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Campanha  
RC 9_A/16 

DESCONTOS até 35% +  
ESPECIAL CRIANÇAS  

PERÍODO RESERVA 1 a 17 Setembro 2016 
CATEGORIAS TODAS 

ATÉ 35% 
DESCONTO 

30% Todos os DESTINOS* para 2016 

35% Todos os DESTINOS* para 2017 & 2018 
Partidas a partir de 2 de Outubro 2016 (*excluindo partidas da China) 

Aplicável a todos os passageiros 

PERÍODO RESERVA  18 a 30 Setembro 2016 

ATÉ 30% 
DESCONTO 

25% Todos os DESTINOS* para 2016 

30% Todos os DESTINOS* para 2017 & 2018 
Partidas a partir de 2 de Outubro 2016 (*excluindo partidas da China) 

Aplicável a todos os passageiros 

PERÍODO RESERVA CAPACIDADE CONTROLADA 

ESPECIAL  
CRIANÇAS  

Crianças menores de 12 anos só pagam taxas! 
Cruzeiros de 5 noites ou + 

Caraíbas, Bahamas, Bermudas, Dubai & Europa  
Partidas entre 2 Outubro 2016 a 15 Maio 2017 (partidas excluídas**) 

PERÍODO DE RESERVA  1 A 30 SETEMBRO 

CRUZEIROS 
FINAL DE ANO  

 

Descontos até €180 por camarote 
Caraíbas, Bahamas, Bermudas 

€180: Reservas em camarotes c/varanda ou Suite em cruzeiros de 6 + noites  
(partidas entre 15 e 31 Dezembro 2016 e 2017) 

€90: Reservas em camarotes c/varanda ou Suite em cruzeiros até 5 noites  
(partidas entre 22 e 31 Dezembro 2016 e 2017) 

€70: Reservas em camarotes interiores ou exteriores em cruzeiros de 6 + noites  
(partidas entre 15 e 31 Dezembro 2016 e 2017) 

€45: Reservas em camarotes interiores ou exteriores em cruzeiros até 5 noites 
(partidas entre 22 e 31 Dezembro 2016 e 2017)  

ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL 
 



MOS e CONDIÇÕES 

TERMOS e CONDIÇÕES 
1) Oferta válida para novas reservas efetuadas entre 1 e 17 Setembro 2016 para partidas após 
2/10/2016: 30% de desconto em todas as categorias e passageiros (incluindo 3ª e 4ª camas) para partidas 
em 2016, excluindo partidas da China. Oferta válida para novas reservas efetuadas entre 1 e 17 Setembro 
2016 para partidas após 1/1/2017: 35% de desconto em todas as categorias e passageiros (incluindo 3ª 
e 4ª camas) para partidas em 2017 e 2018, excluindo partidas da China. 2) Oferta válida para novas 
reservas efetuadas entre 18 e 30 Setembro 2016 para partidas após 2/10/2016: 25% de desconto em 
todas as categorias e passageiros (incluindo 3ª e 4ª camas) para partidas em 2016, excluindo partidas da 
China. Oferta válida para novas reservas efetuadas entre 18 e 30 Setembro 2016 para partidas após 
1/1/2017: 30% de desconto em todas as categorias e passageiros (incluindo 3ª e 4ª camas) para partidas 
em 2017 e 2018, excluindo partidas da China. Especial Crianças (12 anos de idade completos até à data 
da partida, com código tarifário “Kids Sail Free”) para cruzeiros de 5 noites ou mais nas Caraíbas, 
Bahamas, Bermudas, Dubai e Europa com partidas entre 2/10/2016 e 15/5/2017 excepto nas partidas 
entre **17/11/2016 a 24/11/2016; 15/12/2016 a 5/1/2017; 16/2/2017 a 23/2/2017; 10/3/2017 a 
20/3/2017; 6/4/2017 a 16/4/2017, todas as partidas a bordo do Harmony of the Seas, e todas as Suites 
classe Star e Sky a bordo dos navios da classe Quantum e Oasis. Oferta aplica-se a crianças a viajar em 
ocupação tripla ou quadrupla. Oferta não inclui taxas de cruzeiro, taxas portuárias e gratificações. Especial 
Cruzeiros Final de Ano: descontos até €180 por camarote para reservas até 30 Setembro, em cruzeiros 
nas Caraíbas, Bahamas e Bermudas, €180 de desconto: Reservas em camarotes c/varanda ou Suite em 
cruzeiros de 6 + noites (partidas entre 15 e 31 Dezembro 2016 e 2017); €90 de desconto: Reservas em 
camarotes c/varanda ou Suite em cruzeiros até 5 noites (partidas entre 22 e 31 Dezembro 2016 e 2017); 
€70 de desconto: Reservas em camarotes interiores ou exteriores em cruzeiros de 6 + noites (partidas 
entre 15 e 31 Dezembro 2016 e 2017); €45 de desconto: Reservas em camarotes interiores ou exteriores 
em cruzeiros até 5 noites (partidas entre 22 e 31 Dezembro 2016 e 2017). Estas ofertas serão 
automaticamente aplicadas à reserva e serão visíveis online. A Oferta do desconto até 35% é combinável 
com a Oferta de Final de Ano, Especial Crianças, descontos para membros Crown & Anchor, e com as 
ofertas do programa “Next Cruise” (reservas feitas a bordo). Oferta de Final de Ano não é combinável com 
os descontos para membros Crown & Anchor. Estas ofertas não são combináveis com quaisquer outras 
ofertas ou promoções incluindo, mas não limitada a tarifas restritas como tarifas Interline, tarifas de 
Grupo Standard, tarifas Agentes de Viagens, Tarifas Net e Tarifas Sénior.  
Qualquer reserva que seja cancelada, reposta de novo ou alterada a data de partida/navio/nomes ou 
preço depois das datas de oferta mencionadas em cima, não será elegível para esta campanha. Outras 
alterações à reserva podem também originar a eliminação da oferta. Oferta aplica-se também a grupos, 
cujos nomes sejam adicionados durante o período da oferta com depósito pago e na tarifa publicada no 
momento da aplicação da (s) oferta (s). Oferta sujeita a disponibilidade no momento da reserva e de 
capacidade controlada. Algumas restrições poderão ser aplicadas. A companhia reserva-se no direito de 
anular a oferta, corrigir erros ou omissões e de alterar tarifas, taxas e suplementos sem aviso prévio. Em 
caso de cancelamento aplicam-se os termos e condições da Royal Caribbean International® 2015-2016. 
 

 


