
PERFECT  DAY  AT  COCOCAY
PERGUNTAS FREQUENTES

1.  O que exatamente é o Perfect Day at CocoCay?
Perfect Day at CocoCay é a introdução de um destino que estabelece uma nova marca no quesito aventura. 

Os limites da diversão serão ultrapassados! Royal Caribbean vai revolucionar completamente a experiência

do hóspede na nossa ilha privada, CocoCay. A inauguração do  Daredevil’s Peak, o maior toboágua da América  

Oasis Lagoon, Coco Beach Club e o passeio de balão Up, Up, and Away também vão encher os dias dos seus 

clientes com experiências únicas feitas para criar memórias inesquecíveis.

2.  
 

enquanto Thrill Waterpark e South Beach vão estrear em Abril de 2019. A inauguração oficial de  

3.  Quanto a Royal Caribbean irá investir nesse projeto?
Royal Caribbean vai investir $200 milhões no desenvolvimento e construção de Perfect Day at CocoCay.

4.  Qual será a capacidade do Perfect Day at CocoCay?

A capacidade média para um único dia na ilha está estimada para 6,500 hóspedes.

5.  
Pe rfect Day at CocoCay é um destino privado exclusivo da Royal Caribbean.

6.  

7.  Crianças podem entrar no Coco Beach Club?
Não há nenhuma restrição de idade em nenhuma das atrações ou atividades em Perfect Day at CocoCay.
Crianças de todas as idades são bem-vindas!

8.  

9.  
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do Norte e também do Thrill Waterpark, com a maior pisicina de ondas do Caribe estão incluídas.

A abertura de novas atrações e experiências vai se desenrolar em fases, iniciando em Setembro de 2018

com a estreia do novo Cococay pier. Chill Island e Oasis lagoon estão planejados para Novembro de 2018,

CocoCay, que vai incluir CocoBeach Club e o Overwater Cabanas, está programado para Dezembro de 2019.

Por favor, observe que a programação está sujeita a mudanças e depende totalmente das datas dos términos

 das construções e não leva em consideração eventos não previstos.

A Royal Caribbean projetou tudo pensando no maior navio da sua frota!

Com certeza! No futuro, seus clientes terão a oportunidade de planejar o dia perfeito deles, já que a maioria
das experiências em Perfect Day at CocoCay estarão disponíveis para agendar pela ferramenta Cruise Planner.
Hóspedes que reservaram o itinerário Perfect Day at CocoCay serão notificados quando essa função estiver
disponível.  

A Royal Caribbean tem uma presença global na indústria de viagens e atualmente nós estamos explorando
oportunidades na Ásia, Austrália, Pacífico e outros lugares no Caribe. Royal Caribbean está considerando
transformar Labadee em uma Perfect Day Island. 

Não, Coco Beach Club oferece uma experiência de praia exclusiva para todos os hóspedes. Uma taxa adicional
será administrada para entrar nessa experiência de alto nível. Custos serão informados numa data
posterior. 

Quando o Perfect Day at CocoCay será inaugurado?

Alguma outra linha de cruzeiros vai ter o itinerário Perfect Day at CocoCay?

O Coco Beach Club é exclusivo para hóspedes de suítes?

Meus clientes podem reservar as experiências Perfect Day at CocoCay com antecedência 
no Cruise Planner? 

Há planos de expandir a experiência do Perfect Day para outros destinos?

Coco Beach Club e Overwater Cabanas estão programados para abrir em Dezembro de 2019. Todas as atrações e experiências, e tempo estimado de entrega 
dessas atrações estão atualmente em desenvolvimento e são sujeitos a mudanças sem aviso prévio. As imagens e comunicação do Perfect Day at CocoCay 
refletem o conceito de design atual e podem incluir renderização artística. Perfect Day e CocoCay são marcas registradas da Royal Caribbean.
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