
a aplicação
MedallionClass®

Parabéns, o seu cruzeiro tem a tecnologia Princess MedallionClass™!
No dia do embarque receberá no porto o seu dispositivo OCEAN MEDALLION
que levará a sua experiência no cruzeiro a uma nova dimensão.
 
Permitirá um embarque mais rápido, abrir a sua cabine sem chave,
usar wifi, pedir comida, localizar passageiros que viajem consigo, fazer
pagamentos e muito mais.

Mas antes necessita configurá-lo.
O seu dispositivo comunica-se e usa-se
Com a App MedallionClass que deverá
descarregar para o seu smart phone.
 
O primeiro passo, uma vez
descarregada a App, é associá-la à sua 
reserva e obter o se código QR de
embarque preenchendo a informação 
que detalhamos a seguir.



1. Descarregar a app Medallion Class no seu
dispositivo móvel.

2. Abra a app, aceite as condições e selecione
ACESSO RÁPIDO

3. Acrescente o seu número de reserva

4. Introduza o seu nome e apelido como figura
na sua reserva e data de nascimento, depois
aperte continuar

Se tem um nome composto ou tem segundo
apelido e não pode entrar na app, consulte que
dados introduzir, enviando um correio a
booking@mundomarcruceros.com

5. A seguir aparecerá o menu principal da app, 
na parte superior verá os dias, horas e minutos 
que faltam para o seu cruzeiro, se deslizar 
mais para baixo, poderá ver as diferentes 
funções: OceanReady, JourneyView, 
OceanNow, Pay, OceanCompass, 
OceanView e OceanCasino

6. OceanReady serve para preparar a via-
gem e obter o código QR de embarque.
- Abra o “check-list da viagem”
- Clique em “Informação pessoal &
documentos”

7. Aqui, deverá completar a informação de
cada separador para todos os passageiros, até
que todos os círculos com exclamação fiquem
verdes

A app irá indicando-lhe com exclamações vermelhas 
o que ainda falta completar, por favor, complete

conseguir o
Código QR de Embarque
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cuidadosamente todos os campos de acordo com 
as suas preferências. Pode completar os dados de 
todos os seus acompanhantes ou cada um
completar o seu perfil desde o seu dispositivo.

8. Uma vez completados os seus dados poderá
guardar o seu código QR de embarque



funções da app
MedallionClass

OceanReady
Acelere su embarque y
personalice sus vacaciones.

JourneyView
Planee su viaje, con guías, 
grupos de viaje, etc.

OceanNow
Pida consumiciones,
comida o compras.

OceanPay
Pague con su Ocean
Medallion

OceanCompass
Encuentra amigos, lugares y 
más

OceanView
Entretenimiento, películas y 
juegos

OceanCasino
Diversión con apuestas
(Mayores de 21 años)


