou diminuir os preços de cruzeiros não vendidos. O preço do cruzeiro que
escolheu será confirmado no momento da reserva. Após a confirmação da sua reserva e até 20
dias antes da data de partida, só alteraremos o preço se houver uma alteração no custo de qualquer
transporte incluído no preço (incluindo suplemento de combustível) e/ou noutros devidos, taxas
ou fees pagos por um serviço (por exemplo taxas portuárias ou outras). Se o custo adicional for
superior a 8% do valor total das suas férias (excluindo quaisquer encargos de alteração) e o tivermos
informado por escrito, terá direito de escolher, até 20 dias antes do início das suas férias, uma das
opções (a), (b) e (c) indicadas no ponto 4.6 abaixo.
O aumento do custo das férias será comunicado com o envio ao agente de viagens de uma Factura
Adicional. Se este aumento for superior a 8% nos termos acima indicados, o Cliente/ Beneficiário,
caso opte pela opção c) do ponto 4.6, terá um período de 14 dias, a partir da data de emissão
da Factura Adicional, para informar o agente de viagens, por escrito, do cancelamento. A não
comunicação da decisão de cancelamento no prazo indicado corresponde à aceitação da alteração
do preço, pelo que os custos adicionais serão facturados.. Esta quantia adicional deverá ser paga com
o saldo do custo do cruzeiro ou dentro de 14 dias a contar da data de impressão da Factura Adicional,
dependendo da situação que ocorrer primeiro.
Apenas nas circunstâncias acima indicadas os preços poderão ser aumentados depois da
confirmação da reserva.
Os preços não serão aumentados, em qualquer circunstância, quando a partida do cruzeiro se realiza
dentro de 30 ou menos dias.
Até ao momento da reserva poderão existir alterações, pelo que deverá conferir o preço do cruzeiro
de férias no momento da reserva.
1.10 HAVERÁ REEMBOLSO POR CANCELAMENTO?
Se o Beneficiário ou o Cliente, pretender cancelar o cruzeiro, deverá informar, respectiva e
imediatamente, o agente de viagens, por escrito, para que o mesmo nos contacte, ou informar-nos
directamente caso tenha efectuado a reserva connosco. A viagem em questão só será cancelada na
data em que recebermos o pedido de cancelamento escrito do Cliente ou do agente de viagens. Se a
reserva foi efectuada via um Agente de viagens, apenas será aceite um pedido de cancelamento
através desse agente. Em caso de cancelamento terão de ser pagas as taxas de cancelamento
aplicáveis. Os prémios de seguro e as despesas de correcção não poderão ser reembolsadas no
momento do cancelamento.
Serão aplicáveis as seguintes taxas de cancelamento:
Itinerário
Dias antes da partida/ Gastos de Cancelamento (por camarote)
3 - 5 noites:
Mais de 90 dias – sem taxa aplicável ao cancelamento
89 - 60 dias - 50 Euros por camarote
59 - 30 dias - 160 Euros por camarote
29 - 8 dias - 50% do Preço do Cruzeiro (taxas de cruzeiro excluídas)*
7 - 0 dias - 100% do Preço do Cruzeiro (taxas de cruzeiro excluídas)
6+ noites:
Mais de 90 dias – sem taxa aplicável ao cancelamento
89 - 60 dias - 100 Euros por camarote
59 - 45 dias - Valor do Depósito
44 - 30 dias - 25% do Preço do Cruzeiro (taxas de cruzeiro excluídas)*
29 - 8 dias - 50% do Preço do Cruzeiro (taxas de cruzeiro excluídas)*
7 - 0 dias - 100% do Preço do Cruzeiro (taxas de cruzeiro excluídas)
*Ou o depósito nos casos em que o valor da percentagem seja inferior ao valor do mesmo.
Cruise Tours:
Mais de 75 dias – sem taxa aplicável ao cancelamento
74 - 57 dias antes da data de partida do Cruise Tour – Valor do Depósito
56 - 29 dias antes da data de partida do Cruise Tour – 50% do Preço do Cruise Tour (taxas e impostos
excluídos)
28 - 15 dias antes da data de partida do Cruise Tour – 75% do Preço do Cruise Tour (taxas e impostos
excluídos)
14 dias antes da data de partida do Cruise Tour – 100% do valor do Cruise Tour (taxas e impostos
excluídos)
Para partidas festivas, os gastos de cancelamento começam a 89 dias antes da data de partida, no
entanto os prazos e circunstâncias podem variar, por isso aconselhamos a contactar o seu agente de
viagens para obter a informação detalhada.
O reembolso que seja devido, dever-lhe-á ser pago no prazo de 14 dias a contar do cancelamento
da reserva.
Dependendo da razão do cancelamento, o reembolso das despesas de cancelamento (excluindo
despesas extra aplicáveis) poderá ser solicitado ao abrigo e nos termos e condições do seguro
contratado. As reclamações podem ser efetuadas diretamente à empresa seguradora contratada.
Nota: Sempre que o cancelamento reduza o número de passageiros pagos na totalidade e integrados
num grupo para um número abaixo daquele que serviu de base ao cálculo do preço, número de
lugares disponíveis e/ou concessões acordadas para a sua reserva, procederemos a um novo cálculo
desses itens e da factura com base no preço máximo aplicável.
Taxas de cancelamento para o Celebrity Flora e Celebrity Xpedition.
De forma a evitar taxas de cancelamento, tenha em conta que a notificação do cancelamento terá que
ser recebida antes da data e partida para o Celebrity Flora e Celebrity Xpedition. Serão aplicadas as
seguintes taxas de cancelamento e prazos:
Dias antes da partida/ Taxas de cancelamento por pessoa, excluindo despesas de correcções
Mais de 90 dias – sem taxa aplicável ao cancelamento
89 - 30 dias - valor do depósito
29 - 15 dias - 50% da tarifa total
14 dias ou menos - sem reembolso
Às reservas efectuadas a bordo em diferentes navios, poderão ser aplicados termos e condições, bem
como prazos de cancelamento diferentes, pelo que deverá ser solicitada informação detalhada antes
da reserva.

CONDIÇÕES DE RESERVA
1.11 PODERÃO SER EFECTUADAS ALTERAÇÕES NA RESERVA DEPOIS DE CONFIRMADA?
Poderão ser solicitadas alterações. A aceitação das alterações está dependente de disponibilidade
pelo que não garantimos que os pedidos de alteração sejam aceites.
A solicitação de umaalteração com uma antecedência igual ou inferior a 89 dias face à data da
partida, equivale a cancelamento da sua reserva original, sendo aplicáveis e devidas as taxas de
cancelamento tal como definido nestes termos e condições. Estas alterações serão tratadas como
uma nova reserva.
Todos os pedidos de alteração dos nomes do primeiro e segundo passageiros numa mesma
reserva, serão sempre considerados e geridos como um cancelamento pela Celebrity Cruises,
independentemente do numero que dias em que este pedido é feito.
Quando a alteração é solicitada com antecedência superior a 89 dias face à data da viagem, sendo
por nós considerada uma alteração pequena (como, por exemplo, a mudança de camarote, de
um nome numa reserva existente, alteração de turno de refeição ou para adicionar serviços extra
como transferes ou hotéis), , será aplicada uma taxa de alteração de €45 por pessoa, por reserva,
adicionada de quaisquer custos que tenhamos em consequência da alteração e de quaisquer custos,
encargos ou impostos de qualquer um dos nossos fornecedores. A taxa de alteração é uma quantia
não reembolsável, que será incluída em qualquer taxa de cancelamento, conforme detalhado no
ponto 1.10.
Se algum passageiro ficar impedido de realizar o cruzeiro, por exemplo, por motivos médicos,
o Cliente/ Beneficiário poderá propor o lugar em causa a outra pessoa (sugerida por si). Nesta
situação, será permitida a alteração de nome, sujeita ao pagamento de uma taxa administrativa
no valor de 45€ por pessoa, por reserva, e de quaisquer custos extra (consultar abaixo), gerados
por esta alteração. Deverá ser-nos enviada toda a documentação de prova dos motivos da alteração
requisitada (e.g. carta do médico).
Quer o passageiro que não irá realizar o cruzeiro quer o que o irá realizar são responsáveis por
garantir que o pagamento da taxa administrativa no valor de 45€ por pessoa, por reserva, de
quaisquer custos extra (consultar abaixo), gerados por esta alteração, e do montante em falta para o
pagamento final, são regularizados antes da efectivação da alteração.
1.12 É NECESSÁRIO SEGURO E/OU ASSISTÊNCIA EM VIAGEM?
Sim. Todos os passageiros deverão possuir um seguro pessoal de viagem antes da partida. Este
seguro deverá incluir uma cobertura mínima para os custos derivados do cancelamento ou o custo
de repatriamento em caso de acidente ou doença. É da responsabilidade do Cliente/ Beneficiário
adquirir um seguro adequado às suas necessidades particulares, bem como adquirir um seguro
adicional ou alternativo, se necessário. Deverá contactar o agente de viagens ou uma companhia de
seguros independente para obter mais informações sobre as apólices aplicáveis.
2. ANTES DE VIAJAR
2.1 OBJECTOS IMPORTANTES OU DE VALOR
Os objectos importantes ou de valor (por exemplo, medicamentos, jóias, objectos frágeis,
documentos de viagem ou outros, equipamentos vídeo/câmara/ computador/ telemóvel, etc.)
deverão fazer parte da bagagem de mão, não sendo incluídos na restante bagagem e/ou deixados
sem segurança no camarote ou noutro local do navio.
Deverá ter um cuidado especial com esses objectos.
Uma vez a bordo, e para sua protecção, todos os objectos importantes ou de valor deverão ser
depositados na recepção (“Guest Relations Desk”) ou, quando disponível, no cofre individual do seu
camarote. Aconselhamo-lo a contratar um seguro adequado para proteger esses objectos. Não nos
poderá ser imputada qualquer responsabilidade nem assumiremos qualquer obrigação por objectos
importantes ou de valor que não tenham sido depositados na recepção (“Guest Relations Desk”).
Relativamente aos os objectos depositados na recepção, o limite máximo de responsabilidade por
cada objecto extraviado ou danificado (por qualquer razão) enquanto tiver estado ao nosso cuidado,
é o limite máximo estabelecido na Convenção de Atenas (ver ponto 4.9).
2.2 OBJECTOS PROIBIDOS A BORDO
Para a segurança dos passageiros, os seguintes itens não são permitidos a bordo: ferros/ferros de
engomar; velas; drogas ilegais; máquinas de café; transformadores eléctricos; líquidos inflamáveis
e explosivos, como fogos de artifício ou produtos pirotécnicos; armas, incluindo armas brancas
e pistolas de iniciação, incluindo armas BB, armas de ar comprimido, isqueiros pistola, armas de
sinalização, pólvora, armas pellet; munições, incluindo balas, cartuchos ou mísseis que podem ser
disparadas usando um propulsor; imitações ou réplicas de armas, incluindo armas desactivadas ou
que não possam ser disparadas, que não sejam considerados brinquedos para as crianças; taser ou
armas de choque eléctricas; sprays de pimenta ou mace; mira telescópica ou bastões; equipamentos
de artes marciais (matracas, estrelas, etc); botijas de gás para mergulho/ cilindros (tanques de
mergulho são permitidos se estiverem vazios e garrafas de gás são permitidas); armas de mergulho
com lança; combustível de qualquer tipo; facas (cerimoniais ou outro tipo) facas lockback serrilhadas
de qualquer comprimento; facas disfarçadas, como fivelas de cintos, facas flick, ou facas de caça;
machados e algemas.
Poderemos ainda especificar outros objectos que não poderão ser levados para bordo e poderemos
igualmente não autorizar a entrada a bordo dos objectos que consideremos inapropriados. Se a
Celebrity Cruises ou o Comandante do navio tiverem razões para acreditar que qualquer camarote
possa conter objectos ou substâncias que não deveriam ter entrado a bordo, o Comandante ou um
oficial autorizado tem o direito de entrar e revistar o camarote em questão e apreender tal objecto
e/ou substância.
Nota especial: Certifique-se de que nenhum objecto cortante, incluindo mas não limitado a tesouras,
lâminas de barbear, corta-unhas, pinças, pentes com pontas metálicas e agulhas de tricotar se
encontra guardado na sua bagagem de mão, devendo antes constar na bagagem de check-in, devido
às novas regras de segurança dos aeroportos.
2.3 O QUE DEVERÁ FAZER SE A BAGAGEM SE PERDER, ATRASAR OU DANIFICAR DURANTE
O CRUZEIRO?
(ver ponto 2.1 sobre objectos importantes ou de valor.) Para lhe podermos prestar a melhor
assistência possível, deverá informar-nos do sucedido o mais depressa possível durante a realização
do cruzeiro, enquanto entra ou sai do navio, ou utilizando quaisquer serviços disponibilizados por
nós (excluindo viagens aéreas).
Se descobrir a perda, o atraso ou o dano enquanto estiver a bordo, deverá informar imediatamente a
recepção (“Guest Relations Desk”). O tempo limite para informar da perda, atraso ou dano, bem como
a quantia máxima que será paga por nós ou pelo fornecedor em questão, é definido como se segue:
Qualquer dano ou atraso aparente deverá ser-nos notificado e ao fornecedor do serviço em questão
(no caso de não sermos nós), antes ou, pelo menos, no momento da partida do navio ou, para outros
serviços, durante ou no final da utilização desses serviços. Qualquer perda, dano ou atraso não
aparente deverá ser-nos notificado e ao fornecedor do serviço em questão (no caso de não sermos
nós), no prazo de 15 após a partida do navio ou após a utilização do serviço em questão.
A falta de notificação nos prazos limite estabelecidos poderá afectar a nossa capacidade de
investigação da perda, atraso ou dano, com impacto na forma como a reclamação é gerida.
Caso se prove que o dano, atraso ou perda é da responsabilidade da Celebrity Cruises ou do
fornecedor de um serviço providenciado por nós para o cruzeiro, procederemos à compensação da
perda ou dano, ao abrigo e segundo os termos da Convenção de Atenas, sendo consequentemente
aplicáveis, por qualquer dano, atraso ou perda nestas circunstâncias, os limites máximos de
indemnização estabelecidos quanto a bagagem de camarote nesta Convenção.

As mesmas condições e limitações de responsabilidade serão aplicáveis aos danos, atrasos ou perdas
verificados fora do navio ou aquando da entrada ou saída do navio mas ao utilizar outros serviços que
fazem parte do cruzeiro e que tenhamos acordado providenciar no contrato celebrado.
Para mais informação sobre o âmbito e os limites de responsabilidade, verificar pontos 4.8 E 4.9
INFRA.
2.4 QUAL É O PESO PERMITIDO PARA A BAGAGEM?
O peso máximo de bagagem permitida nos nossos navios é de 90 kg por pessoa (com excepção do
Celebrity Flora e do Celebrity Xpedition). No entanto, as companhias aéreas também poderão impor
seu próprio limite de bagagem (restrições na quantidade, tamanho e peso), o qual terá também de
ser respeitado, e é geralmente inferior ao peso permitido para o cruzeiro.
Embora não exista nenhum limite de peso para a bagagem que leva a bordo do cruzeiro, existem
sempre algumas restrições na quantidade, tamanho e peso da bagagem que poderá levar no voo.
Verifique o bilhete de avião para conhecer o limite de bagagem que se aplica ao seu voo ou verifique
esse limite junto da companhia aérea.
2.5 QUAIS SÃO OS REQUISITOS DE PASSAPORTE E VISTOS PARA O CRUZEIRO DE FÉRIAS?
Para cidadãos portugueses é necessário passaporte, bilhete de identidade ou cartão do cidadão
com validade de pelo menos 6 meses antes da data de partida. Se durante o cruzeiro existir um
porto de escala em País cujas autoridades exijam o passaporte para a entrada, deverá fazer-se
acompanhar por este documento durante todo o cruzeiro, sem o qual não lhe será permitido o
embarque no navio. Para obtenção do passaporte, deverão ser solicitadas informações junto dos
serviços correspondentes.
Deverão ainda ser consultadas as embaixadas dos países a visitar, para determinar a necessidade de
obter vistos para os países a visitar durante o seu cruzeiro.
Para visitar a Rússia é necessária a obtenção de um visto. A Celebrity Cruises não providencia o serviço
de vistos. No entanto, se visitar a Rússia numa das excursões em terra organizada pela Celebrity
Cruises, não precisará de visto enquanto se encontrar nessa excursão em particular. Contudo, se
desejar visitar o país pelos seus meios, deverá obter um visto directamente na Embaixada da Rússia
em Portugal.
Os requisitos de passaporte e vistos poderão alterar ou variar de acordo com o destino. Não
assumiremos qualquer responsabilidade pela recusa de entrada num voo ou país, ou pela existência
de dificuldades ou custos, em resultado de o Cliente/ Beneficiário não ter o respectivo passaporte
actualizado e/ou não cumpra qualquer requisito de visto(s).
Como a obtenção de vistos pode ser um processo moroso, , recomendamos que o pedido seja
efectuado com a antecedência necessária. Durante a época alta os pedidos de visto poderão demorar
mais tempo a processar pelas organizações governamentais responsáveis. Para sua protecção,
e porque exigido nalguns destinos, a validade do seu passaporte não devrá expirar nos 6 meses
seguintes à data de realização da sua viagem.
Se não é um cidadão português ou não tiver um passaporte português, deverá verificar os requisitos
necessários aplicáveis ao seu passaporte e visto com as embaixadas dos países que irá visitar durante
o cruzeiro.
Viagens aos E.U.A.: Se viajar para os E.U.A., a menos que seja um cidadão dos E.U.A. ou que seja
elegível no âmbito do programa de isenção de visto, precisará sempre de um visto. Para obter
informações detalhadas sobre o programa de isenção de visto, os requisitos de elegibilidade e
informações de como solicitar um visto, visite https://esta. cbp.dhs.gov/esta/.
O processo de obtenção de vistos ou de um novo passaporte poderá demorar várias semanas, por isso
recomendamos que verifique e trate de todos os requisitos com antecedência.
Favor notar: Certas pessoas poderão não ser autorizadas a entrar nos EUA sem visa dentro do
Programa Visa Waiver. Este grupo de pessoas é constituído por, mas não limitado a, por exemplo,
pessoas que tenham sido presas, mesmo que a prisão não tenha resultado em condenação pela
prática de crime, ou com cadastro criminal. Se tiver dúvidas sobre se pode ou não viajar dentro do
Programa Visa Waiver, sugerimos que consulte os serviços Consulares dos E.U.A. no seu país antes
de reservar o seu cruzeiro connosco.
Viagens a Cuba: Os passageiros que chegam a Cuba em navios com embarque nos E.U.A. devem
cumprir os mesmos requisitos de visto que os cidadãos dos E.U.A., independentemente da sua
nacionalidade e o seu passaporte terá que ter pelo menos 6 meses de validade. Os passageiros
deverão preencher uma declaração bancária fornecida pela Celebrity Cruises no check-in para
certificar que a sua visita está em conformidade com os requisitos de entrada e para ser elegível para
receber um visto de entrada em Cuba. Os vistos serão emitidos no embarque, sendo adicionada uma
taxa de USD 75,00 à sua conta de bordo no primeiro dia do cruzeiro. As excursões em terra em Cuba da
Celebrity Cruises incluem, para os passageiros que as adquiram, os requisitos para a emissão de um
visto de turista. Aos titulares de passaportes de certos países (de alguns países Africanos, do Médio
Oriente e da Ásia) ser-lhes-á exigido, adicionalmente, um visto A1. Para obter mais informações sobre
os requisitos de visto para viajar até Cuba, entre em contacto com a embaixada cubana em http://
www.cubadiplomatica.cu, fale com seu agente de viagens ou, se reservou directamente, entre em
contacto connosco para obter mais informações.
É da responsabilidade do passageiro identificar e preencher todos os requisitos dos documentos de
viagem e tê-los disponíveis quando necessário. Os documentos de viagem apropriados, tais como
passaporte, vistos, certificado de inoculação e documentos legais de família são solicitados para
embarcar ou reentrar nos Estados Unidos da América e outros países. Os passageiros que não sejam
portadores dos documentos necessários poderão ser proibidos de embarcar no seu voo ou navio ou
de entrar num país e poderão estar sujeitos a uma penalização.
Não assumiremos qualquer responsabilidade pela recusa de entrada num voo ou país, ou pela
existência de dificuldades ou custos, em resultado de o Cliente/ Beneficiário não ter o respectivo
passaporte actualizado e/ou não cumpra qualquer requisito de visto(s).
Importante: Estes requisitos deverão actuar como guia apenas e estão sujeitos a alterações a
qualquer altura (muito frequentemente estes requisitos variam segundo a validade do passaporte,
mesmo em casos em que o visto não é necessário). Para informação actualizada por favor contactenos ou contacte o seu Agente de Viagens.
O Cliente/ Beneficiário deverá assegurar-se que exactamente o mesmo nome (incluindo as iniciais)
que consta no seu bilhete consta no seu passaporte. Se existir alguma diferença, poderá ser recusada
a sua entrada no voo. Não assumiremos qualquer responsabilidade pela recusa de entrada num voo
ou país, ou pela existência de dificuldades ou custos, em resultado de o nome exacto constante do
bilhete não coincidir com o que consta do passaporte.
As autoridades portuárias, poderão ocasionalmente pedir um documento de identificação com
fotografia, quando se prepara para embarcar num navio durante um cruzeiro. Recomendamos que
viaje com fotocópia certificada do passaporte, para além de levar consigo o passaporte, de forma a
minimizar alguma situação inconveniente, como por exemplo a perda do seu passaporte.
2.6 EXISTEM ALGUNS REQUISITOS FORMAIS DO PONTO DE VISTA SANITÁRIO?
Peça informações ao seu médico e informe-se sobre os requisitos sanitários mais recentes para todos
os destinos apresentados nesta brochura. A Celebrity Cruises aceita passageiras grávidas até à 23ª
semana de gravidez.A viagem não poderá ocorrer se antes ou durante o cruzeiro se perfizerem as
primeiras 24 semanas de gravidez.
Para garantir uma viagem saudável, solicitamos que os passageiros preencham um questionário
no momento do Check In para confirmar se sofrem ou apresentam sintomas de infecções
gastrointestinais ou outras doenças que se poderão transmitir facilmente de pessoa para pessoa.
Temos instalações médicas a bordo e um médico em todas as nossas partidas para lhe prestar

assistência no caso de não se sentir bem. Recomendamos que consulte o médico a bordo no caso de
não se sentir bem, especialmente no caso de estar a sofrer de alguma indisposição gastrointestinal,
como diarreia ou vómitos. Nestas circunstâncias por favor contacte o médico a bordo de imediato e
siga todos os conselhos e instruções dadas pelo nosso pessoal médico. Quando necessário, em caso
de doença contagiosa, poderá ser obrigado a permanecer no seu camarote para evitar o contágio aos
restantes passageiros . O não cumprimento das indicações do médico a bordo ou do pessoal médico
viola a nossa Política de Conduta do Passageiro e pode levar ao desembarque do passageiro no
próximo porto de escala do cruzeiro como estipulado na Política de Conduta. A informação completa
sobre a Política de Conduta do passageiro consta nestes Termos e Condições ou pode ser consultada
em www.celebritycruises.com.
2.7 E SE NÃO PUDER VIAJAR?
Os consumidores residentes na UE que efetuaram reservas após 1 de julho de 2018, deverão notificarnos, por escrito, com uma antecedência mínima de 7 dias relativamente à data da partida, no caso
de pretenderem transferir a sua reserva para outra pessoa. Existindo custos acrescidos com tais
alterações, como por ex. cancelamento de voos e taxas de remarcação, taxas administrativas ou
outros encargos ou custos decorrentes de tal transferência, o consumidor e a pessoa que assumir
a sua reserva, são solidariamente responsável pelo pagamento dessas taxas, encargos ou custos.
3. A BORDO DO NAVIO
3.1 COMO SÃO AS REFEIÇÕES A BORDO?
Temos ao seu dispor vários turnos de refeição no restaurante principal. Por favor solicite o seu
turno de preferência e número de lugares que necessita para a sua mesa no momento da reserva.
Não podemos aceitar reservas que estejam condicionadas pela confirmação ou disponibilidade do
turno de refeição antes da data de partida. O cancelamento porque o turno de preferência não está
disponível (independentemente de essa disponibilidade ter sido ou não confirmada no momento da
reserva), está sujeito à aplicação das taxas normais de cancelamento. Os pedidos de turno de refeição
não podem ser garantidos. O seu número de mesa será confirmado no seu camarote no início do seu
cruzeiro. Os horários de Jantar podem variar ligeiramente em dias de escala devido aos horários das
excursões em terra. O programa Celebrity Select Dinning (turno “aberto”) está agora disponível em
toda a frota oferecendo aos nossos hóspedes mais flexibilidade no horário de jantar. Pode decidir
quando deseja jantar entre as 18h00 e as 21h30 (este horário poderá variar por itinerário) todas as
noites; este horário é muito semelhante a um restaurante normal, no entanto, aconselhamos sempre
que reserve o seu horário de refeição para garantirmos o melhor serviço e para evitar quaisquer
eventuais tempos de espera. Poderá também reservar online, antecipadamente, os seus horários de
refeição na área “Already Booked” (Gerir a minha Reserva). O Celebrity Select Dinning está sujeito à
disponibilidade e as gratificações terão que ser pré-pagas para poder optar por este programa de
refeição. Se deseja reservar esta opção por favor contacte o seu Agente de Viagens.
Se deseja ser mais flexível ao pequeno-almoço e ao lanche estas refeições são servidas também em
locais alternativos. Consulte o seu jornal de bordo diário para saber os locais e horários. O Pequenoalmoço Mediterrânico é servido quando requisitado, no seu camarote entre as 06:30 e as 10:00. Tem
à sua disposição um serviço de quartos 24h por dia. Os passageiros em suites poderão requisitar
um menu completo para que cada refeição seja servida na suite. A comida a bordo está incluída no
preço do cruzeiro. No entanto será aplicada uma taxa de serviço nos restaurantes de especialidade
nos navios da Celebrity Cruises (desde 10USD-50USD por hóspede com mais de 13 anos de idade
dependendo do restaurante) e para os camarotes entre as 23h e as 6h será aplicada uma taxa de
serviço de quarto de 4.95USDólares a cada pedido efectuado neste horário. Com a excepção do
restaurante Sushi on Five, as crianças com idade entre os 6 e os 12 anos podem almoçar ou jantar
nos restaurantes de especialidade com um desconto de 10USD ao selecionarem de um menu de
jantar standard; para as crianças com idade até 5 anos, inclusive, a refeição será complementar. Para
o restaurante Sushion Five, a todos os convidados, independentemente da idade, serão aplicados
os preços mencionados no menu. Os restaurantes de especialidade a bordo dos navios da Celebrity
Cruises não têm menu infantil.
Para os Restaurantes de Especialidade é necessário reservar sob a regra “first come first served”. A
reserva pode ser efectuada diariamente a bordo ou previamente até 5 dias antes da data de partida
do cruzeiro. Visite www.celebritycuises.pt para mais informações.
Opções de Refeições Complementares:
Categoria do Camarote
Restaurant options
Todas
Restaurante Principal, Oceanview Café
AquaClass®
Restaurante Principal, Oceanview Café, Blu*
Suites	
Restaurante Principal, Oceanview Café, Luminae e Blu*
(sujeito a disponibilidade de lugares)
*O restaurante Blu é reservado exclusivamente para os hóspedes alojados na categora AquaClass®.
As crianças em camarotes AquaClass e suites são bem vindos no Blu desde que acompanhados pelo
adulto com quem partilham o camarote. Passageiros em suites podem ir ao restaurante Luminae
para o pequeno-almoço, lanche e jantar sem ser aplicada qualquer taxa de serviço. No entanto,
se desejarem convidar passageiros que não estejam hospedados em suites, estes terão que fazer
a reserva e ser-lhes-á aplicada uma taxa de serviço de 20USDólares para o pequeno almoço e
50USDólares para o jantar. Estas taxas são aplicadas apenas a passageiros com idade igual ou inferior
a 12 anos o e a convidados por passageiros alojados em suites.
3.2 EXISTEM DIETAS ESPECIAIS?
A Celebrity Cruises poderá providenciar uma variedade de dietas, incluindo refeições para diabéticos,
vegetarianas, com pouco sal, poucas calorias e com pouco colesterol.
Tomaremos as medidas necessárias para passageiros com necessidade de uma dieta especial
relacionada com religiã*o e/ou por razões médicas, (e.g. intolerância ao glúten ou lactose). Deverá
informar-nos com antecedência para que possamos preparar o seu cruzeiro. Envie-nos o seu pedido
de dieta especial, por escrito, até 90 dias antes da data de partida, fornecendo-nos o maior número
possível de informações sobre as suas necessidades particulares, e confirme o seu pedido com o
Gerente do Restaurante no dia de embarque. (Os pedidos de refeições Kosher deverão ser efectuados
por escrito até 90 dias antes da partida para cruzeiros na Europa e América do Sul e até 40 dias antes
para cruzeiros nas Caraíbas e Alasca).
Apesar da nossa disponibilidade para aceitar pedidos especiais de dieta e anotar as intolerâncias
alimentares, as refeições especiais apenas estarão disponíveis no restaurante principal de cada
navio. Não podemos garantir que a comida servida em qualquer outro estabelecimento alimentar
a bordo do navio respeite os requisitos dietéticos específicos e as intolerâncias alimentares pelo que
não assumiremos qualquer obrigação ou responsabilidade a este título.
Com base nas informações fornecidas sobre quaisquer necessidades especiais que possa ter, faremos
uma avaliação e adequaremos a sua viagem para que se sinta seguro enquanto estiver sob nossos
cuidados. Se, depois de nos ter fornecido informações sobre as suas necessidades, considerarmos
que, devido às suas necessidades especiais, as férias reservadas não são adequadas, entraremos em
contacto consigo, o mais rapidamente possível, para explicar as nossas razões e avaliar quaisquer
outras alternativas possíveis.
Os potenciais passageiros que estejam a pensar fazer um cruzeiro com aCelebrity Cruises, deverão
contactar connosco antes de fazer uma reserva para falar sobre quaisquer necessidades especiais.
Qualquer informação pessoal sensível que nos forneça será tratada com a maior confidencialidade,
nos termos e em cumprimento da legislação aplicável.
*As refeições Kosher são pré-embaladas e só estão disponíveis para o jantar.

CONDIÇÕES DE RESERVA
3.3 ASSISTÊNCIA
A partir de 1 de julho de 2018, se estiver em dificuldades durante as férias e precisar de assistência
de serviços de saúde, autoridades locais ou assistência consular, ligue, por favor, para +1 305 341
0204 para obter mais informações. Os agentes falam apenas o idioma inglês e espanhol e ser-lhe-ão
cobrados os custos locais de ligação para os EUA. A Celebrity Cruises, poderá também cobrar uma taxa
razoável por estes serviços. A bordo, consulte o balcão de atendimento ao cliente ou o centro médico.
3.4 PODERÁ UM PEDIDO ESPECIAL SER GARANTIDO?
Infelizmente, não. Se tiver um pedido especial, comunique os detalhes por escrito ao seu agente de
viagens ou no momento da reserva. Nós e os nossos fornecedores tentaremos responder a pedidos
especiais razoáveis, mas lamentamos não poder garantir a sua satisfação. A impossibilidade
de responder a qualquer pedido especial por qualquer razão não poderá ser considerada como
uma violação do contrato. Se um pedido especial apenas puder ser satisfeito através de um custo
adicional, este ser-lhe-á imputado antes da partida ou pago no local, excepto quando requisitos
legais não o permitam. A confirmação de que um pedido especial foi anotado e transmitido ao
fornecedor, ou a inclusão do pedido especial no seu recibo de confirmação ou em qualquer outro
documento, não poderá ser considerada como uma confirmação de que o pedido será satisfeito.
Não será aceite qualquer reserva sob condição de determinado pedido especial ser satisfeito, sendo
estas tratadas como reservas normais e sujeitas às regras supra relativas aos pedidos especiais, salvo
quando expressamente e por escrito concordarmos com tal condição no momento da reserva
3.5 CONSUMO DE ÁLCOOL A BORDO
A idade mínima para consumo de qualquer bebida alcoólica nos navios da Celebrity Cruises com
partida na Europa, América do Sul, Ásia, Austrália e Nova Zelândia é de dezoito (18) anos. A idade
mínima para consumo de qualquer bebida alcoólica nos navios da Celebrity Cruises com partida da
América do norte e Canadá é de vinte um (21) anos. A Celebrity Cruises reserva-se no direito de variar
a idade mínima sem pré-aviso onde a lei local requeira esta medida ou onde seja esse o desejo ou
necessidade.
Dentro das águas territoriais de alguns países dos nossos itinerários ou no porto de embarque, os
bares e as lojas de bordo poderão estar encerradas ou ser aplicadas restrições na venda de alguns
produtos ou ser aplicado um valor de IVA adicional, dependendo da legislação do IVA do país em
questão.
Actualmente os passageiros estão autorizados a levar a bordo do navio duas garrafas de vinho por
camarote e apenas no primeiro embarque. Se o vinho for consumido numa zona pública, terá que
pagar uma taxa de USD $25 por garrafa. As bebidas alcoólicas adquiridas a bordo nas lojas isentas de
impostos não se destinam ao consumo durante o cruzeiro. As mesmas serão guardadas e entregues
no camarote na última noite.
3.6 CÓDIGO DE VESTUÁRIO
À noite, a bordo Celebrity Cruises são recomendados dois tipos de indumentária:
Chic – Código de vestuário para brilhar nas suas férias e será apenas uma noite em cruzeiros até 6
noites e duas em cruzeiros de 7 noites ou mais. As mulheres deverão sentir-se confortáveis vestindo
uma saia ou vestido de cocktail, calças ou smart jeans com um top elegante e os homens devem
também sentir-se confortáveis usando calças ou smart jeans , camisa ou uma camisola com uma
jaqueta ou blazer (opcional).
Smart Casual - É o tipo de indumentária que pode ser apreciada para todas as noites do seu cruzeiro
incluindo nas noites Chics, se preferir jantar no restaurante buffet, o Oceanview Café. As mulheres
devem sentir-se confortáveis vestindo saia, calças ou jeans com um top casual. Os homens devem-se
sentir confortáveis usando calças ou jeans com uma camisola/camisa com mangas.
Por favor tenha em atenção: T-shirts, maillots, tops curtos, bonés e camisolas desportivas, não são
permitidos na sala de jantar principal ou nos restaurantes de especialidade, em momento algum.
Calções de banho e chinelos também não são permitidos à noite.
As normas do código de vestuário Smart Casual acima referido serão aplicadas no restaurante
principal e restaurantes de especialidade, e no Teatro Principal durante todas as noites.
3.7 GRATIFICAÇÕES
Celebrity Cruises
Se não optou pelo pré-pagamento das gratificações, por sua conveniência, iremos adicioná-las
automaticamente ao seu serviço no Restaurante Principal e Camarote na sua conta de bordo,
diariamente e nos seguintes montantes que poderão ser ajustados à sua descrição: €12,50 por pessoa
por dia para hóspedes em camarotes standards (€13,00 por pessoa por dia para camarotes em Classe
Consierge e AquaClass® e de €15,50 por pessoa por dia para hóspedes em camarotes em Suites). Estas
taxas de serviço (gratificações) serão cobradas em U.S. Doláres.
A taxa de serviço standard é de 18% e é automaticamente adicionada ao preço das bebidas nos bares
e tratamentos de beleza.
As taxas de serviço a bordo (gratificações) poderão ser distribuídas por outros membros do staff
dependendo dos requisitos do serviço em questão.
As taxas de serviço a bordo (gratificações) poderão ser prépagas ou serão automaticamente
adicionadas à sua conta de bordo SeaPass. As Gratificações são ilimitadas e por isso as quantias
poderão ser ajustadas a bordo. As taxas de serviço prépagas serão apresentadas no momento da
reserva.
Celebrity Flora e Celebrity Xpedition
Todas as gratificações a bordo, bem como as que destinadas aos biólogos que acompanham os
passageiros em todas as visitas às ilhas estão incluídas no preço do cruzeiro.
Este valor cobre todo o Pessoal de Serviço, incluindo os empregados de mesa e chefes de mesa que
o tratam nas salas de jantar, o pessoal dos camarotes e os assistentes de mordomo e camarote. O
pessoal do bar/vinhos tem uma taxa padrão de 15% sobre as bebidas facturadas e serviço prestado.
No entanto, entendemos que a gratificação é uma opção pessoal, por isso, se desejar ajustar o valor,
contacte a recepção (“Guest Relations”) que terá todo o prazer em assisti-lo.
Favor notar: alguns dos nossos cruzeiros têm escalas apenas em portos da EU e nestes será necessário
cobrar a bordo o IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado) em certos produtos e serviços dependendo
da regulamentação do IVA do país a que pertence o porto de embarque. O IVA é cobrado a produtos e
serviços no ponto de venda e subsequentemente pago ao país do porto de embarque. Os passageiros
NÃO residentes na EU poderão reclamar o pagamento de IVA de bens materiais, antes do seu regresso
desde qualquer ponto da EU, normalmente no aeroporto.
3.8 EXCURSÕES E ACTIVIDADES EM TERRA
Para garantir que não perde a oportunidade de escolher a excursão em terra que pretende,
recomendamos que visite o nosso website www.celebritycruises.com, para reservar os seus
lugares. A reserva terá de ser efetuada 5 dias antes da data de partida. A reserva antecipada da
excursão evitará as filas e tempos de espera no balcão das excursões a bordo (explorations desk).
Em alternativa poderá tratar pessoalmente de todos os preparativos e documentos necessários para
explorar cada porto de escala (à excepção dos cruzeiros às ilhas Galápagos).
As informações contidas na nossa brochura estão correctas, dentro dos parâmetros por nós
conhecidos, na altura da sua impressão. As descrições expressas na brochura referem-se às
actividades que estão disponíveis nos portos que visitará. Não temos qualquer envolvimento nas
actividades que não sejam realizadas, supervisionadas ou controladas por nós. As excursões em
terra são organizadas por operadores locais totalmente independentes da Celebrity Cruises. Estes
operadores não são parte do contrato celebrado, mesmo quando a Celebrity Cruises tenha sugerido
operadores/ centros específicos e/ou tenha auxiliado na reserva de tais actividades.
Deste modo, pelo contrato celebrado, a Celebrity Cruises não assume qualquer obrigação

relativamente a essas actividades, nem consequentemente, daqui resulta qualquer tipo
de responsabilidade para a Celebrity Cruises. É entendimento expresso que a aceitação da
responsabilidade contida no ponto 4.8 destas condições de reserva não é aplicável a estas
actividades.
Não podemos garantir a exactidão das informações fornecidas em relação a estas actividades,
nomeadamente, sobre a estância/área que visitará (excepto se for relativo aos serviços que fazem
parte do seu contrato), ou sobre qualquer excursão ou actividade que não faça parte do nosso
contrato, uma vez que estas não estão sob o nosso controlo.
Se entender que quaisquer actividades mencionadas na nossa brochura, e que não fazem parte do
nosso contrato, são vitais para o sucesso das suas férias, informe-nos imediatamente e por escrito
dessa situação, e nós dar-lhe-emos as últimas novidades. Se tivermos conhecimento de quaisquer
alterações relevantes em relação às informações das estâncias/áreas e/ou actividades no exterior
que possam afectar a sua decisão em reservar as suas férias connosco, comunicá-las-emos no
momento da reserva.
Favor notar: requisitos especiais para passageiros com mobilidade reduzida ou deficiência podem
estar disponíveis para determinadas excursões em terra cuja avaliação do risco foi considerada
adequada. Para obter detalhes, incluindo os custos deste tipo de requisitos especiais, envie um email
para shorexaccess@rccl.com com os detalhes de quaisquer requisitos especiais. Quando aplicável,
forneça também as dimensões, o peso e tipo de bateria de cadeira de rodas / scooter.
Tours que incluam voos, eventos especiais, estadias terrestres em hotel, podem incorrer em custos
para a Celebrity Cruises e por isso estar sujeitos a uma taxa de cancelamento.
3.9 POLÍTICA DE FUMO
Não é permitido fumar dentro de qualquer restaurante a bordo, teatro, salões/bares, halls, elevador
ou corredor. Esta política inclui produtos relacionados com o fumo como os cigarros eletrónicos.
Não é permitido fumar dentro de qualquer camarote ou em qualquer camarote com varanda.
Existem as áreas exteriores afectas para o efeito. Os passageiros poderão encontrar a informação
respectiva na edição diária do diário de bordo, Celebrity Today.
Em cada um dos navios, o Director do Hotel determinará, ao seu critério, se os decks Promenade a
bombordo/estibordo e na proa/popa serão locais exteriores (cobertos) onde é permitido fumar.
• O navio Celebrity Flora e Celebrity Xpedition operam ao abrigo de uma política ainda mais rigorosa
do que o resto da frota; continuará a ser permitido fumar apenas nas áreas especificadas dos decks
exteriores destes navios.
• Não é permitido fumar no Lawn Club nem no Sunset Bar do Lawn Club do navio Celebrity Solstice.
• Qualquer violação à política de tabagismo poderá resultar numa taxa de limpeza de $250, que será
cobrada na conta a bordo do passageiro, e poderá também ser abordada através da política de
conduta do passageiro da companhia.
A nossa política de tabagismo está sujeita a alterações. Essas alterações poderão ser adoptadas em
países que obriguem à aplicação dos regulamentos locais.
4. INFORMAÇÃO ADICIONAL
4.1 E SE ESTIVER A VIAJAR EM GRUPO?
Consulte o seu agente de viagens ou a nossa empresa directamente para obter informações sobre
depósitos, pagamentos, cancelamentos ou outras. Os termos e condições para os passageiros que
viajem em grupo são diferentes dos que se aplicam a reservas individuais.
4.2 QUAIS AS CONDIÇÕES PARA PASSAGEIROS COM NECESSIDADES ESPECIAIS?
Procuramos assistir os passageiros com limitações ou deficiências motoras com as medidas
consideradas razoáveis para atender a todos os que necessitarem de serviços especiais/ assistência.
Para os hóspedes com limitações ou deficiências motoras procuramos garantir um transporte
confortável para os aeroportos, cais e a bordo através da ligação com as companhias aéreas, agentes
portuários, hotéis, companhias de transporte e com os nossos navios, garantindo, dentro do razoável,
as medidas de assistência impostas por necessidades médicas genuínas.
Para passageiros com necessidade de dietas especiais relacionadas com religião e/ou por razões
médicas (e.g. intolerância ao glúten ou lactose, refeições Kosher ou Halal), tomaremos as mesmas
medidas .
No momento da reserva deverão ser-nos comunicados os requisitos especiais a observar, e.g.,
transporte de equipamento médico, acompanhamento de animais de assistência (cães guia),
cadeiras de rodas, assistência no aeroporto/cais/a bordo ou relacionada com o navio ou alojamento
em hotel.
Todos os pedidos deverão ser solicitados por escrito ao departamento de reservas da Melair, Lda.,
até 90 dias antes da data de partida. Quando não for possível o suporte ou a prestação dos serviços
apropriados informaremos assim que nos for possível.
Deverá certificar-se de que está apto fisicamente, reúne condições de saúde para viajar e que a
sua viagem não colocará em perigo a sua vida ou integridade física ou as de qualquer outra pessoa.
No momento da reserva (ou logo que possível, se a situação se verificar depois da reserva), deverá
informar por escrito o seu agente de viagens sobre qualquer condição física ou de saúde que possa
ou venha a requerer tratamento médico ou cuidados durante o seu cruzeiro, ou que possa ou venha
a afectar o seu cruzeiro de alguma forma (incluindo o uso de algum serviço ou equipamento). Queira
providenciar o máximo de informações possível.
À excepção do que é estipulado infra, os nossos navios dispõem de um número limitado de camarotes
para necessidades especiais, equipados e desenhados para ajudar os passageiros com dificuldades
motoras ou outras limitações que poderão tornar os camarotes standard desaconselháveis. Os
passageiros que reservem este tipo de camarotes terão que assinar e enviar um formulário para que
possamos garantir que estes camarotes são alocados aos passageiros que genuinamente possuem
requisitos médicos para o efeito.
De modo a garantir esta correcta alocação, quando não se verifique uma genuína necessidade
médica, estes passageiros poderão ser realocados a um camarote standard ou poderemos cancelar a
reserva. Contacte special_needs@celebrity.com para mais informações.
Tenha em atenção que alguns portos de escala não possuem infra-estruturas necessárias para
fornecer acessos, transporte ou excursões em terra para pessoas com necessidades especiais.
Os passageiros que utilizem cadeira de rodas deverão providenciar a sua própria cadeira articulada
e poderão encontrar algumas áreas do navio inacessíveis. Determinadas condições (por exemplo, a
utilização de botes) poderão impossibilitar os passageiros em cadeiras de rodas de desembarcar em
determinados portos de escala.
Nota: Os navios que operam nas ilhas Galápagos não dispõem de camarotes que possam instalar
cadeiras de rodas nem equipamentos para passageiros dependentes de oxigénio ou que necessitem
de terapias de oxigénio.
Reservamo-nos o direito de recusar a autorização de embarque para viajar de acordo com a
Regulamentação UE 1177/2010, aqui se incluindo a recusa de forma a salvaguardar os requisitos de
segurança estabelecidos por uma lei internacional, da União ou nacional ou norma imposta pelas
autoridades competentes, ou onde o design do navio ou infra-estrutura do porto (incluindo os
terminais) e equipamento tornar impossível o processo de embarque, desembarque ou transporte
de um passageiro de modo seguro e de forma operacionalmente viável.
4.3 E SE ESTIVER NUMA VIAGEM DE CRUZEIROS CONSECUTIVOS?
Cruzeiros consecutivos são cruzeiros que se realizam seguidos. Por exemplo, um cruzeiro nas
Caraíbas Ocidentais imediatamente seguido por um cruzeiro nas Caraíbas Orientais.
Nestes casos pode haver duplicação de programas, menus e entretenimento a bordo.

Devido à preparação do navio entre o desembarque e o embarque, algumas áreas a bordo podem
não estar disponíveis no dia da transição. No dia da transição, será necessário desembarcar o
navio para cumprir os regulamentos e normas de imigração. Também é necessário que todos os
passageiros de cruzeiros consecutivos voltem a fazer o registo do Xpress Pass® no dia da mudança
para o novo cruzeiro, o que deverá ser efectuado no cais antes de embarcar novamente no navio para
o seu próximo cruzeiro. Se reservou o mesmo camarote nas duas partidas, pode deixar a bagagem
dentro do mesmo. Se reservou camarotes diferentes nas duas partidas, precisará de embalar toda a
sua bagagem no final da primeira navegação e esta será armazenada até o seu novo camarote estar
pronto para poder instalar-se.
Como os nossos navios não são reservados nos Estados Unidos, de acordo com a legislação dos E.U.A.,
não temos permissão para realizar reservas de dois ou mais itinerários de cruzeiros consecutivos, cujo
primeiro itinerário comece num porto dos E.U.A. e o segundo itinerário termine num outro porto dos
E.U.A., a menos que tais itinerários incluam um porto estrangeiro distante. Se deseja reservar duas
viagens consecutivas que comecem e terminem em diferentes portos dos E.U.A., recomendamos
que, em vez de reservar on-line, entre em contacto com nosso departamento de reservas ou com o
seu agente de viagens para obter mais conselhos, antes de efectuar uma reserva.
Sendo identificada uma reserva efectuada em violação destes requisitos, reservamo-nos o direito de
cancelamento da reserva e reembolso do valor já pago.
4.4 EXISTE ALGUMA RESTRIÇÃO DE IDADE?
Nos cruzeiros cujo porto de embarque seja na Europa, Ásia, América do Sul, Austrália ou Nova
Zelândia, poderão viajar menores de 18 anos (“menores de idade”) desde que acompanhados
no camarote pelos pais, tutor ou outra pessoa maior de idade autorizada para os acompanhar.
Nos navios que naveguem a partir dos E.U.A. ou Canadá, são considerados “menores de idade”, os
menores de vinte um anos (21).
Os menores de 18 anos à data do início do cruzeiro, que não viajam com pelo menos um dos pais
ou tutor legal, terão de apresentar: (i) uma autorização escrita dos pais ou tutores legais, com a
assinatura de pelo menos um dos pais/tutores legais reconhecida no notário, nos termos abaixo
definidos; e (ii) um passaporte válido do menor e (iii) visto(s) (ou cópia do certificado de nascimento
reconhecida), para poderem viajar.
Nos casos em que a maioridade seja atingida aos 21 anos, para menores com 18, 19 e 20 anos de idade,
à data de partida do cruzeiro, não é exigida autorização dos pais ou tutores legais.
Adultos que não sejam os pais ou tutores legais de qualquer menor de idade que viaje connosco,
deverão apresentar o passaporte válido do menor e visto (ou cópia do certificado de nascimento) e
um documento legal original reconhecido pelo notário, assinado pelo menos por um dos pais/tutor
legal. A carta deve autorizar o adulto a viajar e levar consigo o menor(es) no cruzeiro especifico e
deve autorizar o adulto a supervisionar o menor, a assinar autorização para praticar determinados
desportos a bordo e a permitir tratamento médico que necessite ser administrado ao menor de
acordo com a opinião do médico que o trate, e que deve ser administrado sem qualquer atraso. A
assinatura deve ser reconhecida no notário.
Não se verificando os requisitos acima definidos, o menor(es) em causa não poderá embarcar no
navio ou realizar o cruzeiro.
Nestes casos, a Celebrity Cruises não será responsável por qualquer custo, despesas ou perdas
sofridas em resultado do facto de o menor em causa, ou de a(s) pessoa(s) que pagou o seu cruzeiro
(se não o próprio menor), ou de qualquer pessoa que viajasse com o menor não continuar ou não
iniciar a viagem como resultado da falta de apresentação da carta de autorização nos termos acima
indicados.
Os pais/ tutores legais que viagem com menores cujo o último nome seja diferente dos seus pais/
tutor legal, terão de apresentar prova legal, tal como certificado de nascimento/divórcio, etc.
demonstrativa de que são os pais/tutores legais do menor em causa.
Os menores de dezasseis anos casados entre si poderão reservar camarotes, (a prova de casamento
será solicitada no momento da reserva).
Fora da situação prevista no parágrafo anterior, apenas poderão ser reservados camarotes para
ocupação por menores quando o camarote adjacente seja dos pais ou do tutor legal dos menores.
A bordo existem certos serviços onde a entrada é restringida pela idade. Nomeadamente, a
utilização do Elemis Aqua Spa está limitada a passageiros com mais de 18 anos. Todos os detalhes
dos serviços a bordo com restrições de idade são publicados no Programa Diário, que está disponível
no Guest Relations Desk.
A idade mínima para os bebés poderem ser admitidos como passageiros é de seis meses (6), à data da
partida. No entanto, em qualquer cruzeiro que tenha 3 ou mais dias de navegação seguidos, a idade
mínima para os bebés é de 12 meses de idade completos no primeiro dia do cruzeiro/CruiseTour.
Neste sentido, nos cruzeiros transatlânticos, transpacíficos, Havai, Austrália ou algumas partidas da
América do Sul e outros destinos, a idade mínima será de doze (12) meses.
A saúde e segurança dos nossos passageiros é a nossa prioridade número umpelo que, considerando
as limitações dos serviços médicos a bordo, equipamento e funcionários, a companhia não pode
aceitar excepções a esta regra.
4.5 ALTERAÇÃO DA DATA DO CRUZEIRO OU MUDANÇAS DE ITINERÁRIO
A Celebrity Cruises , pelo contrato celebrado, não garante que os navios façam escala em todos os
portos previstos ou cumpram todo o itinerário anunciado.
Os itinerários poderão sofrer alterações. A Celebrity Cruises e o Comandante do navio reservam-se
o direito de não fazer escala em algum(ns) porto(s), fazer escala em porto(s) adicional(ais), desviar
a rota do itinerário anunciado ou substituir um navio ou porto por outro. Estas alterações poderão
dever-se a motivos diversos, tais como as condições atmosféricas ou do estado do mar, emergências
com passageiros, assistência a outros navios, ou impossibilidade de o navio operar a uma velocidade
normal devido a problemas mecânicos ou técnicos inesperados.
Por norma, qualquer alteração ao itinerário servirá para proteger os interesses e a segurança dos
nossos passageiros. Ver também o ponto 4.6 INFRA.
4.6 PODE HAVER ALTERAÇÃO OU CANCELAMENTO DO CRUZEIRO?
Ocasionalmente, poderá ser necessário fazer alterações ou corrigir erros na brochura e outros
detalhes antes ou depois de as reservas terem sido confirmadas e, mais raramente, cancelar reservas
já confirmadas.
Faremos todos os possíveis para evitar alterações ou cancelamentos, mas reservamo-nos o direito
de os fazer caso necessário.
Se necessitarmos de proceder a alguma alteração significativa ou cancelar o cruzeiro, informá-loemos o mais rapidamente possível. Neste caso, estando em causa uma alteração significativa, e se
houver tempo antes da partida, oferecer-lhe-emos a possibilidade de escolher uma das seguintes
opções:
(a) poderá aceitar as alterações propostas ou
(b) poderá comprar um cruzeiro nosso alternativo, de características semelhantes ao originalmente
reservado, se disponível. Oferecer-lhe-emos, pelo menos, um cruzeiro alternativo de
características semelhantes ou superiores, não tendo de pagar mais do que o preço do cruzeiro
original. Se o cruzeiro for de preço inferior, devolver-lhe-emos a diferença. Se não desejar aceitar
o cruzeiro que lhe sugerimos, poderá escolher outros dos que se encontrem disponíveis. Deverá
pagar o preço aplicável a esse cruzeiro. Isto significa que terá de pagar mais, se o preço for superior,
ou que receberá um reembolso, se for inferior.
(c) cancelar ou aceitar o cancelamento. Neste caso, receberá o reembolso total de toda a quantia que
já nos pagou.

CONDIÇÕES DE RESERVA
As opções acima descritas não estão disponíveis se a alteração não for significativa.
O que é uma alteração significativa?
Uma alteração significativa consiste numa alteração ao cruzeiro que já foi confirmado e que poderá
ter um efeito significativo no mesmo.
Seguem-se exemplos de alterações significativas e menores (tal como definido abaixo):
i. Alteração significativa: Mudança de dois dias num porto de escala para dois dias em navegação
ii. Alteração menor:
- Mudança de um porto de escala para outro;
- Mudança de um dia num porto de escala para um dia em navegação;
- Mudança nos horários de qualquer porto de escala, apesar de o navio fazer escala em todos os
portos previstos;
- Alteração da ordem dos portos visitados.
Eventualmente, por motivos de força maior (ver ponto 4.11), poderemos ser obrigados a alterar ou
terminar o seu cruzeiro após a partida, mas antes do termo previsto para o mesmo. Nestas situações,
lamentamos informar que não poderemos fazer qualquer reembolso (a não ser que obtenhamos
reembolsos por parte dos nossos fornecedores), pagar qualquer tipo de compensação ou responder
por quaisquer despesas em que possa incorrer como resultado desta situação.
4.7 PODE SER RECUSADA AUTORIZAÇÃO PARA VIAJAR?
Sim, quando no entender razoável da Celebrity Cruises, do Comandante do navio ou do médico se
considerar que o passageiro não se encontra em condições para viajar, por qualquer razão, ou se
existir qualquer risco ou perigo para si próprio ou para os outros passageiros, ou se o passageiro
apresentar um comportamento que possa causar perigo, incómodo ou perturbação a terceiros ou
a bens materiais. Nesta situação, a Celebrity Cruises tem o direito de, sem aviso prévio, recusar a
autorização para viajar em qualquer navio ou de fazer terminar o seu cruzeiro de férias em qualquer
altura. O passageiro poderá, como tal, ser desembarcado em qualquer porto ou zona em que o navio
faça escala, sem qualquer responsabilidade da Celebrity Cruises.
Nestas situações, o passageiro terá de suportar quaisquer custos, despesas ou perdas sofridas
como resultado da situação, não lhe sendo devida qualquer compensação ou reembolso. Se o seu
cruzeiro terminar desta forma, a partir do momento do termo, a Celebrity Cruises não terá qualquer
responsabilidade para com o passageiro.
Para garantir uma viagem saudável, aos passageiros que check-in apresentem sintomas de doença
gastrointestinal ou outras doenças que se possam propagar facilmente de pessoa para pessoa, após
uma consulta com a nossa equipa médica, poderá ser solicitado o reagendamento do cruzeiro.
A Celebrity Cruises terá o direito de recusar autorização para viajar ou para utilizar qualquer serviço
se o passageiro não estiver ou aparentar não estar em condições de viajar ou se apresentar uma má
conduta, tal como definido acima, em qualquer altura do cruzeiro. Se for recusada autorização para
viajar por o passageiro não ter informado adequadamente sobre eventuais deficiências físicas ou
mentais que necessitem de cuidados especiais, o valor pago pelo cruzeiro será reembolsado.
Em todos os navios da Celebrity, estamos empenhados em oferecer a todos os nossos passageiros um
cruzeiro de excelência. De forma a assegurá-lo, providenciamos um conjunto de “Regras de Conduta
dos Passageiros”, que estão disponíveis a bordo.
IMPORTANTE: A violação das Regras de Conduta dos Passageiros da Celebrity Cruises Inc. é motivo
para a adopção de medidas de correção adequadas, incluindo o confisco de materiais ou objectos
impróprios e a expulsão do passageiro do navio. Estas políticas estão sujeitas a alterações sem aviso
prévio e sem qualquer responsabilidade para a Celebrity Cruises Inc. A Celebrity Cruises Inc. é livre de
adoptar regras adicionais que não constem nessas políticas.
Por favor, informe-nos sobre quaisquer necessidades especiais que possa ter, para que possamos
informá-lo se estas necessidades se adequam às férias que escolheu. Tenha em atenção que
qualquer informação pessoal sensível que nos forneça será tratada com a maior confidencialidade.
Depois de nos fornecer todas as informações sobre as suas necessidades especiais e de avaliar
várias alternativas possíveis, se considerarmos que devido às suas necessidades especiais, as férias
escolhidas podem ser inadequadas, iremos informá-lo o mais rapidamente possível.
4.8 QUAL É A RESPONSABILIDADE DA CELEBRITY CRUISES PARA COM OS PASSAGEIROS?
(1)Sujeito aos limites estabelecidos no ponto 4.9, abaixo, comprometemo-nos a assegurar que
todos os serviços que nos obrigámos a prestar ao abrigo do contrato celebrado serão prestados
com atenção e cuidados razoáveis. Isto significa que, de acordo com estas condições de reserva,
aceitaremos a responsabilidade por danos que decorram do incumprimento ou cumprimento
defeituoso do contrato celebrado
(2) A Celebrity Cruises não assume qualquer obrigação nem decorre para esta empresa qualquer
responsabilidade quanto a qualquer ferimento, doença, morte, dano, perda (por exemplo, perda de
dias de férias) ou outra reclamação que resulte de :
• acto(s) e/ou omissão(ões) da(s) pessoa(s) afectada(s) ou de algum membro do seu grupo, ou
• acto(s) e/ou omissão(ões) de terceiros que não estejam relacionados com o fornecimento do
cruzeiro e que não poderíamos ter previsto ou evitado, ou
• de motivos de força maior, tal como definido no ponto 4.11 mais abaixo ou de qualquer evento ou
circunstância que a Celebrity Cruises ou o fornecedor do(s) serviço(s) em questão não poderia ter
previsto ou evitado, mesmo adoptando todos os cuidados razoáveis;
• actos ou omissões de quem seja nosso empregado, agente ou fornecedor se o acto ou omissão não
tiver sido praticado no exercício das suas funções (para os empregados) ou no âmbito da execução
de trabalhos pedidos por nós (para os agentes e fornecedores).
A Celebrity Cruises também não assume qualquer obrigação nem decorre para esta empresa
qualquer responsabilidade:
• por qualquer dano, perda, despesa ou outra(s) quantia(s) de qualquer tipo que, com base na
informação que o passageiro forneceu antes de aceitarmos a reserva, não poderíamos ter previsto
que este poderia sofrer ou incorrer;
• por qualquer dano, perda, despesa ou outra(s) quantia(s) de qualquer tipo que não resulte de
qualquer violação do contrato ou outra falta imputável à Celebrity Cruise ;
• por eventuais perdas de negócio;
• por serviços que não façam parte do contrato celebrado com o passageiro. Isto inclui, por exemplo,
quaisquer serviços ou equipamentos adicionais que o hotel ou qualquer outro fornecedor aceite
fornecer-lhe, no caso de os serviços ou equipamentos não estarem anunciados na nossa brochura e
de não termos acordado fornecer-lhos directamente.
Apesar de qualquer formulação usada por nós no nosso site, nas nossas brochuras ou noutros locais,
apenas nos comprometemos a adoptar atenção e cuidados razoáveis, tal como definido acima, não
tendo qualquer obrigação superior ou diferente para com o passageiro.
As características dos serviços acordados fornecer no âmbito do contrato com o passageiro - e as leis
e regulamentos em vigor no país em que ocorre o facto que fundamenta a queixa - serão utilizadas
como base para decidir se os serviços em questão foram correctamente fornecidos. Se o serviço
específico que deu origem à reclamação tiver sido prestado de acordo com as leis e regulamentos
locais aplicáveis nesse momento a esse serviço e de acordo com os termos do contrato celebrado, o
mesmo será considerado como tendo sido adequadamente prestado.
A excepção a esta regra é aplicável quando a reclamação estiver relacionada com a falta de uma
funcionalidade de segurança, que possa levar o adquirente da viagem a recusar fazer o cruzeiro em
questão.

4.9 QUAL É O LIMITE DE RESPONSABILIDADE PARA COM OS PASSAGEIROS?
É aplicável à prestação dos serviços contratados a Convenção de Atenas de 1974, sobre o Transporte
Marítimo de Passageiros e suas Bagagens por Mar,. Esta Convenção deverá ser complementada e/ou
alterada pela demais legislação aplicável e em vigor em cada momento temporal e dependendo do
porto de partida, nomeadamente, oRegulamento (CE) n º 392/2009, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 23 de Abril de 2009 , relativo à responsabilidade das transportadoras de passageiros
por mar em caso de acidente.
Em conformidade, sendo apresentada reclamação em caso de morte ou lesões corporais ou por
atraso ou perda da bagagem, no âmbito de aplicação da Convenção de Atenas (Transporte Marítimo
de Passageiros e suas Bagagens por Mar) a responsabilidade da Celebrity Cruises será determinada
de acordo com o estabelecido nesta Convenção, sendo aplicáveis, nomeadamente, os prazos de
reclamação e os limites de indemnização aí estabelecidos..
Estando em causa uma reclamação relativa ao transporte (incluindo todo o processo de embarque e
desembarque para o transporte) providenciado por via aérea, estrada ou envolvendo a estadia num
hotel, a compensação máxima que possa eventualmente ser devida será estabelecida ao abrigo
das Convenções ou Regulamentos que em cada caso concreto sejam aplicáveis, nomeadamente, a
Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional assinada
em Varsóvia em 12 de Outubro de 1929, modificada pelo Protocolo de Haia, assinado em Haia em 28
de Setembro de 1955 e alterada pelo Protocolo nº. 4 de Montreal de 1975 (Convenção de Varsóvia); a
Convenção para a Unificação de certas Regras relativas ao Transporte Aéreo Internacional, assinada
em 28 de Maio de 1999 (Convenção de Montreal); Regulamento (CE) n.° 261/2004 do Parlamento
Europeu e do Conselho, que estabelece regras comuns para a indemnização e a assistência aos
passageiros dos transportes aéreos em caso de recusa de embarque e de cancelamento ou atraso
considerável dos voos; Regulamento (CE) n.° 2027/97 relativo à responsabilidade das transportadoras
aéreas em caso de acidente, com a redação que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.° 889/2002 do
Parlamento Europeu e do Conselho.
Quando ao abrigo da Convenção Internacional, Regulamento ou demais legislação aplicável,
a transportadora aérea ou terrestre ou o hotel não sejam obrigados a proceder ao pagamento de
qualquer indemnização ou compensação pela reclamação que seja apresentada, a Celebrity
Cruises também não será devedora de qualquer montante relativo a tal reclamação. Se efectuarmos
qualquer pagamento a este título, ficamos desde já autorizados a deduzir a esse pagamento
qualquer verba que o passageiro tenha recebido ou tenha a receber de uma transportadora ou cadeia
hoteleira relacionada com a reclamação em questão.
Estão disponíveis cópias das convenções internacionais e regulamentos aplicáveis, sendo
disponibilizadas ao passageiro que os solicitar.
4.10 O QUE ACONTECE SE TIVER UMA RECLAMAÇÃO A FAZER?
Comprometemo-nos a assegurar a adequada prestação dos serviços acordados fornecer no âmbito
do contrato celebrado.
Pretendendo apresentar uma reclamação, terá o passageiro o ónus de demonstrar que não foram
aplicados atenção e cuidados razoáveis.
A reclamação deve ser apresentada o mais brevemente possível durante a realização do cruzeiro,
enquanto entra ou sai do navio, ou utilizando quaisquer serviços disponibilizados por nós.
A bordo, a reclamação deve ser apresentada no Balcão de Apoio ao Cliente (Guest Relations Desk).
No que se refere a perdas, atrasos ou danos na bagagem deverá ser observado o disposto no ponto
2.3 SUPRA.
Estando em causa reclamação quanto a serviço prestado por um fornecedor que não a Celebrity
Cruises e no caso improvável de o passageiro ter fundamento para reclamação enquanto estiver
longe do local em que tal serviço foi prestado, deverá notificar imediatamente o Balcão de Apoio
ao Cliente (Guest Relations Desk) a bordo do navio e o fornecedor do serviço(s) em questão , para
garantir que nos é dada a oportunidade de abordar e tentar resolver qualquer problema que possa
ser suscitado.
Todas as reclamações devem ser apresentadas por escrito, encontrando-se devidamente datadas.
Se o problema reportado na reclamação não tiver sido ultrapassado durante o cruzeiro e se o
passageiro quiser dar seguimento à reclamação, deve escrever-nos após o regresso, para o endereço
inicino final deste documento, indicando o código de reserva e os detalhes da reclamação, no prazo
de 28 dias a contar do regresso de férias, a menos que outro prazo seja aplicável à reclamação - ver
pontos 2.1, 2.3 e 4.8 supra.
Endereço para reclamações: ________________________________________
Só serão aceites reclamações em nome do passageiro principal da reserva.
Se a reclamação for apresentada em nome de outros membros de um mesmo grupo de viagem, o
passageiro deverá mencioná-lo explicitamente indicando os nomes completos e códigos de reserva,
juntando a autorização para que seja esse passageiro a tratar a reclamação em nome dos demais.
O não cumprimento deste procedimento, pode afectar ou prejudicar o direito de reivindicar a
compensação eventualmente devida.
Os litígios que não possam ser resolvidos por mútuo acordo, podem ser resolvidos por via judicial ou,
alternativamente, por um centro de arbitragem (ADR-Alternative Dispute Resolution) .
Deverá contactar o Agente de Viagens para obter mais informações sobre o centro de arbitragem
disponível no seu país.
Com o pagamento de indemnização ao passageiro, a Celebrity Cruises fica sub-rogada nos direitos
deste contra os causadores ou outros responsáveis pelos prejuízos, podendo exigir que a sub-rogação
seja expressamente outorgada no acto do pagamento e recusar este, se tal lhe for negado, bem como
exigir que lhe seja entregue quitação devidamente autenticada notarialmente.
4.11 CIRCUNSTÂNCIAS DE FORÇA MAIOR
À excepção de quando for especificamente mencionado como tal nos presentes termos e condições,
a Celebrity Cruises não será responsável nem será devida qualquer compensação se o cruzeiro e/ou
outros serviços objecto do contrato celebrado não puderem ser prestados tal como contratados, ou
se o passageiro sofrer qualquer dano ou perda (tal como descrito no ponto 4.8 acima) em resultado
de circunstâncias que se encontrem totalmente fora do controlo (“força maior”) da Celebrity Cruises.
Entendem-se por circunstâncias de força maior os acontecimentos que a Celebrity Cruises ou
o fornecedor do serviço em questão não poderiam ter previsto ou evitado, mesmo depois de
adoptados todos os cuidados razoáveis, nomeadamente,situações de guerra ou ameaça de guerra,
actos ou ameaças de terrorismo, revoltas ou guerras civis, acções industriais, catástrofes naturais
ou nucleares, incêndios, condições atmosféricas adversas, riscos de saúde, epidemias, dificuldades
mecânicas (que não tenha sido possível prever ou evitar, apesar das amplas verificações a que se
procedeu) e circunstâncias semelhantes.
Para os consumidores residentes na UE que fizerem reservas a partir de 1 de julho de 2018, quando
circunstâncias inevitáveis e extraordinárias não permitirem garantir o seu regresso de férias, a
Celebrity Cruises será responsável pelo alojamento necessário por um período não superior a três
noites por hóspede. Tais limites podem variar em relação a hóspedes com mobilidade reduzida,
grávidas e hóspedes com necessidades médicas específicas que nos tenham informado de tais
necessidades, pelo menos, 48 horas antes da viagem.
Da mesma forma, a partir de 1 de julho de 2018, se circunstâncias inevitáveis e extraordinárias nos
impedirem de iniciar a viagem, e a Celebrity Cruises notificar o passageiro, sem demora indevida,
antes do início do pacote de viagem, a Celebrity Cruises não terá nenhuma responsabilidade para
além do reembolso a efectuar quanto aos montantes recebidos, dentro do prazo de 14 dias. Não sera

considerada demora indevida, o aviso de cancelamento (i) 20 dias antes do início do pacote, no caso
de viagens com duração superior a seis dias, (ii) 7 dias antes do início do pacote, no caso de viagens
com duração entre dois e seis dias e (iii) 48 horas antes do início da viagem, no caso de viagens com
duração inferior a dois dias.
4.12 VALIDADE DA BROCHURA?
Esta brochura foi impressa julho e os seus conteúdos substituem os conteúdos de edições anteriores.
O passageiro deverá assegurar-se de que está a utilizar uma brochura atualizada no momento de
reserva do cruzeiro. Não existirá qualquer responsabilidade por qualquer erro e/ ou informação
incorrecta/inválida que resulte do uso de uma brochura desatualizada.
4.13 QUE OUTRAS CONDIÇÕES SE APLICAM AO CRUZEIRO
As companhias aéreas, hotéis, alojamentos, companhias de aluguer e outros fornecedores têm as
suas próprias condições que também se aplicarão ao cruzeiro. Algumas destas condições poderão
limitar ou excluir a responsabilidade das companhias aéreas ou outros fornecedores, com base nas
convenções internacionais. Disponibilizamos cópias, mediante pedido, das partes relevantes dessas
condições.
4.14 EXATIDÃO DO PREÇO E DA BROCHURA
As políticas e procedimentos da Celebrity Cruises estão constantemente a evoluir. No momento da
impressão, todas as informações constantes desta brochura estavam correctas. Nota: As informações
e preços que se encontram nesta brochura poderão ter sido alterados no momento em que efectuar
a sua reserva. Embora tenhamos envidado todos os esforços para garantir a exactidão da brochura
e dos preços no momento da impressão, poderão ocasionalmente ocorrer erros, que lamentamos
desde já. Deverá, por isso, certificar-se de que, no momento da reserva, confirmou todas as
informações do cruzeiro que escolheu com o seu agente de viagens ou directamente connosco.
O passageiro será notificado por nós de qualquer variação nos termos e condição de reserva
publicados, incluindo alterações no valor do depósito ou no custo da viagem, sendo solicitado o
respectivo consentimento, antes da confirmação da reserva.
4.15 E EM RELAÇÃO A SEGURANÇA?
É prioridade máxima da Celebrity Cruises assegurar o conforto e segurança de todos os passageiros.
No sentido de manter um efectivo e significativo ambiente de segurança e cumprir com as
leis internacionais e nacionais, regulamentação e princípios, a Celebrity Cruises estabeleceu
procedimentos restritos nos terminais que utilizamos e a bordo de todos os nossos navios. Estas
acções incluem a verificação de todos os passageiros e seus pertences pessoais antes de embarcar.
Apreciamos a sua cooperação.
POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Sem prejuízo do que se encontra estabelecido na nossa política de privacidade (disponível em www.
celebritycruises.com/int/privacy-policy), a qual terá de consultar, prestamos a seguinte informação
sumária:
Todas as reservas efetuadas na Celebrity Cruises são processadas através do nosso escritório em
Miami, Flórida. Para podermos processar a sua reserva, necessitamos de recolher alguns dos seus
dados pessoais. Estes dados incluirão, quando aplicável, os nomes e moradas dos membros do grupo,
dados de cartões de crédito/débito ou de outros meios de pagamento, e requisitos especiais tais
como os que dizem respeito a deficiências ou condições de saúde que possam afectar os serviços
escolhidos, bem como restrições alimentares que possam revelar as suas crenças religiosas.
Poderemos também ter de recolher outros dados pessoais, como a sua nacionalidade, cidadania,
género e informações do passaporte além dos dados já mencionados. Se necessitarmos de outros
dados pessoais, informá-lo-emos primeiro antes de os obter.
Necessitamos de transmitir os seus dados pessoais às empresas e organizações que precisem de os
conhecer para que as suas férias possam ser preparadas (por exemplo, companhias aéreas, hotéis,
outros fornecedores, companhias de cartão de crédito/débito ou bancos). Poderá também ser-nos
exigido, quer por lei quer por terceiros (tais como as autoridades de imigração), que revelemos os seus
dados por diversas razões; por exemplo, no interesse da protecção da segurança nacional. Contudo,
tal quebra de sigilo só será realizada se for permitida pelas Leis Europeias de privacidade aplicadas
no seu país de origem.
Tais empresas, organizações ou terceiros poderão ser de fora da União Europeia, Noruega, Islândia ou
Liechtenstein, se o seu cruzeiro tiver lugar ou envolver fornecedores externos aos países em questão.
Gostaríamos também de guardar e utilizar os seus dados pessoais para futuras acções de marketing
(por exemplo, para lhe enviar brochuras ou informações sobre promoções). Para esta finalidade de
marketing apenas utilizaremos o nome e dados de contacto. Caso pretenda autorizar-nos a tratar os
seus dados para esta finalidade específica, deverá autorizar-nos expressamente por escrito.
Todos os dados pessoais que nos fornecer (incluindo aqueles que dizem respeito a deficiências,
condições de saúde ou crenças religiosas) serão guardados de forma confidencial, tendo a Celebrity
Cruises implementadas
as medidas de segurança necessárias e apropriadas para proteger estas informações.
Assiste-lhe o direito de nos perguntar (por carta ou correio electrónico) que dados pessoais
guardamos ou processamos, para que objectivo e a quem foram transmitidos. Em determinadas
circunstâncias, reservamo-nos o direito de recusar o seu pedido. Se tomar conhecimento de
que os dados pessoais que estamos a processar estiverem incorrectos, é favor contactar-nos
imediatamente.
CCTV (Televisão em Circuito Fechado) e Gravação de Chamadas Telefónicas
Utilizamos o sistema de televisão em circuito fechado (CCTV) para supervisionar imagens em
todos os navios da Celebrity, com o objectivo de prevenir crimes e de garantir a segurança dos
nossos passageiros. Normalmente, guardamos estas imagens durante três meses. Para obter mais
informações, contacte a Celebrity Cruises.
Na Celebrity Cruises Inc., orgulhamo-nos da qualidade dos nossos colaboradores. Comprometemonos a ter formação contínua, parte da qual poderá envolver por vezes a gravação de chamadas
telefónicas, para as quais será antecipadamente solicitado o consentimento necessário.
Informação sobre a Celebrity Cruises
Celebrity Cruises, Constellation, Eclipse, Edge, Equinox, Flora, Infinity, Millennium, Reflection,
Sillouette, Solstice, Summit, Canyon Ranch SpaClub, Michael’s Club e Celebrity Xpedition, Celebrity
Xperience e Celebriry Xploration são marcas comerciais/registadas/serviços da Celebrity Cruises Inc.
Registo dos navios: Bahamas, Malta e Equador.
Celebrity Cruises Inc. que tem uma relação comercial com a Celebrity Cruises , uma empresa Liberiana
com a sua sede legal situada em 1050 CaribbeanWay, Miami, Flórida e registada na Libéria com o
numero de empresaC-59735.
RCL Cruises Ltd t/a Celebrity Cruises (Empresa com o numero de registo 07366612) com a sua sede
legal situada em Building 3, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0NY.
CruisingPower
cruisingpower.com é o nosso site dedicado aos agentes de viagens, útil e fácil de usar. É uma fonte
central de informações da Celebrity Cruises e oferece um conjunto de ferramentas aos nossos
parceiros agentes de viagens, para comercializar e vender os nossos cruzeiros com facilidade e
profissionalismo.
© 2019 Celebrity Cruises Inc. Reservados todos os direitos. Representante internacional para
portugal:
Melair – Agência de Viagens e Representações Turísticas, Lda. RNAVT Nº 2252

CALENDÁRIO DE CRUZEIROS

EUROPA
PÁGINAITINERÁRIO

DURAÇÃO

NAVIO

DATAS DE PARTIDA

26
26
26
26
26
27
27
27
28
28
28
29
29
29
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
32
32
32
32
33
33
33
33
33

Cruzeiros de 7 noites
Cruzeiros de 7 noites
Cruzeiro de 10 noites
Cruzeiro de 10 noites
Cruzeiros de 12 noites
Cruzeiros de 10 noites
Cruzeiros de 11 noites
Cruzeiros de 11 noites
Cruzeiros de 7 noites
Cruzeiros de 7 noites
Cruzeiros de 7 noites
Cruzeiros de 10 noites
Cruzeiros de 9 noites
Cruzeiros de 10 noites
Cruzeiros de 9 noites
Cruzeiros de 12 noites
Cruzeiros de 11 noites
Cruzeiro de 13 noites
Cruzeiro de 10 noites
Cruzeiro de 12 noites
Cruzeiro de 12 noites
Cruzeiro de 12 noites
Cruzeiros de 10 noites
Cruzeiro de 9 noites
Cruzeiros de 12 noites
Cruzeiros de 10 noites
Cruzeiro de 11 noites
Cruzeiros de 14 noites
Cruzeiros de 7 noites
Cruzeiro de 8 noites
Cruzeiros de 14 noites
Cruzeiro de 7 noites
Cruzeiro de 8 noites

Celebrity ApexSM
Celebrity ApexSM
Celebrity ApexSM
Celebrity ApexSM
Celebrity ApexSM
Celebrity Edge®
Celebrity Edge®
Celebrity Edge®
Celebrity Infinity®
Celebrity Infinity®
Celebrity Infinity®
Celebrity Infinity®
Celebrity Constellation®
Celebrity Constellation®
Celebrity Constellation®
Celebrity Reflection®
Celebrity Silhouette®
Celebrity Silhouette®
Celebrity Silhouette®
Celebrity Infinity®
Celebrity Silhouette®
Celebrity Infinity®
Celebrity ApexSM
Celebrity Silhouette®
Celebrity Reflection®
Celebrity Reflection®
Celebrity Reflection®
Celebrity Silhouette®
Celebrity Silhouette®
Celebrity Silhouette®
Celebrity Silhouette®
Celebrity ApexSM
Celebrity Reflection®

2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:

Itália, França, Mónaco e Espanha
Espanha, França e Itália
Espanha, França e Itália
Espanha, França e Riviera Italiana
Espanha, França e Riviera Italiana
Itália e o Melhor das Ilhas Gregas
Itália, Malta e o Melhor da Grécia
Itália, Croácia e Montenegro
Adriático, Grécia e Itália
Itália, Grécia e Adriático
Itália, Malta e Croácia
O Melhor de Espanha e Portugal
O Melhor de Itália
Veneza, Turquia e Ilhas Gregas
O Melhor do Mediterrâneo Ocidental
Israel e Mediterrâneo
Espanha, Portugal e Ilhas Canárias
Mediterrâneo - Espanha e Portugal
Espanha e Portugal
Riviera Francesa e Mediterrâneo
Espanha, França e Itália
Espanha, França e Itália
Capitais do Norte da Europa
Capitais do Norte da Europa
Escandinávia e São Petersburgo
Irlanda e Islândia
Islândia e de Março da Irlanda
Escandinávia e São Petersburgo
Fiordes da Noruega
Fiordes da Noruega
Islândia e Irlanda
Fiordes da Noruega
Fiordes da Noruega

30 de Maio • 13, 27 de Junhoho • 11 de julho
6, 20 de Junhoho • 4, 18 de julho
20 de Maio
6 de setembro
16, 28 de Setembro • 10 de Outubro
15 de Maio • 5, 26 de Junhoho • 17 de julho • 7, 28 de agosto • 18 de setembro • 9 de outubro
25 de Maio • 6, 27 de julho • 17 de agosto • 7, 28 de setembro
4 de Maio • 15 de Junhoho • 19 de outubro
14, 28 de Junhoho • 12, 26 de julho • 9 de agosto
21 de Junhoho • 19 de julho • 2 de agosto
5 de julho • 16 de agosto
30 de agosto • 9, 19, 29 de setembro
4, 12 de Junhoho • 30 de julho • 8 de agosto • 24 de setembro • 3 de outubro
22 de Junhoho • 20 de julho • 17 de agosto • 14 de setembro • 12 de outubro
26 de Maio • 2, 11 de julho • 27 de agosto • 5 de setembro • 22, 31 de outubro
26 de Setembro • 8 de Outubro
28 de Setembro • 19 de Outubro
15 de agosto
9 de Outubro
21 de Maio
8 de novembro
9 de Maio
13, 23 de Agosto
19 de Setembro
29 de julho • 22 de agosto • 3 de setembro
18 de Maio • 5 de Junho
6 de julho
16 de Maio • 13 de Junhoho • 4, 18 de julho
9 de Maio • 27 de Junho
28 de agosto
30 de Maio • 5 de Setembro
3 de Maio
28 de Maio

CARAÍBAS, BERMUDAS E BAHAMAS
PÁGINAITINERÁRIO

DURAÇÃO

NAVIO

DATAS DE PARTIDA

34

México, Key West e Grande Caimão

Cruzeiros de 7 noites

Celebrity ApexSM

34

Porto Rico, St. Thomas e St. Kitts

Cruzeiros de 7 noites

Celebrity ApexSM

34

Porto Rico, Tortola e St. Maarten

Cruzeiros de 7 noites

Celebrity Edge®

35

México, Key West e Grande Caimão

Cruzeiros de 7 noites

Celebrity Edge®

2020:
2021:
2020:
2021:
2020:
2021:
2020:
2021:

7, 21 de novembro • 5, 19 de Dezembro
2, 16, 30 de Janeiro • 13, 27 de Fevereiro • 13, 27 de Março • 10, 24 de Abril
14, 28 de novembro • 12, 26 de Dezembro
9, 23 de Janeiro • 6, 20 de Fevereiro • 6, 20 de Março • 3, 17 de Abril
12, 26 de Janeiro • 9, 23 de Fevereiro • 8, 22 de Março • 5 de Abril • 22 de novembro • 6, 20 de Dezembro
3, 17, 31 de Janeiro • 14, 28 de Fevereiro • 14, 28 de Março • 11, 25 de Abril
5, 19 de Janeiro • 2, 16 de Fevereiro • 1, 15, 29 de Março • 12 de Abril • 29 de novembro • 13, 27 de Dezembro
10, 24 de Janeiro • 7, 21 de Fevereiro • 7, 21 de Março • 4, 18 de Abril

35

Caraíbas Orientais

Cruzeiros de 7 noites

Celebrity EquinoxSM

2020:

18 de Janeiro • 1, 15, 29 de Fevereiro • 14, 28 de Março

35

Caraíbas Orientais

Cruzeiro de 7 noites

Celebrity Reflection®

2020:

3 de Janeiro

35

Caraíbas Ocidentais

Cruzeiros de 7 noites

Celebrity EquinoxSM

2020:

25 de Janeiro • 8, 22 de Fevereiro • 7, 21 de Março • 4 de Abril

35

Caraíbas Ocidentais

Cruzeiros de 6 noites

Celebrity EquinoxSM

2020:

31 de Maio • 14 de Junho

2021:

2 de Janeiro

2020:

23 de agosto • 15, 27 de novembro • 9, 21 de Dezembro

2021:

17 de Janeiro • 28 de Fevereiro • 21 de Março • 11 de Abril

36

Caraíbas do Sul

Cruzeiros de 12 noites

Celebrity EquinoxSM

36

Caraíbas do Sul

Cruzeiros de 12 noites

Celebrity Silhouette®

2020:

23 de Fevereiro • 15 de Março • 5 de Abril

36

Aruba, Bonaire e Curaçau

Cruzeiros de 9 noites

Celebrity EquinoxSM

2020:

6 de novembro

2021:

29 de Janeiro • 19 de Fevereiro • 12 de Março • 2 de Abril

36

Aruba, Bonaire e Curaçau

Cruzeiro de 9 noites

Celebrity Edge®

2020:

13 de novembro

36

Aruba, Bonaire e Curaçau

Cruzeiros de 9 noites

Celebrity Silhouette®

2020:

14 de Fevereiro • 6, 27 de Março

36

Caraíbas do Sul

Cruzeiro de 9 noites

Celebrity Reflection®

2020:

14 de Dezembro

36

Ultimate Caraíbas

Cruzeiros de 10 noites

Celebrity Reflection®

2020:

10, 31 de Janeiro • 13 de Março • 3 de Abril • 13 de novembro • 4 de Dezembro

36
37
37

Caraíbas do Sul
O Melhor do Sul das Caraíbas
Caraíbas do Sul

Cruzeiros de 10 noites
Cruzeiros de 11 noites
Cruzeiros de 7 noites

Celebrity EquinoxSM
Celebrity EquinoxSM
Celebrity Summit®

2021:
2020:
2020:
2020:

38

Ultimate Caraíbas

Cruzeiros de 11 noites

Celebrity Reflection®

2021:
2020:

15 de Janeiro • 5, 26 de Fevereiro • 19 de Março • 9 de Abril
de Abril 11 • de Maio 13 • de Setembro 4, 25 • Out 16
de Maio 2 • de Setembro 14 • Out 5, 26
25 de Janeiro • 1, 8, 15, 22, 29 de Fevereiro • 7, 14, 21, 28 de Março • 4, 11, 18, 25 de Abril
5, 12, 19, 26 de Dezembro
2, 9, 16, 23 de Janeiro • 6, 13, 20, 27 de Fevereiro • 6, 13, 20, 27 de Março • 3, 10, 17, 24 de Abril
20 de Janeiro • 10 de Fevereiro • 2, 23 de Março • 13 de Abril • 2, 23 de novembro

2021:

4, 25 de Janeiro • 15 de Fevereiro • 8, 29 de Março

38

Caraíbas e Américas

Cruzeiro de 12 noites

Celebrity Reflection®

2020:

23 de Dezembro

38

Bahamas

Cruzeiros de 4 noites

Celebrity Infinity®

2020:

de Março 5 • de Abril 16 • de Dezembro 10, 19

2021:

Jan 7 • de Fevereiro 18 • de Março 4, 18 • de Abril 1, 15, 29

2020:

39

Caraíbas Ocidentais

Cruzeiros de 5 noites

Celebrity Infinity®

2021:

4, 13 de Janeiro • 24, 29 de Fevereiro • 23 de Março • 6, 11 de Abril • 30 de novembro
5, 14, 23, 28 de Dezembro
2, 11 de Janeiro • 13, 22, 27 de Fevereiro • 8, 13, 22, 27 de Março • 5, 10, 19, 24 de Abril

39

Caraíbas Orientais e Bahamas

Cruzeiros de 8 noites

Celebrity EquinoxSM

2020:

23 de Maio • 6, 20 de Junho • 4, 18 de Julho • 1, 15 de Agosto

39

Caraíbas Orientais

Cruzeiros de 7 noites

Celebrity Reflection®

2020:

3 de Janeiro

39

Bermuda e Newport

Cruzeiros de 7 noites

Celebrity Summit®

2020:

28 de de Junhoho • 5, 12, 19, 26 de julho

39

Bermudas, Newport e Charleston

Cruzeiros de 10 noites

Celebrity Summit®

2020:

9 de Maio • 6 de Junho

CALENDÁRIO DE CRUZEIROS

ALASCA
PÁGINAITINERÁRIO

DURAÇÃO

NAVIO

DATAS DE PARTIDA

40

Glaciar Hubbard, Alasca

Cruzeiros de 7 noites

Celebrity Eclipse®

2020:

40

Glaciar do norte Alasca

Cruzeiros de 7 noites

Celebrity Millennium®

2020:

40

Glaciar Dawes, Alasca

Cruzeiros de 7 noites

Celebrity Solstice®

2020:

41
41
41
41
41

Pacífico Noroeste e Califórnia
Pacífico Noroeste e São Francisco
Pacífico Noroeste
Boston, de Maione e Canadá
de Maione e Canadá

Cruzeiro de 7 noites
Cruzeiro de 7 noites
Cruzeiro de 5 noites
Cruzeiros de 12 noites
Cruzeiros de 9 noites

Celebrity Eclipse®
Celebrity Eclipse®
Celebrity Eclipse®
Celebrity Summit®
Celebrity Summit®

2020:
2020:
2020:
2020:
2020:

PÁGINAITINERÁRIO

DURAÇÃO

NAVIO

DATAS DE PARTIDA

42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
47
47
47
47
47
47
47
47
47
48
48
48
48
48
48
48
48
48
49
49
49
49
49
50
50
50
51
51
51
51
52

O Melhor da Índia e Sri Lanka
O Melhor da Índia e do Sudoeste Asiático
O Melhor da Índia e do Sudoeste Asiático
O Melhor do Japão
O Melhor do Japão
Sudoeste Asiático
Vietname e Filipinas
Taiwan, Vietname e Japão
Vietname, Filipinas e Hong Kong
China e Coreia do Sul
China, Coreia do Sul e Japão
Japão, China e Taiwan
Transpacífico - Japão e de Março de Bering
Rumo a Oeste - Canal do Panamá
Dubai, Canal de Suez e Grécia
Grécia, Canal de Suez e Dubai
Islândia e Gronelândia
Transatlântico - Açores, Marrocos e Espanha
Transatlântico - Espanha, Portugal e Açores
Transatlântico - Marrocos e Ilhas Canárias
Transatlântico - Espanha, Itália e Tenerife
Transatlântico - Espanha, Itália e Tenerife
Austrália e Nova Zelândia
Austrália e Nova Zelândia
Austrália e Nova Zelândia
Nova Zelândia e Austrália
Nova Zelândia e Austrália
Nova Zelândia e Austrália
Austrália, Tasmânia e Nova Zelândia
Austrália, Tasmânia e Nova Zelândia
Nova Zelândia
Nova Zelândia
Nova Zelândia
A Grande Barreira de Coral da Austrália
A Grande Barreira de Coral da Austrália
A Grande Barreira de Coral da Austrália
A Grande Barreira de Coral da Austrália
Austrália e Tasmânia
Austrália e Tasmânia
Havai
Havai
Havai
Havai
Sul do Pacífico
Sul do Pacífico
Sul do Pacífico
Sul do Pacífico
Sul do Pacífico
Pacífico Sul, Fiji e Tonga
Taiti, Bora Bora e Havai
Taiti, Bora Bora e Havai
A Grande Barreira de Coral da Austrália
A Grande Barreira de Coral da Austrália
Argentina e Antártica
Chile, Argentina e Uruguai
Antártida
Chile e Argentina
Argentina, Rio e Uruguai
Argentina, Uruguai e Brasil
Do Chile a San Diego
Espiral Norte das Ilhas Galápagos

Cruzeiros de 15 noites
Cruzeiros de 15 noites
Cruzeiro de 16 noites
Cruzeiros de 11 noites
Cruzeiros de 14 noites
Cruzeiros de 14 noites
Cruzeiros de 14 noites
Cruzeiro de 14 noites
Cruzeiro de 14 noites
Cruzeiro de 14 noites
Cruzeiro de 13 noites
Cruzeiros de 14 noites
Cruzeiro de 13 noites
Cruzeiros de 15 noites
Cruzeiros de 15 noites
Cruzeiro de 15 noites
Cruzeiros de 14 noites
Cruzeiro de 14 noites
Cruzeiro de 14 noites
Cruzeiro de 14 noites
Cruzeiros de 15 noites
Cruzeiro de 14 noites
Cruzeiros de 11 noites
Cruzeiro de 13 noites
Cruzeiro de 12 noites
Cruzeiros de 10 noites
Cruzeiros de 11 noites
Cruzeiro de 9 noites
Cruzeiros de 12 noites
Cruzeiro de 14 noites
Cruzeiros de 10 noites
Cruzeiro de 13 noites
Cruzeiro de 12 noites
Cruzeiro de 10 noites
Cruzeiros de 11 noites
Cruzeiro de 12 noites
Cruzeiro de 12 noites
Cruzeiro de 8 noites
Cruzeiro de 8 noites
Cruzeiros de 10 noites
Cruzeiro de 13 noites
Cruzeiros de 10 noites
Cruzeiro de 11 noites
Cruzeiros de 10 noites
Cruzeiro de 9 noites
Cruzeiro de 11 noites
Cruzeiro de 14 noites
Cruzeiro de 14 noites
Cruzeiros de 13 noites
Cruzeiros de 17 noites
Cruzeiro de 19 noites
Cruzeiro de 14 noites
Cruzeiro de 11 noites
Cruzeiros de 14 noites
Cruzeiros de 14 noites
Cruzeiros de 14 noites
Cruzeiros de 14 noites
Cruzeiro de 14 noites
Cruzeiro de 10 noites
Cruzeiro de 15 noites
Cruzeiros de 7 noites

Celebrity Constellation®
Celebrity Constellation®
Celebrity Constellation®
Celebrity Millennium®
Celebrity Millennium®
Celebrity Millennium®
Celebrity Millennium®
Celebrity Millennium®
Celebrity Millennium®
Celebrity Millennium®
Celebrity Millennium®
Celebrity Millennium®
Celebrity Millennium®
Celebrity Summit®
Celebrity Constellation®
Celebrity Constellation®
Celebrity Summit®
Celebrity Infinity®
Celebrity ApexSM
Celebrity Infinity®
Celebrity Edge®
Celebrity Edge®
Celebrity Eclipse®
Celebrity Eclipse®
Celebrity Eclipse®
Celebrity Solstice®
Celebrity Solstice®
Celebrity Solstice®
Celebrity Solstice®
Celebrity Solstice®
Celebrity Solstice®
Celebrity Solstice®
Celebrity Solstice®
Celebrity Solstice®
Celebrity Solstice®
Celebrity Solstice®
Celebrity Eclipse®
Celebrity Solstice®
Celebrity Eclipse®
Celebrity Eclipse®
Celebrity Eclipse®
Celebrity Solstice®
Celebrity Solstice®
Celebrity Solstice®
Celebrity Solstice®
Celebrity Solstice®
Celebrity Eclipse®
Celebrity Solstice®
Celebrity Solstice®
Celebrity Solstice®
Celebrity Solstice®
Celebrity Eclipse®
Celebrity Solstice®
Celebrity Silhouette®
Celebrity Silhouette®
Celebrity Eclipse®
Celebrity Eclipse®
Celebrity Eclipse®
Celebrity Silhouette®
Celebrity Eclipse®
Celebrity Xpedition®

2020:
2020:
2021:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2021:
2020:
2021:
2021:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2021:
2021:
2021:
2020:
2020:
2020:
2021:
2020:
2020:
2021:
2021:
2021:
2020:
2020:
2021:
2020:
2021:
2021:
2020:
2020:
2020:
2020:
2021:
2021:
2020:

52

Espiral Sul das Ilhas Galápagos

Cruzeiros de 7 noites

Celebrity Xpedition®

2021:
2020:

53

Espiral Externa das Ilhas Galápagos

Cruzeiros de 7 noites

Celebrity FloraSM

2021:
2020:

53

Espiral Interna das Ilhas Galápagos

Cruzeiros de 7 noites

Celebrity FloraSM

2021:
2020:

10, 17, 24, 31 de Maio • 7, 14, 21, 28 de Junhoho • 5, 12, 19, 26 de julho
2, 9, 16, 23, 30 de agosto • 6, 13 de setembro
22, 29 de Maio • 5, 12, 19, 26 de Junhoho • 3, 10, 17, 24, 31 de julho
14, 21, 28 de agosto • 4 de setembro
21, 29 de Maio • 5, 12, 19, 26 de Junhoho • 3, 10, 17, 24, 31 de julho
7, 14, 21, 28 de Agosto • 4, 11 de Setembro
30 de Março
3 de Maio
20 de setembro
16 de Junhoho • 30 de agosto • 11, 23 de setembro • 5 de outubro
19, 28 de Maio

RESTO DO MUNDO

2021:

2, 17 de Janeiro • 1, 16 de Fevereiro • 2, 17 de Março
17 de Março • 4, 19 de Dezembro
2021
19 de Março
10, 21 de Abril
27 de setembro • 11, 25 de outubro
2021:
4 de Janeiro • 15, 29 de Fevereiro • 22 de novembro • 20 de Dezembro 2021:
6 de Dezembro
2021:
1 de Fevereiro
18 de Janeiro
14 de Março
28 de Março
8 de novembro
2021:
10 de Maio
29 de outubro • 13 de novembro
1 de Abril
2021:
19 de novembro
2, 16 de Agosto
25 de Abril
22 de Outubro
16 de novembro
19 de Abril
30 de Outubro
23 de Dezembro
2021:
10 de Dezembro
20 de Fevereiro
24 de Dezembro
2021:
14 de Janeiro • 24 de Março
12 de Fevereiro
28 de outubro • 23 de novembro
11 de novembro
7, 29 de Fevereiro • 10 de Março
25 de Janeiro
17 de Fevereiro
14 de Dezembro
14 de Janeiro
2021:
20 de Março
23 de Março
4 de Fevereiro
15 de Março
10 de Abril
2021:
20 de Abril
11 de Maio • 18 de Setembro
3 de Maio
4 de Janeiro • 18 de outubro
5 de Dezembro
3 de Janeiro
6 de Fevereiro
16 de Março
1 de Abril
2021:
25 de Abril • 28 de setembro
15 de Abril
24 de novembro
4 de Abril
3, 17, 31 de Janeiro
6, 20 de Dezembro
2021:
19 de Janeiro • 2 de Fevereiro
5 de Janeiro • 1 de Março
16 de Fevereiro
28 de Março
15 de Março
11, 25 de Janeiro • 8, 22 de Fevereiro • 7, 21 de Março • 4, 18 de Abril
2, 16, 30 de Maio • 11, 25 de julho • 8, 22 de agosto • 5, 19 de setembro
3, 17, 31 de outubro • 14, 28 de novembro • 12, 26 de Dezembro
9, 23 de Janeiro • 6, 20 de Fevereiro • 6, 20 de Março • 3, 17 de Abril
4, 18 de Janeiro • 1, 15, 29 de Fevereiro • 14, 28 de Março • 11, 25 de Abril
9, 23 de Maio • 6 de Junhoho • 4, 18 de julho • 1, 15, 29 de agosto
12, 26 de setembro • 10, 24 de outubro • 7, 21 de novembro • 5, 19 de Dezembro
2, 16, 30 de Janeiro • 13, 27 de Fevereiro • 13, 27 de Março • 10, 24 de Abril
5, 19 de Janeiro • 2, 16 de Fevereiro • 1, 15, 29 de Março • 12, 26 de Abril
10, 24 de Maio • 7, 21 de Junhoho • 5, 19 de julho • 2, 16, 30 de agosto
13, 27 de setembro • 11, 25 de outubro • 8, 22 de novembro • 6, 20 de Dezembro
3, 17, 31 de Janeiro • 14, 28 de Fevereiro • 14, 28 de Março • 11, 25 de Abril
12, 26 de Janeiro • 9, 23 de Fevereiro • 8, 22 de Março • 5, 19 de Abril
3, 17, 31 de Maio • 14, 28 de Junhoho • 12, 26 de julho • 9, 23 de agosto
6, 20 de setembro • 4, 18 de outubro • 1, 15, 29 de novembro • 13, 27 de Dezembro
10, 24 de Janeiro • 7, 21 de Fevereiro • 7, 21 de Março • 4, 18 de Abril

3, 18 de Janeiro • 2, 17 de Fevereiro

28 de Março • 11 de Abril
3, 31 de Janeiro • 14, 28 de Fevereiro
17 de Janeiro

14 de Março

3 de Abril

15, 26 de Janeiro • 4 de Março

25 de Janeiro • 6 de Março

4 de Abril

22 de Abril

21 de Fevereiro

14 de Fevereiro • 14 de Março

LIGUE PARA O:
+1 305 341 0205

(Atendimento apenas em inglês)

VISITE
CELEBRITYCRUISES.COM
OU CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS
MEDITERRÂNEO E NORTE DA EUROPA • CARAÍBAS • CANADÁ E NOVA INGLATERRA
ALASCA • GOLFO PÉRSICO • ÁSIA • AUSTRÁLIA E NOVA ZELÂNDIA • HAVAI E PACÍFICO SUL
CANAL DO PANAMÁ • AMÉRICA DO SUL • ILHAS GALÁPAGOS • TRANSATLÂNTICO

PARA DE MAIOS INFORMAÇÕES, CONTACTE O SEU AGENTE DE VIAGENS

Tenha em atenção: os locais de espetáculo e lazer, as
opções de entretenimento e as atividades variam de
navio para navio. Podem ser aplicadas tarifas para
determinadas opções de entretenimento, atividades a
bordo e refeições de especialidade.

