
PACOTES
DE BEBIDAS



Ofereça-se uma fonte interminável de refres-
cos para a viagem em cruzeiro.
Inclui: Pepsi, Diet Pepsi, Sierra Mist, Mt.
Dew, Ginger Ale, tónica, água com gás. De-
ve-se comprar o pacote durante todo o
cruzeiro. Não reembolsável.
Pagamento antecipado: $7.95 USD por 
pessoa e por dia, multiplicado pelos dias no 
cruzeiro mais 20 % de gratificação e custo 
pelo serviço de bebidas.

SSerá acrescentada a gratificação de 20% e um custo 
por serviço de bebidas ao pagar. (não aplicável se o 
pacote de bebidas foi selecionado como parte da
melhora de categoria Free at Sea).
Não disponível para viagens de 2 dias ou menos.

$7.95 USD
por pessoa, por dia

Pacote de vinho e
cerveja Corks and
Caps
(para maiores de 21 anos)

Desfrute de uma grande variedade de gaso-
sas, Cervejas e vinhos a copo durante todo o 
seu cruzeiro.

Pagamento antecipado: $65.00 USD por 
pessoa e por dia, multiplicado pelos dias no 
cruzeiro mais 20 % de gratificação e custo 
pelo serviço de bebidas.

Os pacotes de bebidas devem ser comprados
para todos os passageiros que se hospedam
na mesma cabine, cabine adicional,
cabine contígua ou que viajam juntos.

Os menores de 21 anos deverão comprar o
programa de refrescos (ver Termos e
condições para obter informação
adicional para os itinerários na Europa).

Aplicam-se restrições. Consulte os termos e
condições para o pacote de vinho e cerveja
Corks and Caps. Não disponível para viagens de 2 
dias ou menos.
Será acrescentada a gratificação de 20% e um custo 
por serviço de bebidas ao pagar. (não aplicável se o 
pacote de bebidas foi selecionado como parte da
melhora de categoria Free at Sea).

$65.00 USD
por pessoa, por dia
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Pacote de bebidas
não alcoólicas



Pacote de bebidas
de primeira
(maiores de 21 anos)

Desfrute de uma grande variedade de gaso-
sas, cervejas, bebidas alcoólicas, coquetéis, 
vinho a copo e em garrafa, ou cerveja de 
barril por até $15 USD durante todo o seu 
cruzeiro.

Pagamento antecipado: $99.00 USD por 
pessoa e por dia, multiplicado pelos dias no 
cruzeiro mais 20 % de gratificação e custo 
pelo serviço de bebidas (não aplicável se o 
pacote de bebidas foi selecionado como parte 
da melhora de categoria Free at Sea).

Os pacotes de bebidas devem ser comprados
para todos os passageiros que se hospedam
na mesma cabine, cabine adicional,
cabine contígua ou que viajam juntos.

Os menores de 21 anos deverão comprar o
programa de refrescos.

Aplicam-se restrições. Consulte o pacote de
bebidas de primeira. Não disponível para viagens de 2 
dias ou menos.
Será acrescentada a gratificação de 20% e um custo 
por serviço de bebidas ao pagar. (não aplicável se o 
pacote de bebidas foi selecionado como parte da
melhora de categoria Free at Sea).

$99.00 USD
por pessoa, por dia

Pacote de bebidas
de primeira Plus
maiores de 21 anos)
Disponível como melhora de categoria do pacote
de bebidas de primeira Free at Sea

Se dar-se um deleite é algo que tem
programado, isto é para si. O nosso Pacote
de bebidas de primeira Plus inclui a maior
seleção de bebidas a copo, como
Veuve Clicquot, Patrón Añejo, The Macallan
Quest e mais. Desfrute de todas as bebidas
A copo em todos os cruzeiros, incluindo
gasosas, cervejas, licores, coquetéis, vinhos
ilimitados a copo e selecione garrafas de
vinho ao jantar, além de água com e sem
gás, bebidas energéticas e especialidades de
café!

Pagamento antecipado: $128.00 USD por 
pessoa, por dia mais 20% de gratificação e 
custo pelo serviço de bebidas (não aplicável 
se o pacote de bebidas foi selecionado como 
parte daN melhoria de categoria Free at Sea).

Os pacotes de bebidas devem ser comprados
para todos os passageiros que se hospedam
na mesma cabine, cabine adicional,
cabine contígua ou que viajam juntos.

Os menores de 21 anos deverão comprar o
programa de refrescos..

**Consulta los términos y condiciones en su totalidad.

$128.00 USD
por pessoa, por dia
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Pacote de bebidas
para o Havaí (todas as
idades) - Pride of
America unicamente

Desfrute de uma grande variedade de bebi-
das a um preço de até 15$ durante todo o
cruzeiro.

***Aplicam-se restrições. Consultar os Termos e
condições do pacote. Válido para as viagens no
Pride of America a partir de 5 de janeiro de 2019 para
os passageiros 1-2 da reserva. Os passageiros
elegíveis têm direito a duas bebidas por pessoa e
por transação. O passageiro é responsável para pagar
20% das gratificações e custos pelo serviço sobre o
valor minorista do pacote de bebidas. (não aplicável se
o pacote de bebidas foi selecionado como parte
da melhora de categoria Free at Sea). O preço do
pacote está sujeito a alterações a qualquer momento
e sem aviso prévio. A fatura do passageiro deve incluir
o IVA e/ou impostos correspondentes para certos
portos ou itinerários. As especialidades de café fora
dos restaurantes, as compras no minibar ou nas
máquinas automáticas não estão incluídas.
Será acrescentada a gratificação de 20% e um custo 
por serviço de bebidas ao pagar. (não aplicável se o 
pacote de bebidas foi selecionado como parte da mel-
hora de categoria Free at Sea).

$99.00 USD
por pessoa, por dia
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***O pacote de bebidas para o Havaí aplica-se unicamente às viagens do Pride of America.
Aplicável aos passageiros 1 a 2 da reserva. Os passageiros elegíveis têm direito a duas bebidas por pessoa e por
transação. Inclui uma variedade de bebidas a um preço minorista de até 15 $. Também inclui fonte de refrescos,
sumo fresco espremido, água em garrafa (sem gás e com gás), cerveja sem álcool e café especial (unicamente nos
restaurantes). O pacote de bebidas para o Havaí não inclui: café especial fora dos restaurantes, serviço na
cabine, compras no minibar nem máquinas automáticas. Todos os produtos que custem mais de $15 receberão
um desconto de $15 e será lançada a diferença na conta do hóspede.
* Se agregará um custo de 20% por serviço de bebidas e gratificação a todas as compras de pacotes; A fatura do 
passageiro deve incluir o IVA e/ou impostos correspondentes para certos portos ou itinerários.. Os pacotes não 
podem ser compartilhados ou transferidos e não são reembolsáveis. O pacote não inclui alternativas se o passageiro 
não pode consumir todas as bebidas incluídas.
A compra de qualquer bebida alcoólica incluída no pacote de bebidas para o Havaí pode, em algumas circunstâncias
particulares, estar restringida de acordo com a Lei de Licores Embriagantes do Havaí e as normas e
regras locais vingentes. O pacote não inclui alternativas se o passageiro não pode consumir todas as bebidas
incluídas. Podem aplicar-se outros termos e condições. Ter em conta que essas tarifas e o preço do pacote estão
sujeitos a alterações a qualquer momento. Os passageiros que adquiram este pacote a bordo entre 1 de março e
15 de abril somente poderão comprá-lo no dia do embarque.

Condições do documento

**Pacote de bebidas de primeira Plus:
Deve ter 21 anos de idade como mínimo no momento de viajar para comprar qualquer pacote de bebidas alcoólicas
e para consumir álcool. Consulte os termos da nossa política sobre o consumo de álcool dos hóspedes.
Todas as pessoas elegíveis que se hospedem na mesma cabine ou en cabines adicionais, devem comprar o pacote
mediante o mesmo método de pagamento para a viagem completa.
Os pacotes não podem ser compartilhados ou transferidos e não são reembolsáveis.

Os passageiros elegíveis têm direito a duas bebidas por pessoa e por transação.
Inclui todas as bebidas a copo. A seleção de bebidas está sujeita a alterações a bordo.
Inclui refrescos de fonte, sumos recém espremidos, garrafas de água (sem e com gás), bebidas energéticas, cerveja
sem álcool, dispensadores de vinhos e especialidades em café.
No caso das garrafas de vinho não selecionadas (champanhe e vinho espumante incluídos), provas de vinho e bebi-
das alcoólicas, degustações, os passageiros receberão um desconto de 40% se fazem a compra a bordo.
Não inclui: serviço na cabine, compras no minibar, máquinas automáticas ou compras de garrafas de vinho antes
do cruzeiro.
A fatura do passageiro deve incluir o IVA e/ou impostos correspondentes para certos portos ou itinerários.
O pacote pode usar-se a bordo nos restaurantes, salões, bares e no Great Stirrup Cay.
A oferta não é aplicável em Harvest Caye, nem viagens que sejam de dois (2) dias ou menos.
Se agregará um custo de 20% por serviço de bebidas e gratificação a todas as compras de pacotes.
O pacote não inclui alternativas se o passageiro não pode consumir todas as bebidas incluídas.
O preço do pacote está sujeito a alterações.
Podem aplicar-se outros termos e condições.
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