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A Q U E B RA R A S R E G RA S ,
C O N T R U I R H I S TÓ R I A

O RECÉM REVITALIZADO ALLURE OF THE SEAS®
O navio mais premiado do mundo está novamente no centro os holofotes com as novas
formas de entretenimento que irá trazer para o Mediterrâneo em 2020. Pode mergulhar
de uma altura de 10 decks no slide Ultimate Abyss e os mais pequenos podem
divertir-se no Splashaway BaySM. Se procura um restaurante ideal para um jantar em família,
o Giovanni’sSM Italian Kitchen & Wine Bar é uma excelente opção para qualquer dia da semana
e, no Sugar BeachSM, vai encontrar doces para todos os gostos. Enquanto se estiver a divertir
no Music Hall com os melhores covers ao vivo, as crianças estarão a divertir-se ainda mais no
redesenhado Adventure Ocean®, que inclui espaços também para os adolescentes.
Com inúmeras opções de excursões em terra que poderá escolher, o revitalizado
Allure of the Seas® é perfeito para conhecer o Mediterrâneo.

TENHA A MELHOR AVENTURA
No maior e mais inovador navio da Europa, irá
conhecer não apenas as cidades clássicas
obrigatórias, mas também 7 bairros exclusivos a
bordo, com novas experiências para toda a família.
Apenas na Royal Caribbean®, a companhia de
cruzeiros reconhecida e premiada Best Overall
por 16 anos consecutivos.

ALGUNS DOS NOVOS E INSPIRADORES LOCAIS A BORDO
THE PERFECT STORMSM

SPLASHAWAY BAYSM

Suba ao cume do Ultimate AbyssSM.
Aventure-se no desconhecido e
na escuridão. Será que tem o que
é preciso para descer o slide mais
alto em alto mar?

Agarre num amigo e divirta-se no
trio de slides aquáticos
Perfect Storm - 3 decks de altura
com reviravoltas e muitas emoções
no TyphoonSM, CycloneSM
e SupercellSM.

Repleto de slides aquáticos
coloridos, canhões de água,
fontes e jacúzis, além de dois
baldes de água gigantes
que trazem o dobro da diversão.

BIONIC BAR®

MUSIC HALL

SPOTLIGHTSM KARAOKE

Conheça dois bartenders robôs
que sabem fazer os cocktails
como ninguém. Misturam, mexem
e também servem as bebidas.
Preparam, com movimentos suaves,
uma quantidade ilimitada de
combinações.

Tenha uma vista privilegiada para o
palco em qualquer local da pista de
dança enquanto bandas fantásticas
fazem as suas apresentações. Se
preferir, pode optar por um lugar
mais resguardado e aproveitar
simplesmente o seu cocktail.

O novo espaço em que todos os
olhos e ouvidos estão focados em
si. Quer domine a arte de cantar ou
seja um cantor de chuveiro, poderá
cantar as suas músicas preferidas
entre milhares de músicas
conhecidas por onde escolher.

EL LOCO FRESHSM

PORTSIDE BBQSM

SUGAR BEACHSM

Dê às suas papilas gustativas
um bom motivo para despertarem.
O El Loco FreshSM tem uma oferta de
cozinha mexicana deliciosa. Peça
um Burrito ou experimente
as deliciosas Carnitas com
os molhos que preferir.

Onde poderá encontrar os melhores
Barbecues, cozinhados no ponto
certo. Escolha peito tenro, carne
de porco desfiada, frango,
costeletas de vaca, as famosas
“pontas queimadas” ou até
perna de Perú.

Dê um passeio pela Boardwalk e
peça as suas qualidades preferidas
de gelado no Sugar BeachSM.
Seja guloso e escolha entre mais
de 200 doces disponíveis
ou tenha uma aula de decoração
de cupcakes.

RESTAURAÇÃO

VIDA NOTURNA

ATIVIDADES EM FAMÍLIA

ULTIMATE ABYSSSM

O R E C É M R E V I TA L I Z A D O

No Verão de 2020 terá a oportunidade
de viver as melhores aventuras no
Mediterrâneo. Entre explorar as margens
ensolaradas de Espanha, caminhar pelas ruas
antigas de Itália e deslumbrar-se com a zona
costeira de França, irá desfrutar de atividades
desafiantes a bordo. Encontrará no
Allure of the Seas® uma variedade
extraordinária de entretenimento,
desde o simulador de surf Flowrider®
a uma descida de 10 andares com
o Ultimate AbyssSM.

FLOWRIDER®
Agarre numa prancha
e prepare-se para as
ondas incríveis que
vêm a caminho.

LASER TAG: CLASH
FOR THE CRYSTAL CITY
Duas equipas irão
defrontar-se numa
nova e épica batalha
pelo controlo da
mística cidade gelada.

THE LIME
& COCONUTSM
Sinta-se como se
estivesse numa praia,
com DJs, música ao
vivo, e dois bares para
que peça as suas
bebidas preferidas.

PLAYMAKERSSM
SPORTS BAR
& ARCADE
Veja a sua equipa a
jogar ao vivo em mais
ecrãs do que nunca
ou jogue os seus
próprios jogos.
IZUMI
Do sushi ao sashimi, o
clássico Izumi oferece
aos seus passageiros
uma experiência
gastronómica exótica
inspirada na cozinha
asiática.

GIOVANNI´SSM ITALIAN
KITCHEN & WINE BAR
Pizzas personalizadas
que saem diretamente
do forno para a sua
mesa e um fantástico
e variado buffet de
charcutaria.

ADVENTURE OCEAN®
O premiado Adventure
Ocean® totalmente
reinventado a bordo
do Allure of the Seas®.

TEEN SPACES
Um lounge exclusivo
para jovens dos 13 aos 17
anos, para que ouçam a
música, vejam os filmes
e joguem os jogos que
quiserem. Existe ainda
uma zona exterior.

AV E N T U R E - S E N O A N T I G O M U N D O
Visite cidades medievais e modernas na mesma viagem. Deixe-se imergir em culturas únicas e
paisagens distintas. Visite algumas das zonas costeiras com mais história do mundo a bordo do
revitalizado Allure of the Seas® e viva as melhores aventuras desde Barcelona, no Verão e Outono.

ROMA
Viva a dolce vita ao percorrer as ruas
da antiga cidade de Roma. Visite o Coliseu
onde os gladiadores se confrontaram.
Jante numa pizzaria tradicional numa
explanada ao ar livre ou delicie-se com
um copo de gelato.

BARCELONA
Desfrute de um passeio ao longo da
animada avenida Las Ramblas, sinta a
essência da cidade e aproveite o sol
num das sete praias de Barcelona.

FLORENÇA
Passeie pelo mercado de San Lorenzo
com um café expresso na mão e aprecie
as especiarias locais enquanto observa
tudo o que está à sua volta. Não deixe
de visitar a Catedral de Santa Maria del
Fiore, o local mais icónico da cidade.

O R E C É M R E V I TA L I Z A D O

Cruzeiros de 7 noites pelo Mediterrâneo, com
partidas de Barcelona, na temporada de 2020
PARTIDAS: Maio 10, 17, 24, 31 | Junho 7, 14, 21, 28 |
Julho 5, 12, 19, 26 | Agosto 2, 9, 16, 23, 30 |
Setembro 6, 13, 20, 27 | Outubro 4, 11, 18, 25
A BORDO DO: Allure of the Seas®
PORTO DE PARTIDA: Barcelona, Espanha
ITINERÁRIO: Barcelona, Espanha |
Palma de Maiorca, Espanha | Provença (Marseilles),
França | Florença / Pisa (La Spezia), Itália |
Roma (Civitavecchia), Itália | Nápoles (Capri), Itália |
Navegação | Barcelona, Espanha

Palma de Maiorca, Espanha

A AVENTURA COMEÇA AQUI
DIA 1: BARCELONA (EMBARQUE)

DIA 2: PALMA DE MAIORCA

DIA 3: PROVENÇA (MARSELHA)

DIA 4: FLORENÇA/PISA

Aprecie a arquitetura
colorida de Antoni Gaudi,
incluindo a Sagrada Família,
a Casa Vicens e o Parc Guell.

Divirta-se com o Flamengo
nesta bonita cidade,
a capital de Maiorca.
Experimente as tapas
e explore a cidade de
bicicleta com um guia
especialista.

Sinta a energia da dinâmica
e cosmopolita Marselha,
um destino com mais de
1500 anos de história,
repleto de edifícios
históricos, museus
contemporâneos e galerias
de arte.

Desfrute de um passeio
panorâmico pela célebre
paisagem toscana. Aproveite
a praia de Viareggio, explore
as ruas charmosas de
Lucca ou delicie-se com a
gastronomia toscana.

DIA 5: ROMA (CIVITAVECCHIA)

DIA 6: NÁPOLES (CAPRI)

DIA 7: NAVEGAÇÃO

(DESEMBARQUE)

Em Roma poderá perder-se
entre a história fascinante,
as boutiques singulares e
a espiritualidade da Cidade
do Vaticano.

A terceira maior cidade
de Itália e uma das mais
antigas da Europa, Nápoles
é uma combinação entre
história e traços modernos.

Tire os sapatos e relaxe
ou aproveite todas as
atividades que temos
a bordo do revitalizado
Allure of the Seas®, o navio
mais premiado do mundo.

Procure Camp Nou, a catedral
do FC Barcelona. Para os
que querem aproveitar ao
máximo, Barcelona tem uma
vida noturna e restaurantes
maravilhosos.

DIA 8: BARCELONA

PORQUÊ A
R OYA L CA R I B B E A N
Acreditamos que os dias de decidir apenas onde quer ir de
férias acabaram. Chegou a hora de aproveitar a possibilidade
de decidir exatamente como quer passar cada momento das
suas preciosas férias. Porquê escolher apenas um destino
quando pode conhecer 6 destinos em apenas uma viagem?
Porquê experimentar a mesma cozinha todas as noites,
quando tem uma variedade de escolhas gastronómicas e
iguarias para provar do mundo inteiro? E quando tudo isto está
ao seu alcance, porquê escolher outra opção? Ao longo de 50
anos procuramos responder a estas perguntas e tornamos os
nossos navios nos extraordinários destinos de férias que são
hoje em dia. Então, porquê escolher a Royal Caribbean?
PORQUE SÃO AS MELHORES FÉRIAS QUE PODERÁ TER.

EXPLORE MAIS

FAÇA MAIS

ESPERE MAIS

Para os curiosos, os sonhadores
e os destemidos, existe um mundo
inteiro para descobrir.
Entre 250 destinos incríveis,
apenas tem que decidir onde
quer ir a seguir.

Tudo é possível a bordo da nossa
maravilhosa frota de 27 navios.
Acorde e relaxe com um tratamento
de spa, ou aventure-se numa
sessão de surf, no Flowrider®, antes
de aproveitar as excursões em
terra. Depois regresse ao navio para
aproveitar a vista exterior a bordo
e um jantar delicioso.

Ambiciona mais? A nossa equipa
de especialistas a bordo está
preparada para exceder as suas
expetativas. Tudo é possível,
apenas tem que querer.

MELHOR
COMPANHIA DE CRUZEIROS
11 ANOS CONSECUTIVOS

COM MELHOR ENTRETENIMENTO

Travel Weekly Readers’ Choice Awards

2018 Travel Weekly Readers’ Choice Awards

Mais informações e reservas na sua Agência de Viagens

COMPANHIA DE CRUZEIROS

As experiências e atividades a bordo podem variar de navio para
navio. As imagens e informações do Allure of the Seas refletem
o design atual do navio e podem incluir elementos artísticos da
Classe Oasis e Classe Voyager. Todas as características dos navios,
as atividades e os itinerário estão sujeitos a alterações sem aviso
prévio. Royal Amplified é uma marca registada da Royal Caribbean.

