CAMPANHAS
Dezembro 2017

ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL

Campanha
RC 12_A/17

PERIODO RESERVA
PARTIDA/PRODUTO

Categorias

DESCONTO de 30%
EM TODOS OS
PASSAGEIROS
1 a 31 de Dezembro
Todos os cruzeiros a partir de 1 Dezembro 2017
(excepto cruzeiros com partidas na China)

TODAS

TERMOS e CONDIÇÕES:
Oferta de 30% de desconto (cód Tarifário: 30% Savings ou Savings) em todas as categorias e passageiros para
novas reservas individuais efetuadas entre 1 e 31 de Dezembro 2017, em todos os cruzeiros com datas de partida
após 1 de Dezembro 2017 inclusive (excepto cruzeiros com partidas da China). Esta oferta será automaticamente
aplicada à reserva e será visível online. Para cruzeiros com destino nas Caraíbas, aplicam-se outros descontos, favor
consultar a campanha RC11_C/17.
Oferta de 30% desconto é combinável com os descontos para membros Crown & Anchor, bem como as ofertas do
programa “Next Cruise” (reservas feitas a bordo).
Esta campanha não é combinável com qualquer outra oferta ou promoção 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
do período de validade da oferta, não será elegível para estas campanhas. Outras alterações à reserva podem
também originar a eliminação das ofertas. Ofertas aplicam-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® 2017 – 2018.

S

CELEBRITY CRUISES

Campanha CEL 12_A/17

Campanha de Dezembro I

PERIODO RESERVA

4 a 19 Dezembro 2017
Cruzeiros selecionados de 4 noites ou mais

PRODUTO

(excepto transatlânticos, transpacíficos, reposicionamentos e Galápagos)

DATA PARTIDA

2 Janeiro 2018 a 30 Abril 2019

CATEGORIAS Oferta “Go Big”

TODAS EXCEPTO INTERIORES
DESCONTOS ATÉ €400 NO 1º & 2º PAX:

1) Descontos

até €400 pp

Camarotes interiores: €100 por pessoa
Camarotes exteriores e varandas: €200 por pessoa
Concierge Class e Aqua Class: €300 por pessoa
Suites: €400 por pessoa

+

+
Oferta “Go Big”
OU

2) Descontos

Escolha UMA das seguintes ofertas:





Pacote de bebidas Clássico
Pacote Wifi
Crédito a bordo de $300
Gratificações
Suites recebem as 4 ofertas
+
Upgrade pacote bebidas Premium

OU A MELHOR TARIFA
DESCONTOS ATÉ €600 NO 1º & 2º PAX:

até €600 pp

Camarotes interiores: €100 por pessoa
Camarotes exteriores e varandas: €300 por pessoa
Concierge Class e Aqua Class: €450 por pessoa
Suites: €600 por pessoa

3ª / 4ª camas

Desconto de 50% na tarifa base

TERMOS e CONDIÇÕES:
Oferta de campanha válida para novas reservas individuais, efetuadas entre 4 a 19 Dezembro 2017, em cruzeiros
selecionados de 4 noites ou mais, com datas de partida entre 2 de Janeiro 2018 e 30 de Abril 2019 (excepto transatlânticos,
transpacificos, reposicionamentos e Galápagos):
1) Campanha de descontos até €400 e Oferta do pacote “Go Big”: O valor de desconto é determinado pela tipologia do
camarote. Camarotes interiores: €100 no 1º e 2º passageiro. Camarotes exteriores e varandas: €200 no 1º e 2º passageiro;
Concierge Class e Aqua Class: €300 no 1º e 2º passageiro; Suites: €400 no 1º e 2º passageiro. Os passageiros que viajem na
3ª e 4ª cama, no mesmo camarote, irão usufruir de um desconto de 50% sobre a tarifa base. Descontos serão
automaticamente aplicados à reserva e será visível online. A oferta do pacote “Go Big” para o 1º e 2º passageiro em
camarotes exteriores, com varanda, Concierge Class e Aqua Class consiste na Escolha de UMA das seguintes ofertas: Pacote
de bebidas Clássico (valor de $55 por pessoa por dia), Pacote Wifi (valor de $299 por pessoa em cruzeiros de 10 noites ou
mais), Crédito a bordo de $150 por pessoa (valor total de $300 por camarote), Gratificações (valor de $12.50 por pessoa por
dia, cód. tarifário). Para os primeiros dois passageiros em Suites oferta do pacote “Go Best”, que inclui as seguintes ofertas:
Pacote de Bebidas Premium (valor de $65 USD por pessoa por dia), Crédito a Bordo de 150$ por pessoa (valor total de $300
por camarote), Gratificações (valor de $15.70 por pessoa por dia) e Pacote Wifi (valor de $299 por pessoa em cruzeiros de
10 noites ou mais). Para reservar esta campanha, deverá seguir as instruções em anexo. Desconto até 400€ e oferta do
Pacote ‘Go Big’ são combináveis.
2) Campanha de descontos até €600: O valor de desconto é determinado pela tipologia do camarote. Camarotes
interiores: €100 no 1º e 2º passageiro. Camarotes exteriores e varandas: €300 no 1º e 2º passageiro; Concierge Class e
Aqua Class: €450 no 1º e 2º passageiro; Suites: €600 no 1º e 2º passageiro. Os passageiros que viajem na 3ª e 4ª cama, no
mesmo camarote, irão usufruir de um desconto de 50% sobre a tarifa base. Descontos serão automaticamente aplicados à
reserva e será visível online. Esta campanha não é combinável com a campanha 1 e 2.
Qualquer outra oferta ou promoção incluindo, mas não limitada a tarifas restritas como tarifas Interline, tarifas Agentes de
Viagens, Tarifas Net e Tarifas Sénior e com descontos para membros do Captain’s Club, não se aplicam. Qualquer reserva
que seja cancelada, reposta de novo ou alterada a data de partida/navio/nomes ou preço depois do período de validade da
oferta, não será elegível para estas campanhas. Outras alterações à reserva podem também originar a eliminação das
ofertas. Ofertas aplicam-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). O crédito a bordo é em U.S. Dólares, não possui valor
monetário, não é transferível e não poderá ser convertido em dinheiro. Crédito válido até às 22h da última noite do
cruzeiro. Ofertas sujeitas 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 Celebrity Cruises®
2017-2018.

AZAMARA CLUB CRUISES

Campanha
AZ12_A/17

Campanha de Inverno
50% Desconto no 2º pax

PERIODO RESERVA

11 Dezembro 2017 a 28 Fevereiro 2018

50% Desconto
no 2º pax
+
Wifi Grátis

Desconto de 50% no 2º passageiro
+
Wifi Grátis* (*exclui camarotes interiores)

PARTIDAS
SELECIONADAS

A partir de 5 de Maio 2018




TERMOS e CONDIÇÕES
Oferta válida para novas reservas efetuadas entre 11 Dezembro 2017 e 28 Fevereiro 2018. Reserve um camarote duplo e o
segundo passageiro irá usufruir de um desconto de 50%, o desconto na tarifa será automaticamente aplicado e será visível
online com o código tarifário BOGOHO. A oferta aplica-se em partidas selecionadas a partir de 5 de Maio 2018 nos navios
Azamara Quest, Azamara Journey e Azamara Pursuit. O desconto só se aplica à tarifa base, todas as taxas e gratificações
serão cobradas à tarifa normal.
Para reservas efectuadas em camarotes exteriores ou superiores, irão usufruir também da seguinte oferta: Wifi Grátis. Esta
oferta só se aplica a um aparelho por camarote. Código tarifário BOGOHO+, e terá que ser aplicado no acto da reserva.
Campanhas não combináveis com qualquer outra oferta ou promoção incluindo, mas não limitada a tarifas Interline, tarifas
Agentes de Viagens, Tarifas Net e reservas feitas a bordo.
Os componentes da oferta não podem ser substituídos ou alterados, não são reembolsáveis e não são transmissíveis.
Qualquer reserva que seja cancelada, reposta de novo ou alterada a data de partida/navio/nomes ou preço depois do
período de reserva acima mencionado, não será elegível a esta oferta. Outras alterações à reserva podem também originar
a eliminação da oferta. 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
Azamara Club Cruises® 2017-2018.

