
PACOTES DE BEBIDAS

Disponível para Cruzeiro Mediterrâneo ÚNICO
 16 de janeiro 2023 

PACOTE EASY 

VALOR PRÉ-PAGO POR DIA 
- € 224 pelas 7 noites



PACOTE EASY PLUS 

Consumo ilimitado de bebidas com preço até € 8 ! 

O Pacote Easy Plus inclui um vasto leque dos seus cocktails favoritos, bebidas espirituosas e licores. 

Depois, tem à sua escolha uma selecção de vinhos a copo, um desconto de 10% nas garrafas de vinho 

compradas a bordo, uma grande variedadade de cervejas engarrafadas e à pressão, cocktails não 

alcoólicos, refrigerantes, água mineral, bebidas de café (café latte, expresso, cappuccino, etc.), 

chocolate quente e chá orgânico. Esta oferta é válida para todos os bares a bordo, assim como, no 

buffet e restaurantes incluindo os de especialidade, na Ilha Ocean Cay e noutros destinos exclusivos. 

Não pode ser consumido em locais exclusivos. 

VALOR PRÉ-PAGO POR DIA 

€ 44 pp - € 308 pelas 7 noites. 

PACOTE PREMIUM EXTRA 

Consumo ilimitado de bebidas com preço até € 13 !** 

A escolha Premium para matar a sua sede. O Pacote Premium Plus inclui um vasto leque de 

cocktails, bebidas espirituosas premium e licores. Depois, tem à sua escolha uma selecção variada 

de vinhos e de champanhe a copo, um desconto de 25% em garrafas de vinho e de champanhe 

compradas a bordo, e a nossa inteira selecção de cerveja à pressão, artesanal e engarrafada, 

refrigerantes, sumos de fruta, água mineral, bebidas energèticas, café (café latte, expresso, 

cappuccino, etc.), chocolate quente e chá orgânico. Esta oferta é válida em todos os bares a 

bordo, assim como no buffet e restaurantes, incluindo os de especialidade, na Ilha Ocean Cay e 

noutros destinos exclusivos. Não pode ser consumido em locais exclusivos. 

VALOR PRÉ-PAGO POR DIA 
€ 62 pp  - € 434 pelas 7 noites

PACOTE NÃO-ALCOÓLICO 

Mantenha-se Fresco! 

Refresque-se quando e como quiser com um vasto leque de cocktails sem álcool, bebidas 
energéticas, bebidas energéticas, água mineral engarrafada, água com sabores, sumos de fruta, 
bebidas de café (café latte, expresso, cappuccino), refrigerantes, chocolate quente e café, chá 
orgânico e gelados de máquina. Esta oferta é válida em todos os bares a bordo, assim como no 
buffet e restaurantes principais, na Ilha Ocean Cay e noutros destinos exclusivos. Não pode ser 

consumido em restaurantes de especialidade nem em locais exclusivos.  

VALOR PRÉ-PAGO POR DIA 

€ 23 pp - € 161 pelas 7 noites 

*€ 8 para cruzeiros no Mediterrâneo, Emirados e Antilhas; **€ 13 para cruzeiros no Mediterrâneo, Emirados e Antilhas;
Pacote de bebidas crianças aplicável a menores entre os 3 e os 17 anos que fazem parte de um grupo/família que adquiriu um pacote de adulto.

TERMOS & CONDIÇÕES: Os pacotes de bebidas são intransmissíveis, destinam-se ao usufruto pessoal, e são válidos apenas para uma bebida em cada pedido. Qualquer violação dos termos 

e condições do pacote podem resultar na revogação do serviço sem qualquer devolução do valor referente ou qualquer tipo de crédito. O preço do pacote aplica-se a cada dia do cruzeiro e 

não pode ser adquirido numa base diária. O preço do pacote aplica-se a cada dia do cruzeiro excepto ao dia do desembarque. Uma vez activado a bordo, o pacote não pode ser recusado 

e/ou reembolsado. Os pacotes devem ser reservados por todos os passageiros que ocupam o mesmo camarote, que viajem juntos e que desejem efectuar uma refeição na mesma mesa. Isto 

inclui menores, para quem o Pacote Crianças seja reservado. Os pacotes não são obrigatórios para crianças menores de três anos. Fica excluido o seguinte: tabaco, óculos para lembrança, 

menu de gelados, peças de lojas, mini-bar e locais exclusivos, o que inclui estabelecimentos Venchi 1878, Coffee Shops Lavazza, Chocolate Jean Philippe, Café, Crepes e Gelados, 

independentemente do preço da bebida, serviço de quarto e promoções . Deve ser maior de idade para consumir álcool – consulte os termos da nossa política sobre álcool para hóspedes. 

Podem ser aplicáveis outros termos e condições. Bebidas e licores podem ser substituídos com base na disponibilidade e itinerário. O Pacote Crianças pode ser consumido em restaurantes 

de especialidade, se a família/grupo do menor adquiriu os pacotes Easy Plus ou Premium Extra. 




