A World of drinks
Pacotes de Bebidas

Adicione um extra à sua viagem com um dos nossos
packs de bebidas.
Oferecendo-se a oportunidade de pagar a conta do bar
adiantado, com um preço fixo diário, a nossa seleção
inclui uma grande variedade de bebidas e
começa desde somente $10 por pessoa, por noite.
Logo que tenha reservado a sua viagem, poderá iniciar a
sessão em My Cunard e escolher o seu pack de bebidas,
ou então contratá-lo a bordo no primeiro dia do seu
cruzeiro.

Opção de Refrescos
$10 por pessoa, por noite
Refrescos ilimitados e sumos de frutas selecionados.

Opção de Bebidas Quentes Especiais
$10 por pessoa, por noite
Cafés illy ilimitados, infusões Chá Forté
e chocolates quentes.

Opção Premium de Bebidas sem Álcool
$29 por pessoa, por noite
Desfrute de bebidas ilimitadas de uma variedade de
refrescos, garrafas de água pequenas, sumos acabados
de espremer, bebidas quentes especiais e coquetéis
sem álcool.
Também receberá 20% de desconto em qualquer bebida
não alcoólica não incluída na
Opção Premium.

Opção de Cervejas, Vinhos e Refrescos
$69 por pessoa, por noite*
A nossa seleção mais completa inclui uma
incrível variedade de cervejas (incluídas as nossas
novas Cunard Craft Beers, elaboradas exclusivamente
para nós pela galardoada cervejeira Dark
Revolution), copos de vinho, refrescos, licores e
coquetéis até $12, assim como todos os benefícios da
Opção Premium de Bebidas sem Álcool.
Também receberá 20% de desconto em bebidas
superiores a $12, algumas garrafas de vinho e garrafas
grandes de água.
· As opções de World of Drinks estão disponíveis em viagens de cinco noites ou mais.
· Estão disponíveis para a sua compra logo que tenha reservado a sua viagem e também podem ser
comprada a bordo durante os primeiros dois dias da sua viagem.
· Todas as opções de World of Drinks são para a duração da sua viagem, ou para todos os dias restantes
se se compram a bordo.
*A Opção de Cervejas, Vinhos e Licores inclui até 15 bebidas alcoólicas por dia até um valor de $12 por
bebida. Não inclui o serviço de quarto nem artigos do Mini-Bar. Por razões de segurança, reservamo-nos
o direito de declinar o serviço de álcool. Todos os adultos que compartem uma cabine devem comprar a
mesma opção de bebidas.

