
packs da
Princess

Para melhorar a sua estadia durante o
cruzeiro, a Princess preparou uma
série de Packs para completar as suas
férias, escolha o que mais se adapte
às suas necessidades e desfrute como
nunca de bebidas ilimitadas,
wi-fi, restaurantes de especialidade,
e muito mais!

Pensão completa

Experiência MedallionClass

Pack de bebidas

Wi-Fi

Incentivo à tripulação

Restaurantes de especialidade

Pack de fotos

Princess Prizes

Pensão completa

Experiência MedallionClass

Pack Princess PLUS
(bebidas até $12)

Wi-fi (1 dispositivo por hóspede)

Incentivo à tripulação

Restaurantes de especialidade

Pack de fotos

Princess Prizes

Preço total  88€   por dia

Paga  60€   por dia

Poupança total de 48%!

Pensão completa

Experiência MedallionClass

Pack Princess PREMIERE
(bebidas até $18)

Wi-fi (4 dispositivos por hóspede)

Incentivo à tripulação

2 restaurantes de especialidade 

Pack de fotos
(fotos digitais + 3 impressas)

Princess Prizes

Preço total  144€   por dia

Paga  80€   por dia

Poupança total de 52%!

PRINCESS STANDARD PRINCESS PLUS PRINCESS PREMIERE

Incluído no preço do cruzeiro
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A que tipos de cabines se aplicam o Princess Plus e o Princess Premier?
Tanto o Princess Plus como o Princess Premier estão disponíveis para TODOS os hóspedes e TODOS os tipos de cabines.

Os 4 hóspedes numa cabine recebem todos os artigos em Princess Premier?
SIM, no entanto, quando se seleciona esta opção de pacote, se estabelecerá automaticamente para os primeiros 2 passageiros
na cabine. Se o terceiro e quarto passageiro desejam reservar Princess Premier, informe-nos no momento da reserva. Para os
passageiros menores de idade legal para beber, o pacote de bebidas que se aplicará será o Pacote de Café e Refrescos. Os
passageiros menores de idade não participarão no Princess Prizes.

São aplicáveis o Princess Plus e o Princess Premier na parte terrestre do meu cruzeiro?
NÃO. Estes não são aplicáveis durante a parte terrestre dos cruzeiros.

Combinam-se o Princess Plus ou o Princess Premier com outras promoções, ofertas ou ofertas de cruzeiros?
SIM, os pacotes Princess Plus e Princess Premier são combináveis con todas as campanhas e promoções.

O que está incluído no Pacote Plus de Bebidas?
O pacote de bebidas Plus inclui cerveja, licores, vinho a copo e coquetéis de $12.00 USD ou menos, todas as bebidas não
alcoólicas, água engarrafada (somente 500 ml), refrescos, sumos frescos (se estiverem disponíveis), cafés e chás especiais, 
frapês no Coffee & Conos, batidos (se estiverem disponíveis) e bebidas energéticas Red Bull.
Os custos por serviço de bar estão incluídos neste pacote.
O pacote inclui o benefício adicional de 25% de desconto nos seguintes artigos excluídos: todas as garrafas de
vinho, garrafas de água de um litro, refrescos em lata e sumos engarrafados.
Existe um limite diário de bebidas alcoólicas de 15 por dia. (6am - 6am)

O que inclui o pacote de bebidas Premier?
O pacote de bebidas Premier inclui uma seleção premium de cerveja, licores, vinho a copo e coquetéis de $18.00 USD ou
menos, todas as bebidas não alcoólicas, água engarrafada (somente 500 ml), refrescos, sumos frescos (se estiverem
disponíveis), cafés e chás especiais , frapês no Coffee & Cones, batidos (se estiverem disponíveis) e bebidas energéticas Red 
Bull.
Os custos por serviço de bar estão incluídos neste pacote.
O pacote inclui o benefício adicional de 25% de desconto nos seguintes artigos excluídos: todas as garrafas de vinho, garrafas 
de água de um litro, refrescos em lata e sumos engarrafados.
Existe um limite diário de bebidas alcoólicas de 15 por dia. (6am - 6am)

Perguntas
frequentes
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O que acontece se não tenho a idade legal para beber?
Quando se navega desde a América do Norte, a idade legal para beber na Princess Cruises é de 21 anos. No entanto, quando
se navega desde a Europa, Ásia, América do Sul, Austrália e Nova Zelândia, a idade legal para beber é de 18 anos.

O que acontece se não bebo alcóol?
No caso de que um hóspede não deseje o Pacote de Bebidas Plus ou o Pacote de Bebidas Premier, não se oferecerão
substituições. No entanto, o valor do pacote continua sendo muito bom e inclui refrescos, sumos frescos (se estiverem
disponíveis), cafés e chás especiais, frapês, batidos e bebidas energéticas Red Bull.

O que inclui o Pacote de Café e Refrescos?
O pacote Coffee & Soda inclui refrescos em copo, sumos de frutas, cafés e chás especiais, frapês, batidos (se
estiverem disponíveis) e bebidas energéticas Red Bull, tudo sujeito a disponibilidade no navio, com um custo por serviço pré-pa-
go de 18 % incluído para estes artigos.

O que NÃO está incluído no Pacote de Café e Refrescos?
O pacote Coffee & Soda não inclui refrescos em lata, serviço de quarto, máquina dispensadora nem artigos de minibar.

Como sabe o navio que tenho o Pacote de Bebidas Plus ou o Pacote de Bebidas Premier?
Os sistemas do navio reconhecem o pacote e notificam a nossa tripulação no momento de cada transação. Quando um
passageiro pede um artigo incluído, a tripulação verá o pacote correspondente e fará um pedido de acordo com as inclusões
do pacote no sistema.

Como sabe o navio que tenho Wi-Fi pré-pago?
O MedallionNet reconhece automaticamente os planos MedallionNet pré-pagos. Os passageiros terão a opção de “trocar”
depois de iniciar a sessão para ativar o seu dispositivo.

Cada hóspede na cabine recebe quatro dispositivos de Wi-Fi quando seleciona Princess Premier?
Sim, cada hóspede com a Princess Premier receberá o plano Wi-Fi para quatro dispositivos.
Os hóspedes Platinum e Elite recebem 50 % de desconto em Wi-Fi MedallionNet como benefício de lealdade.

Perguntas
frequentes
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Qual é o impacto nos seus benefícios?
Com o Princess Plus, o Wi-Fi para um só dispositivo MedallionNet proporciona-se como um pacote promocional incluído no
preço da tarifa. Não há desconto adicional para os hóspedes Platinum e Elite para o pacote Wi-Fi. No entanto, os
passageiros Platinum e Elite receberão automaticamente um desconto de 50 %, se decidirem atualizar-se para um pacote de 
quatro dispositivos a bordo. Estes benefícios não são transferíveis nem trocados por dinheiro ou crédito a bordo.

Como sabe o navio que a minha opção de pacote inclui incentivo à tripulação?
A conta de bordo refletirá o pré-pagamento, por parte da Princess Cruises, em nome do hóspede pelo incentivo à tripulação
de $14.50 por pessoa e noite para cabines interiores, exteriores e com varanda, $15.50 por pessoa e noite para cabines
Mini-suite e Club Class e $16.50 por pessoa e noite para Suites.

O que acontece se não quero o pacote de bebidas, mas gostaria de ter o Wi-Fi e o incentivo à tripulação?
O Wi-Fi e o incentivo à tripulação podem ser comprados em separado.
No entanto, o valor de cada pacote é elevado e deve ser avaliado de acordo com as circunstâncias de cada hóspede.

Necessito fazer reservas para os meus jantares de especialidade com antecedência?
Não, não é necessário, mas recomenda-se que os passageiros reservem com antecedência para ter o restaurante de
especialidade, o dia e a hora que desejem.

O que acontece se não uso os 2 jantares de especialidade no Princess Premier?
O crédito para os jantares de especialidade está disponível somente durante a viagem. Não é reembolsável nem transferível.

Recebo mais jantares de especialidade quando reservo um cruzeiro mais longo?
Não, estão incluídos 2, independentemente da duração.

O que está incluído no pacote de fotos?
O pacote de fotos inclui todas as fotos em formato digital de todos os passageiros de uma cabine durante a sua viagem,
incluídos o 3º e 4º passageiro. O pacote também inclui três impressões físicas de tamanho 8x10 por hóspede que devem
trocar-se a bordo na Galeria de fotos.

Perguntas
frequentes
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Pode-se comprar o pacote de fotos em separado?
Sim, o valor de venda ao público do pacote de fotos é de $125.00.

O que são os Princess Prizes?
Princess Prizes é uma promoção a bordo que permite aos passageiros ganhar grandes prémios através do portal na porta da
sua cabine. O portal de prémios é ativado quando um hóspede abre a porta da sua cabine com o seu Medallion.

Há alguma limitação para os Princess Prizes?
Devido às leis de jogo, os Princess Prizes somente podem operar quando o navio se encontra em águas internacionais.
Além disso, os menores de idade não podem jogar.

Qual é a gama de prémios?
A lista completa de prémios atuais está disponível nos termos e condições da Princess Prizes disponíveis em
princess.com/princessprizesterms. Os prémios incluem sorteio de um cruzeiro, crédito a bordo, experiências gastronómicas
a bordo e até $100,000 em dinheiro. As ofertas de prémios podem alterar.

Quais são as possibilidades de ganhar o grande prémio nos Princess Prizes?
As probabilidades para os prémios atuais estão disponíveis nos termos e condições dos prémios Princess
disponíveis em: princess.com/princessprizesterms. As probabilidades de ganhar um dos prémios durante o seu cruzeiro,
dependerão do número de participantes.

Os Princess Prizes são por pessoa ou por cabine? Quantas participações teremos?
Os Princess Prizes estão limitados a uma participação por cabine. Essa participação cobre toda a viagem do hóspede desde
o momento da compra ou desde o embarque (se se compra com Princess Premier).

Se um hóspede ganha um crédito a bordo de Princess Prizes, pode trocar por dinheiro?
Os créditos a bordo se aplicarão automaticamente na conta de bordo do hóspede e não são reembolsáveis nem podem ser 
trocados por dinheiro.

Posso comprar Princess Prizes a bordo além dos que recebo com Princess Premier para ter mais oportunidades de
ganhar?
Não, os Princess Prizes estão limitados a uma participação por cabine. Esta cobre toda a viagem do hóspede desde o momento
da compra ou desde o embarque (se se compra com Princess Premier).

Perguntas
frequentes
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^ Termos Gerais do Princess Plus (aplicável a todas as partes do Princess Plus)
A aquisição de um passageiro no Princess Plus poderá depender da aquisição do outro passageiro na sua cabine, conforme
determinar o método de reserva. Princess Plus depende da capacidade do navio e está disponível apenas em viagens
selecionadas, enquanto a disponibilidade. Princess Plus e suas partes não são transferíveis, não podem ser trocadas por dinhei-
ro e não pode ser combinado com outras ofertas. Bebidas, Wi-Fi e incentivo à tripulação não se aplicam à porção
terrestre do cruzeiro e expiram no final de cada cruzeiro.
O Pacote de Bebidas Plus é válido apenas para passageiros que tenham idade legal para beber. Ao navegar da América do 
Norte,  a idade legal para beber na Princess Cruises é 21 anos. No entanto, ao navegar da Europa,
Ásia, América do Sul, Austrália e Nova Zelândia, a idade legal para beber é 18 anos.
Os hóspedes menores de idade reservados com Princess Plus receberão o pacote Coffee & Soda e não receberão
nenhum reembolso pela diferença. O Pacote de Bebidas Plus inclui todas as bebidas com preço de até US$ 12,00 cada
um como indicado nos menus Princess. Qualquer garrafa de vinho, garrafas de um litro de água, refrigerantes e sumos em lata
As bebidas engarrafadas compradas a bordo com o Pacote de Bebidas Plus receberão um desconto de 25%. O Pacote de 
Bebidas Plus não inclui itens do minibar, bebidas oferecidas em auto-atendimento ou máquinas de venda automática, tabaco, 
alimentos ou copos de souvenir. Será aplicado um limite diário de bebidas alcoólicas. A taxa de serviço de bar só está incluída 
no qu é pago em nome do hóspede pelas bebidas qualificadas incluídas no Pacote de Bebidas Plus. Os termos
e condições completas do pacote de bebidas Plus estão disponíveis em
www.princess.com/ships-and-experience/food-and-dining/beverages. Wi-Fi incluído para um dispositivo por hóspede.
O uso da Internet está sujeito às políticas padrão de Wi-Fi, que podem limitar a navegação no site devido à segurança da 
Internet. uso de rede e largura de banda e está sujeito a alterações com ou sem aviso prévio. O incentivo da tripulação pago em 
nome de hóspedes varia de acordo com o tipo de cabine (até 4 pessoas por cabine). Princess Plus não inclui outros encargos 
para Serviços.

^^Princess Premier General Terms (aplicável a todas as partes do Princess Premier)
A aquisição de um passageiro no Princess Premier poderá depender da aquisição do outro passageiro na sua cabine, conforme
determinar o método de reserva. Princess Premier pode ter controle de capacidade em cruzeiros selecionados. Princess
Premier e suas partes não são transferíveis, não podem ser trocadas por dinheiro e não podem ser combinadas com outras 
ofertas. As bebidas, Wi-Fi, jantares especiais, pacote de fotos, prémios da Princess e incentivo à tripulação não se
aplicam-se à parte terrestre dos cruzeiros e expiram no final de cada cruzeiro. O Pacote de Bebidas Premier é válido apenas 
para passageiros que tenham idade legal para beber. Ao navegar da América do Norte, a idade legal para beber no Princess
Cruzeiros tem 21 anos. No entanto, ao navegar da Europa, Ásia, América do Sul, Austrália e Nova Zelândia, a idade
legal para beber for maior de 18 anos receberá o Pacote Café e Refrigerante e não receberá o reembolso da diferença. O pacote 
de A Premier Beverages inclui todas as bebidas com preço de até US$ 18,00 cada, listadas no menu Princess.
Quaisquer garrafas de vinho, garrafas de um litro de água, refrigerantes enlatados e sucos engarrafados adquiridos a bordo 
com o O Pacote Premier de Bebidas receberá um desconto de 25%. O Pacote de Bebidas Premier não inclui itens do frigobar,
bebidas oferecidas por meio de auto-atendimento ou máquinas de venda automática, tabaco, alimentos ou copos de souvenir. 
vai aplicar um limite diário de bebidas alcoólicas. A taxa de serviço de bar está incluída apenas no pacote e é paga em nome do
convidado para bebidas qualificadas incluídas no Pacote de Bebidas Premier. Os termos e condições completos do
Pacotes de bebidas Premier estão disponíveis em www.princess.com/ships-and-experience/food-and-dining/beverages. Wi-fi
incluído para 4 dispositivos por passageiro. Todo o uso da Internet está sujeito às políticas padrão de Wi-Fi, que podem limitar
acesso ao site devido à segurança da rede e uso de largura de banda e está sujeito a alterações com ou sem aviso prévio.
O incentivo à tripulação pago em nome do hóspede varia de acordo com o tipo de cabine (até 4 passageiros por cabine).
Princess Premier não inclui outras taxas de serviços. Há duas refeições especiais disponíveis para cada
Princesa convidada Premier. Cada refeição especial consumida por um hóspede em uma cabine com este pacote será
consumo de jantar de todos os passageiros na cabine. Recomenda-se que os hóspedes façam reservas para o jantar a partir
especialidade pré-cruzeiro usando Dine My Way no aplicativo MedallionClass. A Princess Cruises reserva-se o direito
para pré-atribuir os horários e local dos jantares especiais. O Serviço de Refeições Especiais incluído no Princess
Premier não inclui itens com custos extras nos menus. A disponibilidade de refeições especiais pode ser limitada
em determinados cruzeiros. O pacote de fotos inclui downloads digitais de imagens tiradas por fotógrafos da Princess a
bordo mostrando o hóspede. Três cópias, tamanho até 8x10, das referidas fotos ou fotos fornecidas pelo hóspede.
O pacote de fotos não se aplica ao Platinum Studio, casamentos, retratos ou eventos especiais para grupos. Participação no 
Princess Premier constitui a subscrição dos Princess Prizes. No final de cada cruzeiro, a Princess Cruises disponibilizará os
vencedores. Limite: Uma jogada a cada 5 minutos e somente enquanto o mecanismo de jogo do navio estiver ligado. Os termos 
e as condições do Princess Prizes estão disponíveis em
princess.com/princessprizesterms.

Termos e
Condições




