


Venha e conheça o The Waves 

Para os mais exigentes, para aqueles 
que desejam uma experiência exclusiva.

Apresentamos o nosso novo conceito 
para desfrutar a bordo, The Waves, que 
inclui acesso exclusivo ao Sun Lounge 

privativo, wifi gratuito, acessos 
prioritários, bebidas e muitas outras 

vantagens.



The Waves Black para categorias Top Suites
Inclui o portfólio de serviços completo.

Um atendimento exclusivo que você não esquecerá ao desembarcar.
Reservado somente para aqueles que ousam aproveitar!

NOSSO NOVO PRODUTO EXCLUSIVO 
PARA AS CABINES “SUITES”

Os serviços The Waves estão incluídos para os hóspedes com reserva em 
categoria Suite com dois níveis de exclusividade:

The Waves White para categorias Junior Suites
Inclui o portfólio de serviços reduzido



Caso você tenha optado por uma de nossas Top Suites, 
você contará com o serviço The Waves Black.

Com todos os serviços que se pode desejar desde sua 
chegada ao porto.

Sua suíte estará equipada com todos os ingredientes 
necessários para una travessia incrível: vinho 
espumante, frutas, snacks... para ir petiscando, ou 
detalhes como roupão ou amenidades premium.

Você terá acesso ao nosso Clube Privativo "The Yacht 
Club" e ao nosso Solarium Privado, onde você poderá 
relaxar e desconectar enquanto aprecia o horizonte. 
Repleto de comodidades e com um atendimento 
exclusivo, ali você poderá desfrutar da beleza do mar de 
forma privilegiada.

Durante a noite você poderá desfrutar dos espetáculos 
diários que oferecemos a bordo, sem aguardar em filas 
e sempre com um local VIP para não perder nenhum 
detalhe.

Após tantas sensações, retorne à Suite para desfrutar de 
um merecido descanso. Você pode deixar a sua roupa 
no vestiário para que o nosso pessoal da Pullmantur se 
encarregue de lavar e passar.

Como você pode ver, tudo o que você pode desejar 
está incluído em nosso serviço The Waves Black.

Detalhes que fazem a diferença.



Wifi Grátis

Pacote de bebidas grátis

Serviço de lavanderia gratuito

The Waves Host

Dicas de Excursões VIP

Acesso a The Waves

Acesso ao Solarium The Waves

Check-in, embarque e desembarque prioritário 

Prioridade no jantar Flexível

Prioridade de entrada ao teatro

Reserva prioritária de excursões

Vinho espumante e garrafa de água diariamente na suíte 

Snacks e frutas grátis diariamente na suíte

Café Premium e chaleira na suíte

Roupão e chinelos

Itens de banho premium

Cocktail com o capitão 

Festa VIP

Reserva no 
The Waves

SERVIÇOS BLACK

ATENDIMENTO 
PERSONALIZADO

ÁREAS
EXCLUSIVAS

ACESSO 
PRIORITÁRIO

SUPRISE
& DELIGHTS

NOSSO
SERVIÇO

THE WAVES 
BLACK 

TEM OS 
SEGUINTES 
BENEFÍCIOS

MAIS 
BENEFÍCIOS



Caso você tenha optado por uma das nossas Junior 
Suites, você contará com o serviço The Waves White.

Nosso The Waves Host estará a sua disposição a todo o 
momento, para garantir que sua experiência seja 
perfeita desde o embarque, garantindo-lhe um 
embarque e check in prioritário e reserva prioritária de 
excursões.

Em sua suíte você encontrará frutas e snacks diários, ou 
detalhes como roupão e amenidades Premium, para 
que nada lhe falte!

Você terá acesso ao nosso Clube Privado "The Yacht 
Club", repleto de comodidades e com um atendimento 
exclusivo. Além disso, haverá um lugar para você em 
nossa festa VIP.

Desfrute de todos os espetáculos sem aguardar em 
filas e sempre em um local privilegiado.

The Waves White, reservado somente para os que se 
atrevem a aproveitar!



The Waves Host

Grupo VIP de Excursões 

Acesso ao The Waves Yacth Club

Check-in, embarque e desembarque prioritário 

Prioridade no jantar Local Preferencial

Prioridade de entrada ao teatro

Reserva prioritária de excursões

Snacks e frutas grátis diariamente na suíte

Roupão e chinelos

Itens de banho premium

Reserve com
atendimento VIP

SERVIÇOS WHITE

ATENDIMENTO 
PERSONALIZADO

ÁREA EXCLUSIVA

ACESSO 
PRIORITÁRIO

SUPRISE
& DELIGHTS

NOSSO
SERVIÇO

THE WAVES 

TEM OS 
SEGUINTES 
BENEFÍCIOS

WHITE 

Festa VIP 



Royal Suite/Suite Luxo com varanda

STRS

Grand Suite com varanda

Gran Suite
com varandaGT

Junior Suite com varanda
Você descobrirá as vantagens desta cabine não apenas olhando o mar, mas também no conforto de sua cama de casal e a ótima disposição 
do mobiliário com penteadeira, armário, televisão, banheiro, cofre e secador de cabelo.
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As vezes, o luxo está no mais simples. Abrir a varanda e comprovar 
que o mar e o céu estão logo ali. Estas coisas acontecem nestas 
suítes com dormitório independente com cama de casal, sala de 
estar, bar, banheiro, penteadeira, televisão, reprodutor de CD, 
refrigerador, secador de cabelo e cofre.

Estas cabines com vista para o mar parecem ter sido escolhidas 
exclusivamente para você. Práticas e confortáveis, são perfeitas para 
seu relaxamento. Estão equipadas com cama de casal, banheiro, 
penteadeira, televisão, cofre e sacador de cabelo.

Royal Suite 
com varanda

Suite Luxo
com varanda

Junior Suite 
com varanda



Royal Suite/Suite Luxo com varanda Gran Suite com varanda

Junior Suite com varanda
Você descobrirá as vantagens desta cabine não apenas olhando o mar, mas também no conforto de sua cama de casal e a ótima
disposição do mobiliário com penteadeira, armário, televisão, banheiro, cofre e secador de cabelo.

 

M
O

N
A

R
C

H

STRS Gran Suite
com varandaGT

Junior Suite
com varandaJT

A exclusividade desta suíte supera todas as expectativas. E 
sabemos que um cruzeiro também se aproveita com privacidade: 
tomar sol em sua varanda privativa é um ótimo exemplo dentre as 
possibilidades desta suíte com literalmente tudo incluído. Varanda 
privada, dormitório independente com cama de casal, sala de 
estar, bar, banheiro, secador de cabelo, penteadeira, televisão, 
reprodutor de CD, refrigerador e cofre.

Para desfrutar intensamente do cruzeiro é bom que tudo esteja ao seu 
alcance. E nesta suíte é assim. Deitado na varanda em frente ao mar, 
você provavelmente terá novos conceitos de bem-estar, que se 
estenderá a uma cabine equipada com sofás, cama de casal, banheiro, 
penteadeira, televisão, secador de cabelo e cofre.

Royal Suite 
com varanda

Suite Luxo 
com varanda



Royal Suite com varanda

Suites
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Junior Suite
com varanda

Suite 
JuniorJT JS

Estas duas opções de cabine acumulam sofisticação e 
comodidade. Vistas privilegiadas em um espaço suntuoso, 
decorado nos mínimos detalhes, ideal para estabelecer um 
diálogo com o mar. Dormitório independente, sala de estar, 
banheiro, televisão, reprodutor de CD, minibar, secador de 
cabelo e cofre.

Se você quer viver uma experiência autêntica no Navio Horizon, estas cabines foram pensadas para proporcionar conforto aos nossos 
hóspedes. Equipadas com dormitório, ampla área de estar, banheiro, televisão, minibar e cofre.

Royal Suite
com varanda

Royal
Suite



Royal Suite com varanda

Suites
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ST Royal
SuiteSR

Junior Suite
com varanda

Junior
SuiteJT JS

Viajar proporciona grandes momentos de felicidade. Entre eles, 
planejar cada detalhe. Ao chegar nesta suíte você sentirá que 
está onde deve estar. Varanda privativa onde você terá as 
melhores vistas panorâmicas e relaxar com o mar ao seus pés. 
Dormitório independente com cama de casal, sala de estar, 
banheiro, secador de cabelo, penteadeira, televisão, reprodutor 
de CD, refrigerador e cofre.

Um dos grandes prazeres de um cruzeiro é o contato com o mar e esta suíte coloca isso à sua disposição. Com varanda privativa, banheiro, 
penteadeira, bar, televisão, secador de cabelo e cofre, a suíte proporcionará um ambiente em que você se sentirá muito confortável.

Royal Suite 
com varanda



Venha e conheca o The Waves


