
Nenhuma outra companhia proporciona ofertas como essa

Reserve uma cabine externa ou superior e personalize a experiência
dos hóspedes, além de ser comissionado sobre o valor adicional**

CONHEÇA OS BENEFÍCIOS

1 benefício incluso
Economize até $455 por pessoa* Economize até $648 por pessoa* Economize até $762 por pessoa*

2 benefícios inclusos 4 benefícios inclusos

Pacote de bebidas
Escolha entre uma incrível variedade de cervejas, destilados, coquetéis,  e vinhos em taças de até US$ 9 cada - além de 
refrigerantes, água, cafés e chás premium e sucos frescos. Tudo isso está incluído quando você escolhe esse benefício.

* Baseado em cruzeiro de 7 noites
**  Sobre tarifa, sem NCCF + taxas

Taxa de serviço gratuita
Escolha esse benefício e cuidaremos de tudo para você, sem cobrança de taxas de serviço. Nossa equipe de serviços 
cuidará de você e nós cuidaremos deles. É simples assim.

Pacote de Internet Ilimitada
Navegue, converse por vídeo, faça transmissões em tempo real e publique fotos com o nosso serviço de internet de alta 
velocidade XcelerateSM. Assista a um filme em seu tablet ou smartphone em sua cabine. Compartilhe suas lembranças 
de férias nas mídias sociais - conforme elas acontecem. Acompanhe suas notícias, placares esportivos e fofocas sobre 
celebridades. Com Wi-Fi ilimitado, você pode ficar conectado a tudo a bordo.

US$150 de crédito a bordo por pessoa
É todo seu para usar da maneira que desejar. Jante em nossos incríveis restaurantes de especialidades, como Murano, 
Tuscan Grille e Sushi on 5. Aproveite um dia de relaxamento e renovação no Canyon Ranch SpaClub®, com sua ampla 
variedade de opções de bem-estar, estética e spa. Compre joias de grife, relógios, roupas e acessórios em nossas lojas 
a bordo. E aproveite ao máximo seus destinos com nossas excursões em terra, incluindo passeios exclusivos que você 
não encontrará em nenhum outro lugar.

GO!BIG GO!BETTER GO!BEST



Use os códigos abaixo e 
ofereça a melhor opção para o seu hóspede

GoBig OBC

Um benefício incluso!

GoBig Wifi
GoBig BEV
GoBig GRTS

OBC
Internet
Pacote de Bebidas
Taxa de serviço gratuito

GO!BIG

GoBest

Aproveite os 4 benefícios e ainda ganhe um
upgrade no seu pacote de bebidas

4 benefícios

GO!BEST

GoBetter BEVOBC

Escolha dois benefícios

GoBetter BEVGRTB
GoBetter BEVWIF
GoBetter OBCWIF
GoBetter OBCGRT
GoBetter GRTWIF

Pacote de Bebidas e OBC
Pacote de Bebidas e Taxa de Serviço gratuito
Pacote de Bebidas e Internet
OBC e Internet
OBC e Taxa de Serviço gratuito
Taxa de Serviço e Internet

GO!BETTER

A promoção GO BBB aplica-se apenas para os dois primeiros hóspedes, na escolha de 1 Benefício (GO BIG), 2 benefícios (GO BETTER) e 4 benefícios (GO 
BEST) para cabine externa, varanda, Concierge Class, AquaClass e 4 benefícios (GO BEST) para as Suítes. Valores adicionais de acordo com a escolha dos 
benefícios podem ser aplicados. Os hóspedes podem escolher entre as seguintes opções:Pacote de Internet Ilimitada, Pacote de bebidas Classic, US$ 150 
de Crédito a Bordo por pessoa ou Taxas de Serviços Gratuitas. Mediante pagamento de taxa adicional os hóspedes podem receber dois ou quatro benefícios 
com upgrade para o Pacote Premium de bebidas. As tarifas variam de acordo com a opção e número de noites do cruzeiro. Todos os hóspedes na mesma 
cabine devem selecionar as mesmas opções e informá-las no momento da reserva. Não é necessário código promocional. Para reservas efetuadas em 
suítes, os dois primeiros hóspedes da cabine recebem os quatro benefícios: Pacote de Internet Ilimitada, Pacote de bebidas Premium, US$ 150 de Crédito a 
Bordo por pessoa ou Taxas de Serviços Gratuitas. As ofertas não são combináveis com nenhuma outra promoção ou desconto especial e pode não estar 
disponível para algumas saídas de cruzeiros Transpacíficos e Transatlânticos. Navios com destino à Galápagos (Classe Xpedition) não possuem esta promo-
ção. Benefícios não utilizados não poderão ser revertidos em crédito. Cabines com apenas um hóspede podem participar desta oferta. Alterações na reserva 
podem também ocasionar a remoção da oferta. Reservas de grupo que já foram nominadas antes do período da oferta não podem ser canceladas e 
remarcadas com a oferta. Promoções sujeitas a disponibilidade e podem ser alteradas ou canceladas a qualquer momento sem aviso prévio.


