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Versão 1.4. Válido em 21 de dezembro de 2018. 

PERGUNTAS FREQUENTES 

O que é o Perfect Day at CocoCay? 

O Perfect Day at CocoCay é um destino particular exclusivo para hóspedes da Royal Caribbean, localizado nas Bahamas. 

Você encontrará infinitas maneiras de relaxar e desfrutar de belas praias e águas cristalinas, além de experiências emocionantes, como o 

incrível Thrill Water Park, tirolesa e diversos esportes aquáticos.

Onde posso encontrar mais informações sobre o Perfect Day at CocoCay, como os tipos de tobogãs, 

passeios, cabanas, praias e piscinas que serão oferecidos? 

A ilha é repleta de novas emoções e infinitas maneiras de relaxar. Para explorar todas as novas atrações e comodidades, acesse 

RoyalCaribbean.com/PerfectDayCocoCay 

Quando o Perfect Day at CocoCay será inaugurado? 

As novas atrações e experiências do Perfect Day at CocoCay serão inauguradas em fases, com a conclusão completa prevista para 

dezembro de 2019. Consulte abaixo as datas de inauguração. 

• O novo cais começou a receber os hóspedes na ilha em março de 2019

• O Thrill Waterpark, a Tirolesa Zip Line, o parque aquático Splashaway Bay, o balão de hélio Up,Up and Away, o passeio Captain 
Jack's Galleon, o restaurante Skipper's Grill, o restaurante Captain Jack's, Chill Island, o restaurante Chill Grill e a piscina de água 
doce Oasis Lagoon serão inaugurados em maio de 2019.

• South Beach, Coco Beach Club e as cabanas sobre a água abrirão em dezembro de 2019.

Por favor, note que estas datas podem estar sujeitas a alterações dependendo do andamento da construção. 

E se eu visitar a ilha antes das datas de conclusão do Perfect Day at CocoCay? O que eu poderei 

experimentar? 

Estamos fazendo todos os esforços para minimizar o impacto da construção da ilha na experiência dos nossos hóspedes. Todas as 

incríveis praias e comodidades que nossos hóspedes conhecem e amam ainda estão disponíveis, incluindo opções prediletas como o bar 

flutuante e a Serenity Beach. 

Como faço para chegar ao Perfect Day at CocoCay? Como posso encontrar navios e itinerários que 

visitam o Perfect Day at CocoCay? 

Basta visitar a nossa página, RoyalCaribbean.com.br e procurar cruzeiros com datas de partida a partir de maio de 2019. Defina o filtro 
de destino como Bahamas, Caribe e Bermudas. Isso mostrará todas as viagens que terminam no Perfect Day at CocoCay.

ESTREANDO EM MAIO DE 2019 
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Posso passar a noite no Perfect Day at CocoCay? Há alguma atividade noturna? 

Estamos projetando a ilha para acomodar a possibilidade de pernoites e estadias prolongadas no futuro. Em breve divulgaremos mais detalhes.

Quanto custa o Perfect Day at CocoCay? Há uma tarifa de entrada adicional? 

A maioria das experiências no Perfect Day at CocoCay é gratuita e adicionamos ainda mais atrações e experiências a CocoCay sem 
nenhum custo adicional. Algumas delas incluem a Oasis Lagoon, a maior piscina de água doce no Caribe, o galeão naufragado do capitão 
Jack, cheio de escorregadores e canhões d'água, nosso maior parque aquático, o Splashaway Bay, e novas quadras de esportes em South 
Beach. Além disso, praias aprimoradas, como a Chill Island e a South Beach, ambas oferecendo muitas cadeiras de praia gratuitas e 
atividades à beira-mar. E entre as aventuras, você pode recuperar suas energias em cinco novos restaurantes de cortesia localizados em 
toda a ilha.

Você também tem a opção de obter mais experiências únicas ao pagar uma taxa adicional. Os preços variam de acordo com a 
temporada, mas os hóspedes com reserva podem visitar o Cruise Planner (RoyalCaribbean.com/CruisePlanner) para obter o preço exato 
mais recente para sua viagem específica - além das maiores economias.

EXPERIÊNCIAS DE CORTESIA 

CATEGORIA EXPERIÊNCIA / COMODIDADE CUSTO 

EMOÇÕES 
Splashaway BaySM Cortesia 

Captain Jack’sSM   Galleon Cortesia 

RESTAURANTES 

Skipper's Grill Cortesia 

Chill GrillSM Cortesia 

Snack Shack (3 em toda a ilha) Cortesia 

PISCINAS 
Oasis LagoonSM Entrada gratuita 

Cadeiras de praia e toalhas Cortesia 

PRAIAS 

Chill IslandSM Entrada gratuita 

Cadeiras de praia e toalhas Cortesia 

South Beach Entrada gratuita 

Cadeiras de praia Cortesia 

Quadras esportivas Cortesia 

Aulas de ginástica Algumas de cortesia 

MAIS 

COMODIDADES 

Chuveiros de água doce Cortesia 

Serviço de Traslado Cortesia 

Cadeiras de rodas de acesso à praia Cortesia 
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MEDIANTE TAXA 

CATEGORIA EXPERIÊNCIA / COMODIDADE ESTRUTURA DE PREÇOS DETALHES * 

EMOÇÕES 

Thrill Waterpark SM 

Inclui 13 toboáguas, piscina de ondas, 

Piscina de Aventura, refeição de 

cortesia no Snack Shack, cadeiras de praia e 

toalhas 

Taxa de admissão 

DIA COMPLETO: $44- $99 por pessoa  
MEIO DIA (somente à tarde): $39- $74  
Idades 0-3: Cortesia 
Aluguel de Cabana: Concede entrada 
gratuita para até 6 pessoas. 
Aluguéis somente para o dia inteiro. 
Confira as perguntas frequentes sobre 
as cabanas para consultar os preços. 

Thrill Waterpark + Zip Line Preços de pacotes 
DIA COMPLETO: $99 - $179 por pessoa 

MEIO DIA: $89 - $149 

Tirolesa Zip Line Mediante taxa $79-$139 por pessoa 

Up, Up and Away (balão de hélio) Mediante taxa 

Idades 13+: $39-$99 por pessoa 

Idades 4-12: $24-$64 

Idades 0-3: Cortesia 

PRAIAS 

Coco Beach ClubSM 

Inclui acesso à praia exclusiva 

club house, piscina de borda infinita, refeições de 

cortesia no The Grille no Coco Beach Club, 

cadeiras de praia e toalhas 

Taxa de admissão 

Idades 13+: $54-$99 por pessoa 

Idades 4-12: $34-$69 

Idades 0-3: Cortesia 

Aluguel de Cabana: Concede 

entrada gratuita para até 8 

hóspedes. 

Confira as perguntas frequentes sobre as 
cabanas para consultar os preços. 

RESTAURANTES Captain Jack’sSM À la carte Preços de acordo com o menu 

MAIS 

COMODIDADES 

Cabanas, espreguiçadeiras em toda a ilha Taxa de aluguel Confira as perguntas frequentes sobre as 
cabanas para consultar os preços. 

Guarda-sóis Taxa de aluguel 

Aluguéis de praia (caiaques, snorkels, etc.) Taxa de aluguel Preços podem variar 

Serviços de spa 

(Coco Beach Club e Chill Island) 
Mediante taxa Preços de acordo com o menu do spa 

*Os preços são estimados, variam de acordo com a época e estão sujeitos a alterações sem aviso

prévio. Todos os bares e estações de cerveja self-service são a la carte, com preços do menu do bar. 

Como funciona a entrada no Thrill Waterpark no Perfect Day at CocoCay? Como os passes de meio dia e de dia inteiro 

são aplicados? Posso sair e entrar no parque quando eu quiser? 

Pulseiras serão usadas para garantir sua entrada no Thrill Waterpark. Depois de receber uma pulseira, você pode entrar e sair do parque 

quantas vezes quiser. A entrada de meio dia estará disponível somente à tarde. 
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Posso usar meu pacote de bebidas, internet wi-fi ou de refeições no Perfect Day at CocoCay? 

Sim! Pacotes de bebidas e wi-fi adquiridos a bordo ou no Cruise Planner (RoyalCaribbean.com/CruisePlanner) estarão ativos na ilha. Você 
também pode desfrutar de cinco novos restaurantes de cortesia localizados em toda a ilha.

Há acesso wi-fi à Internet de alta velocidade no Perfect Day at CocoCay? 

Sim, e se você comprou um pacote de internet de alta velocidade VOOM ®, você pode usá-lo na ilha e começar a compartilhar suas 

memórias imediatamente. 

Há guarda-volumes disponíveis para alugar no Perfect Day at CocoCay? 

Sim, guarda-volumes estão disponíveis em toda a ilha por uma taxa de locação nominal. Você também encontrará chuveiros de água doce, 
banheiros e vestiários de cortesia disponíveis na ilha.

Há cadeiras de praia, toalhas e guarda-sóis disponíveis no Perfect Day at CocoCay? 

Certamente! Toalhas e cadeiras de praia são oferecidas como cortesia para todos os nossos hóspedes. Guarda-sóis estão 

disponíveis para aluguel por uma taxa nominal. 

Quais tipos de cabanas estão disponíveis no Perfect Day at CocoCay e quanto custa o seu aluguel? 

Há uma abundância de opções para relaxar na sombra, começando com guarda-sóis, conchas e espreguiçadeiras 

(disponíveis por uma taxa de aluguel), além de cabanas disponíveis nas praias, no Thrill Waterpark e na piscina de água doce Oasis Lagoon. 

Você também pode elevar o seu dia de praia com uma cabana sobre a água no Coco Beach Club, que acomoda até oito pessoas e vem 

com serviço de atendimento, rede particular, frigobar e seu próprio toboágua pessoal para cair no mar. 

Algumas cabanas também vêm com benefícios adicionais. Se você reservar uma cabana no Thrill Waterpark, desfrutará de entrada gratuita 
para todos os toboáguas e atividades presentes no parque para até seis hóspedes. Se você reservar uma cabana no Coco Beach Club 
(incluindo as cabanas sobre a água), você desfrutará de acesso gratuito ao clube para até oito hóspedes.

O preço das cabanas varia de acordo com a temporada. Veja as faixas de preço abaixo. Para preços exatos, recomendamos que os hóspedes 
com reservas efetuadas acessem o Cruise Planner (RoyalCaribbean.com/CruisePlanner) - a melhor maneira de planejar seu tempo no 
Perfect Day at CocoCay. O Cruise Planner sempre tem os preços mais atualizados para a sua viagem, e você economizará em suas 
experiências ao reservar com antecedência.

PREÇOS DE CABANAS 

CATEGORIA FAIXA DE PREÇO * ACOMODA ATÉ 

Cabanas da Chill Island $299 – $569 8 hóspedes 

Cabanas na Oasis Lagoon $299 – $569 8 hóspedes 

Cabanas no Thrill Waterpark $499 – $869 6 hóspedes; inclui entrada de cortesia no parque 

Cabanas de Praia no Coco Beach Club $949 – $1549 8 hóspedes; inclui entrada de cortesia no clube 

Cabanas Sobre a Praia do Coco Beach 
Club 

$999 – $1599 8 hóspedes; inclui entrada de cortesia no clube 

*Os preços são estimados, variam de acordo com a época e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. 
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Como faço para reservar comodidades no Perfect Day at CocoCay, como cabanas e espreguiçadeiras, e acesso a 

experiências como a tirolesa Zip Line, o balão de hélio Up, Up and Away e o Thrill Waterpark? 

A melhor maneira para que os hóspedes planejem sua estadia e reservem o acesso às experiências na ilha é através do nosso site Cruise 
Planner (RoyalCaribbean.com/CruisePlanner). Os preços mudam regularmente devido à sazonalidade e às promoções  oferecidas, mas o 
Cruise Planner sempre apresenta os valores mais atualizados - e as maiores economias quando você reserva com antecedência. E você 
pode começar a planejar sua aventura imediatamente, assim que você reservar seu cruzeiro.

Eu preciso do meu cartão SeaPass® para entrar no Perfect Day at CocoCay? Como posso pagar por 

coisas no Perfect Day at CocoCay? 

Você precisará do seu cartão SeaPass para sair e embarcar novamente no navio. Também é com ele que você pagará pelas coisas na ilha. 

Por favor, note que há também um mercado de palha na ilha com artesanato local das Bahamas. Nesse mercado, só se aceita dinheiro 

(US$). 

Há alguma restrição ou requisito de idade, altura ou peso para os toboáguas, passeios e experiências no Perfect Day 

at CocoCay? 

Não há restrições de idade para as experiências no Perfect Day at CocoCay. Alguns toboáguas e atividades têm restrições de altura e 

peso; consulte a tabela abaixo para detalhes. Muitas das outras experiências da ilha, como o balão de hélio Up, Up and Away, a piscina 

de água doce Oasis Lagoon e o Captain Jill’s Galleon, estão abertas a todos os aventureiros.

REQUISITOS DE ALTURA E PESO 

ATRAÇÃO 
ALTURA DA 

PLATAFORMA 
REQUISITO DE ALTURA LIMITE MÁXIMO DE PESO 

Daredevil's PeakSM   toboágua 41m Mínimo de 1.22m 136kg

Toboágua Dueling Demons 23m Mínimo de 1.22m 136kg

Toboágua Screeching Serpent 15m Mínimo de 1.22m 136kg

Toboágua Green Mamba 15m Mínimo de 1.22m 136kg

Toboáguas Manta Raycers 7.6m Mínimo de 1.22m 136kg

Toboágua The Slingshot 18m Mínimo de 1.02m; ou mínimo de 
com um colete de mergulho

Máximo de uma única pessoa: 136kg/ 

Limite total do peso da balsa: 250kg.

Toboágua The Twister 18m Mínimo de 1.02m; ou mínimo de 
com um colete de mergulho

Máximo de uma única pessoa: 136kg/ 

Limite total do peso da balsa: 250kg.

Toboáguas Splash Speedway 12m Mínimo de 1.07m 136kg

Adventure Pool 
Hóspedes com menos de 1.22m 
devem usar um colete de natação 
em todos os momentos

N/A 

Wave Pool 
Hóspedes com menos de 1.22m 
devem usar um colete de natação 
em todos os momentos

N/A 
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Splashaway BaySM   toboáguas Máximo de 1.07m 91kg

Tirolesa Zip Line N/A 
Mínimo: 22.7kg

Máximo: 136kg

Há alguma creche ou programa infantil Adventure Ocean® no Perfect Day at CocoCay? 

Não haverá uma creche dedicada na ilha, mas a equipe do Adventure Ocean organizará atividades em terra para crianças e suas 

famílias. A programação da ilha ainda está sendo desenvolvida. E o Adventure Ocean permanecerá aberto a bordo para as famílias 

que escolherem permanecer no navio. 

Existe uma área apenas para adultos no Perfect Day at CocoCay? 

Atualmente, todos os locais e atividades estão abertos a hóspedes de todas as idades. Mas dado o tamanho da ilha e a variedade de 

experiências, você certamente encontrará qualquer vibe que você buscar, desde praias relaxantes até as mais ativas, pontos mais 
tranquilos na piscina Oasis Lagoon ou no ambiente de entrada inclinada própria para crianças.

O Perfect Day at CocoCay terá uma área exclusiva para os membros da Crown and Anchor® Society e 

hóspedes da classe Suíte? 

Neste momento, não temos planos para áreas de membros e hóspedes diferenciados na ilha. 

Há salva-vidas em todas as piscinas e praias no Perfect Day at CocoCay? 

Fizemos uma parceria com a StarGuard, fornecedora líder de serviços de salva-vidas, para garantir que tenhamos salva-vidas em 

cada piscina e cada toboágua, bem como em locais recomendados na praia. No entanto, mesmo com a presença de salva-vidas, 

pedimos que os pais mantenham um olhar atento sobre seus filhos sempre que estiverem perto da água. 

Há serviços de spa no Perfect Day at CocoCay? 

Sim, os serviços de spa estarão disponíveis na ilha, ou podem ser pré-adquiridos a bordo e no Cruise Planner
(RoyalCaribbean.com/CruisePlanner). 

O Perfect Day at CocoCay oferece aulas de ginástica como ioga e zumba? 

Sim, aulas de ginástica são oferecidas na ilha. Verifique sua agenda de atividades quando estiver a bordo para ver quais aulas estão 
disponíveis e quando. As aulas oferecidas variam de acordo com o navio e o itinerário; algumas são gratuitas e algumas são 
acessíveis mediante taxa.

Existe transporte no Perfect Day at CocoCay? 

Um serviço de Traslado passará a cada 15 minutos na ilha e inclui cinco paradas: Thrill Waterpark, South Beach, Coco Beach Club, 

Chill Island e Oasis Lagoon. Uma linha de Traslado também servirá o Coco Beach Club SM exclusivamente durante o horário de pico da 

manhã. Todos os bondes são acessíveis. 

Existem serviços para pessoas com necessidades especiais que visitarem o Perfect Day at CocoCay, como cadeiras de 

rodas?  A ilha é acessível? 

Sim, a ilha é acessível, mas algumas experiências não são. Há cadeiras de rodas para acesso à praia de cortesia e um serviço de 

Traslado acessível. A piscina de água doce Oasis Lagoon também é acessível, assim como a piscina de ondas no Thrill 

Waterpark. No entanto, as torres para os toboáguas do parque aquático têm escadas, assim como a torre para a tirolesa Zip Line. 
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Poderei encontrar opções de refeições sem glúten e vegetarianas no Perfect Day at CocoCay? E se eu 

tiver outras necessidades alimentares? 

Você encontrará opções vegetarianas e sem glúten disponíveis em todos os locais de refeições da ilha, bem como opções para 

atender a maioria das necessidades alimentares. 

Existem áreas designadas para fumantes no Perfect Day at CocoCay? 

Cigarros, charutos, cigarros eletrônicos e cachimbos só são permitidos em áreas designadas para fumantes em toda a ilha. Por favor, 

verifique os sinais de orientação na ilha para locais específicos. 

Onde posso carregar meu telefone no Perfect Day at CocoCay? 

As estações de carregamento estarão disponíveis em cabanas e em locais públicos selecionados para uso gratuito. 

O lixo do Perfect Day at CocoCay é reciclado? 

Sim, temos um programa de reciclagem robusto na ilha. A maior parte do lixo é reciclada, enquanto parte do lixo é enviada para o navio 

para ser descartada adequadamente. Além disso, estamos trabalhando duro para reduzir o uso de plásticos em nossos navios, e esse 

esforço também se estenderá a nossos destinos insulares particulares. 

Há opções de alimentos kosher no Perfect Day at CocoCay? 

Alimentos Kosher não são preparados em  CocoCay, no entanto, pedidos kosher podem ser atendidos a bordo dos navios da Royal Caribbean.

Para o Perfect Day at CocoCay, posso reservar serviços de spa no Cruise Planner antes do meu cruzeiro? 

Estamos muito animados em oferecer o serviço de spa CocoCay, disponível para reservas no Cruise Planner, em um futuro muito próximo! 

Haverá fotógrafos e oportunidades para fotos no Perfect Day at CocoCay? As fotos na ilha podem ser compradas 

como parte de um pacote de fotos? 

Ainda estamos trabalhando em diferentes maneiras de registrar sua experiência Perfect Day at CocoCay enquanto você aproveita todas as 

emoções, relaxamento e beleza que a ilha tem a oferecer. Isso provavelmente incluirá algumas oportunidades de fotos que serão 

disponibilizadas como parte de pacotes de fotos, além de outras experiências premium de fotografia e vídeo oferecidas mediante o 

pagamento de uma taxa separada. 

Se eu reservar uma excursão em terra no Perfect Day at CocoCay, como uma entrada em um parque aquático, tirolesa ou 

uma cabana, e houver chuva, vento ou tempo ruim, a excursão será cancelada e receberei um reembolso? 

Se sua atividade for cancelada pela equipe de Shore Excursions, sua conta a bordo será totalmente reembolsada. Todas as Excursões 
Terrestres no Perfect Day at CocoCay têm a mesma política que as nossas excursões em terra em outros destinos globais.

Política de Cancelamento 

As excursões podem ser modificadas ou canceladas até 48 horas antes da chegada ao porto, sem penalidades. Tours envolvendo voos, 

trens, eventos especiais, pernoites, estadias em hotéis e viagens particulares devem ser cancelados 30 dias antes da partida para evitar 

multas por cancelamento. Outras restrições podem ser aplicadas. 

No caso de uma excursão na ilha ser cancelada devido às condições meteorológicas, um reembolso total será 

fornecido à sua conta a bordo. 

Política de Trocas 

O prazo para trocas de tours é de 48 horas antes da chegada ao porto. 
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Posso organizar meu casamento no Perfect Day at CocoCay? 

Sim, você pode se casar no Perfect Day at CocoCay enquanto seu cruzeiro estiver atracado na ilha, dependendo da disponibilidade 

em um de nossos locais de casamento na ilha. Entre em contato com nossa equipe Royal Weddings pelo telefone 1-888-WED-RCCL 

para saber mais. 

Drones aéreos são permitidos no Perfect Day at CocoCay? 

Não, drones não podem ser operados no Perfect Day at CocoCay. Hóspedes podem trazer drones em seus cruzeiros para uso em 

outros destinos, fora da área do porto, de acordo com a legislação local. No entanto, os drones não devem ser operados a bordo do 

navio em nenhum momento, nem nos destinos particulares da Royal Caribbean Perfect Day at CocoCay, Bahamas ou Labadee®, Haiti. 

Enquanto estiverem a bordo, os drones devem ser armazenados com segurança na cabine. Drones usados no navio serão confiscados até 

o final do cruzeiro. Um aviso de Política de Conduta do Hóspede será emitido e os hóspedes podem estar sujeitos a desembarque às suas

próprias custas pelo uso de drones a bordo. 

Os hóspedes assumem total responsabilidade por entender todas as regras da autoridade local relacionadas ao uso de drones e por 

obter quaisquer permissões necessárias para operar drones. Diferentes países podem ter regras diferentes. Qualquer incidente, 

incluindo danos ambientais causados pelo uso de drones, será de responsabilidade do hóspede. A Royal Caribbean não assume 

nenhuma responsabilidade pelos drones de hóspedes 

que possam ser confiscados pelas autoridades locais por violar leis locais ou por qualquer acidente ou lesão resultante de um voo de 

drone de hóspede. 

Quais instalações médicas estão disponíveis no Perfect Day at CocoCay? 

Existem duas instalações de primeiros socorros na ilha, indicadas em sinais de orientação e mapas pelo símbolo da cruz branca universal. 

Para emergências médicas, há um plano de resposta que trará o hóspede de volta ao navio para tratamento. 

Existe uma piscina ou área para bebês e crianças nadarem no Perfect Day at CocoCay? 

Bebês e crianças com fraldas de natação podem nadar em todas as piscinas, e também no oceano em todas as praias. 

O Coco Beach Club e as cabanas sobre a água estão programados para abrir em dezembro de 2019. Todos os recursos, experiências e 

prazos de entrega relacionados para esses recursos estão atualmente em desenvolvimento e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. 

Imagens e mensagens referentes ao Perfect Day at CocoCay refletem os conceitos atuais de design e podem incluir renderizações 

artísticas. Perfect Day e CocoCay são marcas registradas da Royal Caribbean. 




