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Conheça as novidades que a Royal Caribbean preparou para você.

Quantum of the Seas

SM

E

Anthem of the Seas

SM

Nossos navios da Classe Quantum irão mudar para sempre sua
perspectiva de um cruzeiro. Navegando pelas Bahamas, Caribe e
Mediterrâneo esses navios inovadores vão surpreender você.

Allure of the Seas® AGORA NA EUROPA
Um de nossos navios mais inovadores irá navegar em portos
incríveis na Europa. Com embarque em Barcelona, a temporada do
Allure of the Seas® pelo velho continente começa em Maio de 2015.

Rhapsody of the Seas® NO BRASIL
O Rhapsody of the Seas® iniciará sua primeira temporada no Brasil
a partir de Dezembro de 2015. Com destino ao litoral brasileiro e da
América do Sul, o Rhapsody chega com incríveis novidades para o
público brasileiro.
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UM NOVO CONCEITO DE CRUZEIRO.
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A AVENTURA DA SUA VIDA ESTÁ À SUA ESPERA.
Quando se trata de pioneirismo em alto-mar, existe apenas uma regra: tudo é possível. A Royal Caribbean®
ultrapassa os limites da imaginação para ir além das suas expectativas toda vez que você viaja conosco,
levando-o a um destino que não está no mapa. São essas experiências incríveis que geram recordações para
toda vida e fazem com que os nossos hóspedes voltem sempre.

NOSSO MELHOR NAVIO SÃO TODOS OS
NOSSOS NAVIOS
• Com inovação, criamos navios que são verdadeiros
destinos, onde você poderá vivenciar, ver e saborear

SERVIÇO DE ALTO NÍVEL
• O nosso famoso Gold Anchor Service® oferece um
serviço de nível e qualidade superiores, garantindo,
diariamente, que as suas férias sejam perfeitas
• Serviço personalizado e atenção aos detalhes sem

muito mais
• Viajando nos navios da classe Quantum

paralelo que sempre vão além das suas expectativas

ou em qualquer outro, você terá excelentes

DESTINOS SENSACIONAIS

opções de restaurantes, atividades em família,

• 23 navios que percorrem os principais mares do mundo

entretenimento ao estilo da Broadway, tecnologia

• 272 destinos incríveis em 77 países dos

avançada, cabines amplas e confortáveis e vários
pequenos detalhes que fazem a diferença entre
férias e férias INCRÍVEIS

6 continentes
• Não importa o porto em que você desembarque,
sempre temos a excursão ideal para você

SAIBA MAIS SOBRE A CLASSE QUANTUM
O nosso mais novo navio da classe Quantum, Anthem of the SeasSM parte de Southampton em abril de 2015.
WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR

CONHEÇA O QUE HÁ DE MAIS NOVO
E REVOLUCIONÁRIO EM NOSSA
FROTA ESPETACULAR.
O Anthem of the SeasSM e o Quantum of the SeasSM, os primeiros navios da classe Quantum,
mudarão deﬁnitivamente o modo como você vê um cruzeiro.
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DESTAQUES DA CLASSE QUANTUM
1 RipCordSM by iFly®
®

9 Loft Suites
oSM

17 The Grande

2 FlowRider

10 Two70

18 Michael’s Genuine Pub

3 SeaPlexSM

11 Cafe Two70oSM

19 Wonderland

12 Vintages

20 Coastal Kitchen

5 H2O Zone

13 Jamie’s Italian

21 Music Hall

6 Piscinas

14 Chic

22 Cabines conjugadas

7 North StarSM

15 American Icon Grill

23 Solarium

8 Royal Loft

16 Silk

4 Parede de escalada
SM

Imagem ilustrativa.

DÊ UM SALTO PARA
O FUTURO COM A
CLASSE QUANTUM.
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APRESENTAMOS O Anthem of the Seas SM E O

Quantum of the Seas SM

Qual palavra descreveria os nossos navios mais novos? O termo “maravilhosos” não faz justiça. “Incríveis”
também não. Os novos Anthem of the Seas SM e Quantum of the Seas SM elevam o signiﬁcado de cruzeiro para um
novo nível. Com novo design de cabines, tecnologia revolucionária, espaços originais e os melhores restaurantes,
somente uma palavra faria justiça a esses navios: EXTRAORDINÁRIOS!

RIPCORDSM BY iFLY®

TWO70°SM

É isso mesmo, o nome já diz tudo: voar! Esse
simulador de paraquedismo permite que os hóspedes
experimentem toda a emoção e êxtase de voar.

Aliando tecnologia ao entretenimento com
perfeição, esse espaço único promete levar você
em uma viagem transformadora do dia para a noite.

NORTH STAR SM

SEAPLEX SM

Basta entrar na cápsula em forma de joia da North Star
e subir mais de 90 metros acima do nível do mar, de
onde você poderá admirar uma vista deslumbrante do
oceano, do navio e dos destinos incríveis que visitamos.

O SeaPlex é o maior complexo de atividades
em alto-mar, incluindo os primeiros carrinhos de
bate-bate a bordo do mundo!

UMA NOVA ERA DE RESTAURANTES EM ALTO-MAR
Bem-vindo ao Dynamic Dining, um novo mundo gastronômico a bordo da classe Quantum da Royal Caribbean.
Restaurantes, totalmente reformulados, para que você tenha mais opções e total ﬂexibilidade para moldar a sua
própria jornada de sabores. Não há horário deﬁnido para o jantar, nem reservas de assento ou noites de gala.
Ao invés disso, deixe-se guiar pelo apetite. Você tem 18 opções tentadoras ao seu dispor. Com restaurantes
como o Jamie’s Italian, do famoso chef inglês, Jamie Oliver, será difícil escolher.

Conheça o Quantum of the SeasSM. Visite WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR/QuantumoftheSeas
1. North Star 2. Two70° 3. RipCord by iFLY 4. SeaPlex

TODOS OS DIAS PROMETEM
MOMENTOS INESQUECÍVEIS.
Quer você esteja em busca de fortes emoções ou de um paraíso de tranquilidade exclusivo, há opções para todos,
a bordo. Um dia nunca é igual ao outro, com inﬁnitas opções para agradar, surpreender ou simplesmente relaxar.

RELAXAR E REJUVENESCER

AÇÃO E AVENTURA

• Faça um tratamento de bandagem com algas
marinhas ou uma massagem com pedras quentes†

• Pegue uma onda no FlowRider®, nosso simulador
de surfe

• Experimente uma aula de ioga†

• Voe no RipCordSM by iFly®
• Faça uma escalada e vislumbre uma vista incrível

• Corra em nossa pista ao ar livre
• Fique em forma em nosso Spa VitalitySM no Sea
Fitness Center

• Patine no gelo em alto-mar

• Desaﬁe um amigo para uma aula de spinning,
ﬂywheel†

• Experimente uma aventura emocionante em nossa
tirolesa, atravessando um átrio ao ar livre com nove
decks de altura

LANCHES E CAFÉS†
• Temos dezenas de opções de restaurantes para
você escolher, desde um suculento hambúrguer no
Johnny Rockets®, a sua pizza favorita no Sorrento's
ou uma refeição saudável no Solarium Bistro.

• Divirta-se e aprenda na escola de circo do SeaPlexSM

• Conﬁra um visual incrível na North StarSM
• Jogue uma partida de minigolfe
• Dê uma volta no primeiro carrossel em alto-mar

COMPRAS E MAIS†

• Tome um cappuccino na primeira e única loja
Starbucks® em alto-mar

• Faça compras em lojas de marcas famosas

• Experimente saladas, paninis e sanduíches leves,
tudo feito na hora, em nossa delicatéssen gourmet,
Park Café

• Tente a sorte em uma máquina caça-níqueis
em nosso Casino RoyaleSM

• Delicie-se com doces maravilhosos no Cupcake
Cupboard ou com um sorvete a qualquer hora do dia

• Passeie por nossa deslumbrante Royal Promenade

Os recursos variam de acordo com o navio. †Sujeito a custos adicionais.
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DELEITE-SE NESSA AVENTURA
GASTRONÔMICA.
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Esqueça tudo o que você já viu em termos de culinária em um navio. Embarque nessa descoberta gastronômica
com a Royal Caribbean®. Com os nossos chefs inovadores, você experimentará sabores do mundo todo com
opções de restaurantes de especialidades que oferecem um serviço sem igual com sabores da mais alta
qualidade em ambientes únicos e charmosos.

INCLUÍDO EM SEU CRUZEIRO

OPÇÕES DE RESTAURANTE SUPER ESPECIAIS*

• Restaurante principal - Um ambiente reﬁnado que
oferece serviço completo e uma variedade de pratos
inovadores
- café da manhã, almoço e jantar
- Jante mais cedo, mais tarde ou quando quiser com
o My Time Dining®

• Chops GrilleSM - Carnes suculentas e frutos do mar
frescos estão sempre no cardápio do dia em nossa
steakhouse
• Giovanni’s Table - Aproveite uma descontraída
trattoria italiana com pratos rústicos e mesas
internas e ao ar livre

• Windjammer Marketplace - Um espaço descontraído
com bufês espetaculares e uma vista incrível

• Izumi Japanese Cuisine - Sushi, sashimi e você pode
até preparar a própria comida ao estilo ishiyaki

• Park Café - Monte a sua salada, paninis e sanduíches
preparados em hora na nossa delicatéssen gourmet

• 150 Central Park - Cozinha realmente excepcional
com menu-degustação de vários pratos

• Serviço de quarto - Fique na cama e saboreie refeições
na cabine com o nosso serviço de quarto 24 horas†

• Samba Grill Brazilian Steakhouse - Uma autêntica
churrascaria, com rodízio de carnes

• Sorrento’s Pizza - Aprecie pizzas no estilo italiano

• Chef’s Table - O nosso restaurante mais exclusivo
para um jantar íntimo acompanhado de vinhos ﬁnos

*Os locais mencionados são apenas exemplos. Os restaurantes variam conforme o
navio. Há taxas adicionais em restaurantes de especialidades. Bebidas alcoólicas
não incluídas. †Há taxas de serviços noturnos.

• Johnny Rockets® - Milk-shakes, hambúrgueres
e batatas fritas

DYNAMIC DINING- A NOVA GERAÇÃO DE RESTAURANTES A BORDO
DOS NAVIOS DA CLASSE QUANTUM
Diversos restaurantes em alto-mar para que você tenha mais opções e total flexibilidade.
Conheça um pouco dos 18 restaurantes que estão à sua espera: WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR
1. Chops Grille 2. Restaurante de especialidades 3. Jamie Oliver 4. Jamie’s Italian

O MELHOR DO ENTRETENIMENTO
Produções deslumbrantes ao estilo da Broadway. Paradas encantadoras. Lounges, bares e boates que mantêm
a animação todas as noites. Tudo em um mesmo lugar, somente na Royal Caribbean®. Para descobrir um
mundo de entretenimento sem igual em alto-mar ou em terra ﬁrme; só existe um lugar.

ENTRETENIMENTO DE TIRAR O FÔLEGO

• Jogue algumas rodadas de blackjack

• Mamma Mia! traz para os mares um repertório com
os maiores sucessos do ABBA. Divirta-se com seus
hits favoritos — somente na Royal Caribbean.

• Tente a sorte nas máquinas caça-níqueis

• Cats – Um dos musicais premiados mais
emocionantes e inovadores de todos os tempos
• Chicago: o musical – Uma sensação internacional,
ganhadora dos prêmios Tony®, Olivier e Grammy®
• Embalos de Sábado à Noite: o musical – dance
sem parar e curta essa apresentação teatral incrível

• Ganhe uma aposta no “stud poker” caribenho
• Aulas a bordo para novatos
• Torneios para jogadores avançados

UMA NOITE MEMORÁVEL
• Encontre os amigos para um drinque no R Bar ou
deguste o seu vinho preferido no Vintages

• Shows originais com a produção da Royal
Caribbean®

• Maravilhe-se no Centrum com shows de acrobacia
aérea de tirar o fôlego, ou no Studio B com shows
de patinação no gelo impressionantes

• Apresentações musicais e shows de comédia
ao vivo

• Conﬁra as bandas ao vivo ou solte a
voz no karaokê

• O AquaTheater, com espetáculos emocionantes
de acrobacia aérea, balé aquático, nado
sincronizado e saltos ornamentais.

• Dance a noite toda em nossas boates ou
experimente alguns passos de salsa no Boleros

UM DIA DE SORTE NO
CASINO ROYALESM†
• As melhores mesas de jogo ao estilo
de Las Vegas
• Gire as roletas

• Assista a ﬁlmes e grandes eventos esportivos
à beira da piscina em nossas telas de cinema
externas

Os recursos e shows variam de acordo com o navio e estão sujeitos
a alterações.
†Taxas adicionais podem ser aplicadas sobre bebidas alcoólicas.
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AS CRIANÇAS FICARÃO
SEMPRE FELIZES.
(E OS PAIS TAMBÉM!)
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Os seus ﬁlhos ﬁcarão em boas mãos com o nosso Programa para jovens e adolescentes Adventure Ocean®.
Toda a nossa equipe possui formação em pedagogia, recreação ou áreas relacionadas. Os nossos programas
exclusivos, criativos, educativos e divertidos combinam arte, história, cultura e muita diversão.

ADVENTURE OCEAN® PARA CRIANÇAS
• AQUANAUTS (3 a 5 anos)†: as crianças
se divertirão com a magia de poções
borbulhantes, festas do pijama e
muito mais.
• EXPLORERS (6 a 8 anos): deslumbre-se em
atividades como observação de insetos e ciência na
ﬂoresta de micro-organismos. Seja a estrela do
dia no show de talentos e na noite esportiva.
• VOYAGERS (9 a 11 anos): as crianças podem escolher
entre várias atividades excelentes como ciência na
estação ambiental, caça ao tesouro e a noite das
meninas contra os meninos.

• 15 a 17 anos: se quiser relaxar ou dançar loucamente
com novos amigos, visite os espaços somente para
jovens onde você poderá ﬁcar até tarde.

BEBÊS TAMBÉM PODEM FAZER CRUZEIROS
Criamos aventuras para entreter até os nossos
menores hóspedes.
• BERÇÁRIO ROYAL BABIES & TOTS®: em nosso
berçário colorido, proﬁssionais treinados cuidam
dos pequenos hóspedes (de 6 a 36 meses), que
aproveitam os programas especialmente criados
para eles$. O serviço funciona durante o dia e
à noite.

PROGRAMA PARA ADOLESCENTES
• 12 a 14 anos: tudo o que os adolescentes querem.
Sala de ﬂiperama e concursos de escalada durante o
dia. Filmes e festas na piscina à noite.

$
Taxas são cobradas. †As crianças devem ter pelo menos 3 anos, saber
usar o banheiro e não usar mais fralda para utilizarem as piscinas.
O berçário, atividades e recursos variam conforme o navio.

1. H20 Zone 2. Piscina 3. Espaço somente para adolescentes 4. Adventure Ocean

TRANSFORMANDO AMIGOS
IMAGINÁRIOS EM MELHORES AMIGOS.
NAVEGUE COM OS SEUS
PERSONAGENS FAVORITOS

DIVIRTA-SE COM OS FILMES
Assista aos ﬁlmes da DreamWorks a bordo no mesmo

Outra exclusividade da Royal Caribbean ! Encontre

dia do lançamento em terra. Assim como outros

e tire uma foto com os seus personagens favoritos da

ﬁlmes fantásticos da DreamWorks, como Madagascar,

DreamWorks, como Alex e os pinguins de

Kung Fu Panda, Shrek e muito mais! Veja os

Madagascar, Shrek e Fiona, entre outros.

personagens ganharem vida no nosso cinema 3D ou

®

na sua cabine.

CAFÉ DA MANHÃ* COM PERSONAGENS
Que maneira incrível de começar o dia, com a visita

ISSO MESMO, ESTÁ INCLUÍDO

dos seus personagens favoritos durante o café da

Aproveite essa programação* quando viajar no

manhã com sua família.

Anthem of the Seas , Quantum of the Seas ,
SM

®

SM

®

Oasis of the Seas , Allure of the Seas ,

DIVERSÃO INCOMPARÁVEL

Freedom of the Seas®, Liberty of the Seas®,

De shows no AquaTheater a desﬁles coloridos —

Mariner of the Seas® ou Voyager of the Seas®.

até mesmo shows de patinação no gelo — você
ﬁcará maravilhado com o talento dos seus
personagens favoritos.

Procure essa marca para saber quais itinerários
oferecem a DreamWorks Experience.

Shrek, Madagascar, Kung Fu Panda e todos os personagens e
propriedades relacionadas © 2014 DreamWorks Animation L.L.C.
*Pode haver cobrança de couvert no café da manhã com
personagens.
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FIQUE TRANQUILO, TEMOS A
CABINE IDEAL PARA VOCÊ.
Todas as cabines de um navio da Royal Caribbean® são projetadas para inspirar e relaxar. Cada detalhe é
cuidadosamente considerado para criar espaços íntimos que sejam um paraíso de conforto e privacidade. Com
camareiros dedicados prontos para atender a todas as suas necessidades, entenderemos se você não quiser
sair do quarto.

FEITO EXATAMENTE PARA VOCÊ

DOIS ANDARES DE PURO LUXO

A sua cabine não é apenas um lugar de descanso,

As classes Quantum e Oasis oferecem algumas

mas um paraíso de tranquilidade. Desde cabines

das acomodações mais elegantes e espetaculares

internas aconchegantes, a lindas cabines com

já encontradas em um navio de cruzeiro. Como

varanda ou suítes de luxo, temos o lugar perfeito

exemplos, temos as Loft Suites que oferecem dois

para você.

andares de luxo, com janelas panorâmicas que se
abrem para a varanda privativa, proporcionando uma

TENHA O MELHOR TRATAMENTO

vista sem igual do mar e do seu próximo destino.

Seja qual for a acomodação que escolher, você
24 horas por dia, incluindo serviço de quarto.* Ideal

MANTENHA-SE ATUALIZADO NO CONFORTO
DA SUA CABINE

se você quiser começar o dia com café da manhã na

Todas as TV's de nossas cabines possuem um recurso

cama ou terminar com um jantar fantástico na sua

interativo, que permite solicitar serviço de quarto*,

varanda privativa.†

reservar shows, excursões, filmes e restaurantes de

*Pode haver uma taxa nominal. †Somente em navios selecionados.

especialidades, além de consultar sua conta a bordo.†

receberá o nosso serviço de alta qualidade

2

3

4
1. Royal Loft Suite 2. Cabine Interna com varanda virtual 3. Cabine com varanda 4. Royal Loft Suite
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O QUE
ESTÁ INCLUÍDO
EM SEU CRUZEIRO
•ACOMODAÇÃO
•TODAS AS REFEIÇÕES,
E SERVIÇO DE QUARTO†
•ATIVIDADES A BORDO
•ENTRETENIMENTO EXCLUSIVO
DA ROYAL CARIBBEAN® INCLUINDO
ESPETÁCULOS, COMO:
CATS
CHICAGO
MAMMA MIA
EMBALOS DE SÁBADO A NOITE
SHOWS DE PATINAÇÃO NO GELO
ESPETÁCULOS NO AQUATHEATER
DREAMWORKS EXPERIENCE
•PROGRAMA PARA JOVENS E
ADOLESCENTES
•VITALITYSM AT SEA
FITNESS CENTER

COM TANTOS ITENS INCLUÍDOS,
NÃO HÁ VIAGEM COM MELHOR
CUSTO-BENEFÍCIO.

†Restaurantes de especialidades têm couvert. Há taxas para serviços de quarto. Atrações e apresentações variam conforme o navio.
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VOCÊ ESCOLHE O DESTINO.
NÓS CUIDAMOS DO RESTO.

ALASCA

TRANSATLÂNTICO
CANADÁ

NOVA INGLATERRA
COSTA DA CALIFÓRNIA

BERMUDA
BAHAMAS
LESTE DO CARIBE
OESTE DO CARIBE

HAVAÍ

SUL DO CARIBE

CANAL DO PANAMÁ
AMÉRICA DO SUL

CARIBE, BAHAMAS E BERMUDA
PÁGINA 24

MEDITERRÂNEO, NORTE DA EUROPA
E TRANSATLÂNTICO
PÁGINA 50
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NORTE DA
EUROPA

EUROPA
ÁSIA

ÁSIA-PACÍFICO

AUSTRÁLIA

NOVA ZELÂNDIA

ALASCA, CANADÁ
E NOVA INGLATERRA
PÁGINA 76

DEMAIS DESTINOS
PÁGINA 80

AMÉRICA DO SUL
PÁGINA 90

MARAVILHE-SE COM
O HORIZONTE.

Bahamas

25
CARIBE, BAHAMAS E BERMUDA

ATIVIDADES IMPERDÍVEIS
PARA SUAS FÉRIAS

3 E 4 NOITES NAS BAHAMAS
Majesty of the Seas® – planta do deck na página 114.

EUA

PARASAIL EM KEY WEST
• Desfrute de uma vista única e espetacular de Key West
Miami

• Veja a cidade mais ao sul dos Estados Unidos em uma altura
de 122 metros, e maravilhe-se com uma vista incomparável.

PORTO CANAVERAL – Aventura de Airboat – Faça
um passeio em um barco inﬂável pela região central
do Everglades da Flórida, com observação de jacarés
garantida, além de um show da vida selvagem.
KEY WEST – Passeio de trem – Veja os 400 anos de
história de Key West e seus fascinantes personagens
ganharem vida na excursão de trem mais famosa da
cidade. Embarque e desembarque do trem livremente,
enquanto visita as maiores atrações de Key West.

CocoCay

đ

đ

đ
Key West

đNassau

BAHAMAS

Destino privativo

de escala
đ Portos
đ Porto de partida

DIA
1
2
3
4
5

PORTOS DE ESCALA
Miami, Flórida
Nassau, Bahamas
CocoCay, Bahamas
Key West, Flórida
Miami, Flórida

CHEGADA
08:00
08:00
10:00
07:00

PARTIDA
16:30
23:59
17:00
18:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

NASSAU – Descubra Atlantis – O divertido e luxuoso
Atlantis Resort na Paradise Island é um refúgio para toda
a família. Visite atrações populares como a Lagoa de
Ruínas, uma recriação do mito de Atlântida, e The Dig,
uma réplica de um sítio de escavação arqueológico.
ESCALE UMA
MONTANHA FLUTUANTE
Você não vai acreditar no
visual quando estiver
suspenso 60 metros acima
do mar em nossa
Parede de escalada.
Traga a família para assistir
ou desaﬁe seus amigos para
ver quem chega primeiro
ao topo.

Partidas de Miami, Flórida
2015 2†, 5, 9†, 12, 26, 30† de jan
2, 6†, 9, 13†, 16, 20†, 23, 27†, 30 de mar
1†, 4, 8†, 11, 15†, 18, 22†, 25, 29† de maio
3†, 6, 10†, 13, 17†, 20, 24†, 27, 31† de jul
4†, 7, 11†, 14, 18†, 21, 25†, 28 de set
2, 6†, 9, 13†, 16, 20†, 23*, 27†, 30 de nov
2016 4, 8†, 11, 15†, 18*, 22†, 25, 29† de jan
4†, 7, 11†, 14, 18†, 21, 25†, 28 de mar

2, 6†, 9, 13†, 16, 20†, 23, 27† de fev
3†, 6, 10†, 13, 17†, 20, 27, 24† de abr
1, 5†, 8, 12†, 15, 19†, 22, 26†, 29 de jun
3, 7†, 10, 14†, 17, 21†, 24, 28†, 31 de ago
2†, 5, 9†, 12, 16†, 19, 23†, 26 de out
4†, 7, 11†, 14*, 18†, 21†, 24**, 28†, 31**de dez
1, 5†, 8*, 12†, 15, 19†, 22, 26†, 29 de fev
1†, 4, 8†, 11, 15†, 18, 22†, 25, 29† de abr

*O cruzeiro não visita Key West, Flórida
**Cruzeiro comemorativo.
†Um cruzeiro semelhante de 3 noites está disponível.

Visite WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR
Ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços “a partir de” servem apenas como orientação. Para saber sobre os melhores preços para a data,
visite www.royalcaribbean.com.br ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços neste catálogo estão em dólares americanos e baseiam-se em duas pessoas dividindo uma cabine
da catégoria mencionada e não incluem taxas. Todos os itinerários, datas e valores foram corrigidos até o
momento de impressão, mas estão sujeitos a alterações e disponibilidade. Em alguns de nossos itinerários
europeus, somos obrigados a cobrar impostos sobre valores adquiridos em certas mercadorias e serviços
a bordo, de acordo com os respectivos regulamentos do país do porto. Alguns portos de escala exigem
transportes curtos do navio ao porto. Para ver os Termos e Condições completos, consulte as páginas 120-127.

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

249

Cabine Externa

279

Suíte

669

27
BAHAMAS

NOVO

3 E 4 NOITES NAS BAHAMAS

8 NOITES NAS BAHAMAS

Enchantment of the Seas® – planta do deck na página 112.

Quantum of the SeasSM e Anthem of the SeasSM – planta do
deck na página 102.
De/Para Cape Liberty

Porto Canaveral

•

EUA

Porto Canaveral

•

EUA

•

CocoCay

•Nassau

•CocoCay
•Nassau
BAHAMAS

BAHAMAS
Destino privativo

Destino privativo

de escala
đ Portos
đ Porto de partida

DIA
1
2
3
4
5

de escala
đ Portos
đ Porto de partida

PORTOS DE ESCALA
Porto Canaveral, Flórida
CocoCay, Bahamas
Nassau, Bahamas
Navegando
Porto Canaveral, Flórida

CHEGADA
08:00
07:00

PARTIDA
16:30
17:00
23:59

07:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

DIA
1
2-3
4
5
6
7-8
9

PORTOS DE ESCALA
Cape Liberty, Bayonne, Nova Jersey
Navegando
Porto Canaveral, Flórida
Nassau, Bahamas
CocoCay, Bahamas
Navegando
Cape Liberty, Bayonne, Nova Jersey

CHEGADA

PARTIDA
16:00

06:30
13:00
08:00

21:00
23:59
17:00

07:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

Experiência DreamWorks a bordo

Partidas de Porto Canaveral, Flórida
2015 2†, 5, 9†, 12, 16†, 19, 23†, 26, 30‡ de jan
2, 6†, 9, 13†, 16, 20†, 23, 27†, 30 de mar
1†, 4, 8†, 11, 15†, 18, 22†, 25, 29† de maio
3†, 6, 10†, 13, 17†, 20, 24†, 27, 31† de jul
4†, 7, 11†, 14, 18†, 21, 25†, 28 de set
2, 6†*, 9, 13†, 16, 20†, 23, 27†, 30 de nov
2016 4, 8†, 11, 15†, 18, 22†, 25, 29† de jan
4†, 7, 11†, 14, 18†, 21, 25†, 28 de mar

Partidas de Cape Liberty, Bayonne, Nova Jersey
2, 6†, 9, 13†, 16, 20†, 23, 27† de fev
3†, 6, 10†, 13, 17†, 20, 24†, 27 de abr
1, 5†, 12†, 15, 19†, 22, 26†, 29 de jun
3, 7†, 10, 14†, 17, 21†, 24, 28†, 31 de ago
2†, 5, 9†, 12, 16†, 19, 26, 23†, 30† de out
4†, 7, 11†, 18†, 21†, 14, 24**, 28†, 31** de dez
1, 5†, 8, 12†, 15, 19†, 22, 26†, 29 de fev
1†, 4, 8†, 11, 15†, 18, 22†, 25, 29† de abr

Quantum of the SeasSM

2015

13* de fev

13, 29* de mar

5*, 24 de abr

Anthem of the SeasSM

2015
2016

22 de nov
6*, 13 de fev

12*, 19†, 27† de dez
19 de mar

*Um cruzeiro de 7 noites está disponível.
†Cruzeiro comemorativo.

†Um cruzeiro de 3 noites está disponível.
‡Um cruzeiro mais curto no Freedom of the Seas® está disponível.
*Um cruzeiro mais curto no Allure of the Seas® está disponível.
**Cruzeiro comemorativo.
.

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

279

Cabine com Varanda

Cabine Externa

329

Suíte

Preços a partir de

(US$)

479

Cabine Interna

999

Cabine com Varanda

1199

699

Cabine Externa

1099

Suíte

1999

ATIVIDADES IMPERDÍVEIS
PARA SUAS FÉRIAS

10 NOITES NO LESTE DO CARIBE

NOVO

Quantum of the SeasSM e Anthem of the SeasSM –
planta do deck na página 102.
De/Para
Cape Liberty

EUA

PORTO RICO – EXCURSÃO PELA CIDADE DE ANTIGA
SAN JUAN E NOVA SAN JUAN
• Descubra a rica história de Porto Rico, seu charme
colonial e cultura única em uma excursão panorâmica
narrada, que passa pelos distritos colonial e moderno da
cidade de San Juan.

FORT-DE-FRANCE – Saint Pierre e destilaria de rum
Visite o pequeno museu que documenta a erupção
vulcânica de 1902 que mudou dramaticamente a ilha.
Na base do vulcão, desfrute da vista da baía desde
a venerável destilaria enquanto experimenta o "rum
agrícola", feito de caldo de cana.
BARBADOS – Caverna de Harrison e excursão pela
ilha – Descubra um mundo fascinante ao adentrar a
caverna de Harrison e percorrer sua extensão de mais
de um quilômetro em um bonde elétrico. Maravilhe-se
com as cachoeiras, riachos, estalactites e colunas que se
formaram ao longo dos milênios.
ST. KITTS – Tirolesa Sky Safari – Sinta a adrenalina
tomar conta de você sentado e sem nenhum esforço,
voando pelas tirolesas de até 426 metros de altura
aproximadamente 25 andares acima do chão!

• • •St. Maarten
•St. Kitts

San Juan
St. Thomas

đ Portos de escala
DIA
1
2-3
4
5
6
7
8-10
11

PORTOS DE ESCALA
Cape Liberty, Bayonne, Nova Jersey
Navegando
San Juan, Porto Rico
Charlotte Amalie, St Thomas
Basseterre, St. Kitts
Philipsburg, St. Maarten
Navegando
Cape Liberty, Bayonne, Nova Jersey

CHEGADA

PARTIDA
16:00

16:00
08:00
08:00
08:00

23:00
17:00
17:00
17:00

07:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

Experiência DreamWorks a bordo

Partidas de Cape Liberty, Bayonne, Nova Jersey
Quantum of the SeasSM

2015

3*, 23 de jan

2**, 20*** de fev

21* de mar

Anthem of the SeasSM

APRENDA A VOAR EM ALTO-MAR!
Isso mesmo: Voe! Exclusividade dos navios da classe Quantum,
o simulador de paraquedismo RipCord by iFly® permite que os
hóspedes experimentem toda a emoção de voar.

2016

15 de jan

8 de abr

*Um cruzeiro especial de 8 noites está disponível.
**Um cruzeiro especial de 11 noites está disponível.
***Um cruzeiro especial de 9 noites está disponível.

Visite WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR
Ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços “a partir de” servem apenas como orientação. Para saber sobre os melhores preços para a data,
visite www.royalcaribbean.com.br ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços neste catálogo estão em dólares americanos e baseiam-se em duas pessoas dividindo uma cabine
da catégoria mencionada e não incluem taxas. Todos os itinerários, datas e valores foram corrigidos até o
momento de impressão, mas estão sujeitos a alterações e disponibilidade. Em alguns de nossos itinerários
europeus, somos obrigados a cobrar impostos sobre valores adquiridos em certas mercadorias e serviços
a bordo, de acordo com os respectivos regulamentos do país do porto. Alguns portos de escala exigem
transportes curtos do navio ao porto. Para ver os Termos e Condições completos, consulte as páginas 120-127.

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

1399

Cabine com Varanda

1799

Cabine Externa

1549

Suíte

2799

29
CARIBE

12 NOITES NO OESTE DO CARIBE

NOVO

12 NOITES NO SUL DO CARIBE

EUA

De/Para
Cape Liberty

De/Para Cape Liberty

EUA

Labadee

đ
Costa Maya
đ
MÉXICO
Cozumel

đ
DIA
1
2-3
4
5
6
7
8
9
10-12
13

Destino privativo
Portos de escala

đ

Grand
Cayman

đ

Falmouth

HAITI

đ

•

San Juan
St. Maarten

••St. Kitts
•

Martinica

Destino privativo

đ Portos de escala

PORTOS DE ESCALA
CHEGADA
Cape Liberty, Bayonne, Nova Jersey
Navegando
Labadee, Haiti
09:00
Falmouth, Jamaica
10:00
George Town, Grand Cayman
08:00
Costa Maya, México
11:00
Roatán, Honduras
07:00
Cozumel, México
09:00
Navegando
Cape Liberty, Bayonne, Nova Jersey
07:00

PARTIDA
16:00
16:00
17:00
16:00
19:00
16:00
17:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

DIA
1
2-3
4
5
6
7
8
9
10-12
13

•

Barbados

PORTOS DE ESCALA
Cape Liberty, Bayonne, Nova Jersey
Navegando
Labadee, Haiti
San Juan, Porto Rico
Philipsburg, St. Maarten
Fort-de-France, Martinica
Bridgetown, Barbados
Basseterre, St. Kitts
Navegando
Cape Liberty, Bayonne, Nova Jersey

CHEGADA PARTIDA
16:00
09:00
15:00
09:00
09:00
08:00
11:00

17:00
22:00
18:00
18:00
17:00
19:00

07:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

Experiência DreamWorks a bordo

Experiência DreamWorks a bordo

Partidas de Cape Liberty, Bayonne, Nova Jersey
2015
2016

•

Labadee
HAITI

đ

Roatán

NOVO

Quantum of the SeasSM e Anthem of the SeasSM –
planta do deck na página 102.

Anthem of the SeasSM – planta do deck na página 102.

Partidas de Cape Liberty, Bayonne, Nova Jersey
Quantum of the SeasSM

30 de nov
25 de jan

2015

7 de mar

11 de jan

1 de mar

12 de abr

21 de fev

27 de mar

Anthem of the SeasSM

2015
2016

10* de nov
3 de jan
18 de abr

*O cruzeiro não visita Labadee, Haiti.

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

1499

Cabine com Varanda

Cabine Externa

1699

Suíte

Preços a partir de

(US$)

1899

Cabine Interna

1499

Cabine com Varanda

1999

2999

Cabine Externa

1699

Suíte

3699

ATIVIDADES IMPERDÍVEIS
PARA SUAS FÉRIAS

4 NOITES NO OESTE DO CARIBE
Liberty of the Seas® e Independence of the Seas® –
planta do deck na página 106.
EUA
Ft. Lauderdale

•

COZUMEL – NADO COM GOLFINHOS E INTERAÇÃO
COM SERES MARINHOS
• Nade e brinque com golﬁnhos em uma excursão
emocionante em Chankanaab.
• Interaja com um peixe-boi por dez minutos
• Assista ao divertidissmo show de um leão marinho antes de
partir para a exploração do parque

Cozumel

•

MÉXICO
de escala
đ Portos
đ Porto de partida

GRAND CAYMAN – Stingray City e mergulho de snorkel
na barreira de corais – Mergulhe em um mundo marinho
de peixes tropicais vibrantes e corais coloridos e interaja
com as pacíﬁcas e majestosas arraias do sul, em uma
viagem inesquecível a Stingray City.
COZUMEL – Descanso luxuoso no Playa Mia – Desfrute
de um dia inteiro de atividades no Playa Mia Grand
Beach Park, com comodidades incríveis. Você pode
praticar atividades aquáticas, como caiaque ou brincar
no trampolim, ou simplesmente relaxar em um colchão
inﬂável. Ou ainda praticar algum esporte como futebol,
tênis de mesa ou vôlei.

DIA
1
2
3
4
5

PORTOS DE ESCALA
Ft. Lauderdale, Flórida
Navegando
Cozumel, México
Navegando
Ft. Lauderdale, Flórida

CHEGADA

PARTIDA
16:30

07:30

18:00

07:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

Partidas de Ft. Lauderdale, Flórida
Liberty of the Seas®

APROVEITE A BROADWAY EM
ALTO-MAR!
Junte-se a nós no Liberty of the Seas®
e vista seus sapatos para dançar
o musical de sucesso Os Embalos
de Sábado a Noite: O Musical,
aclamado espetáculo da Broadway
baseado no popular ﬁlme dos anos
1970. O musical inclui um repertório
de sucessos dos Bee Gees que
certamente irão fazer os hóspedes
dançar a noite inteira.

2015

5 de fev

5, 19 de mar

2, 16, 30 de abr

Experiência DreamWorks a bordo

Independence of the Seas®

2015
2016

12, 26 de nov
7, 21 de jan
14, 28 de abr

10, 24* de dez
4, 18 de fev

3, 17, 31 de mar

*Cruzeiro comemorativo.

Visite WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR
Ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços “a partir de” servem apenas como orientação. Para saber sobre os melhores preços para a data,
visite www.royalcaribbean.com.br ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços neste catálogo estão em dólares americanos e baseiam-se em duas pessoas dividindo uma cabine
da catégoria mencionada e não incluem taxas. Todos os itinerários, datas e valores foram corrigidos até o
momento de impressão, mas estão sujeitos a alterações e disponibilidade. Em alguns de nossos itinerários
europeus, somos obrigados a cobrar impostos sobre valores adquiridos em certas mercadorias e serviços
a bordo, de acordo com os respectivos regulamentos do país do porto. Alguns portos de escala exigem
transportes curtos do navio ao porto. Para ver os Termos e Condições completos, consulte as páginas 120-127.

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

499

Cabine com Varanda

759

Cabine Externa

579

Suíte

1099

31
CARIBE

4 NOITES NO OESTE DO CARIBE

5 NOITES NO OESTE DO CARIBE

Brilliance of the Seas® – planta do deck na página 110.

Brilliance of the Seas® – planta do deck na página 110.

Tampa

Cozumel

EUA

đ

đ

Cozumel

đ

de escala
đ Portos
đ Porto de partida

PORTOS DE ESCALA
Tampa, Flórida
Navegando
Cozumel, México
Navegando
Tampa, Flórida

CHEGADA

PARTIDA
16:00

08:00

18:00

07:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

EUA

đ

đGrand Cayman

MÉXICO

MÉXICO

DIA
1
2
3
4
5

Tampa

Portos de escala
đ Porto
de partida
đ

DIA
1
2
3
4
5
6

PORTOS DE ESCALA
Tampa, Flórida
Navegando
George Town, Grand Cayman
Cozumel, México
Navegando
Tampa, Flórida

CHEGADA

PARTIDA
16:00

07:00
10:00

15:30
19:00

07:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

Partidas de Tampa, Flórida
2015
2016

8, 22 de jan
2, 16, 30 de abr
7, 21 de jan
14 de abr

Partidas de Tampa, Flórida
5 de fev
12, 26 de nov
4, 18 de fev

5, 19 de mar
10, 24* de dez
3, 17, 31 de mar

2015

2016

*Cruzeiro comemorativo.

3, 12, 17, 26, 31† de jan
6, 11†, 20, 25† de abr
5†, 14, 19†, 28** de dez
2†, 11, 16†, 25, 30† de jan
4, 9† de abr

9, 14†, 23, 28† de fev
25* de out

9, 14†, 23, 28† de mar
7†, 16, 21†, 30 de nov

8, 13†, 22, 27† de fev

7, 12†, 21, 26† de mar

†O cruzeiro visita Key West, Flórida ao invés de Georgetown, Grand Cayman.
*Um cruzeiro especial de 13 noites partindo de Boston, Massachusetts para Tampa,
Flórida está disponível.
**Cruzeiro comemorativo.

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

279

Cabine com Varanda

Cabine Externa

309

Suíte

Preços a partir de

(US$)

409

Cabine Interna

349

Cabine com Varanda

529

709

Cabine Externa

379

Suíte

879

5 NOITES NO OESTE DO CARIBE

5 NOITES NO OESTE DO CARIBE

Explorer of the Seas® – planta do deck na página 108.

Liberty of the Seas® e Independence of the Seas® –
planta do deck na página 106.

• Porto Canaveral

EUA

Ft. Lauderdale
EUA

•

•Nassau
Cozumel

•

•

Cozumel

MÉXICO

MÉXICO
Portos de escala
đ Porto
de partida
đ

DIA
1
2
3
4
5
6

PORTOS DE ESCALA
Porto Canaveral, Flórida
Nassau, Bahamas
Navegando
Cozumel, México
Navegando
Porto Canaveral, Flórida

CHEGADA
09:00

PARTIDA
17:30
18:00

08:00

17:00

08:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

4, 18*, 24** de jan

7, 21 de fev

DIA
1
2
3
4
5
6

de escala
đ Portos
đ Porto de partida

PORTOS DE ESCALA
Ft. Lauderdale, Flórida
Navegando
Belize, Belize
Cozumel, México
Navegando
Ft. Lauderdale, Flórida

CHEGADA

PARTIDA
16:30

09:00
08:00

18:00
18:30

07:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

Partidas de Porto Canaveral, Flórida
2015

•

Belize

Partidas de Ft. Lauderdale, Flórida
Liberty of the Seas®

7 de mar

2015

*Um cruzeiro semelhante de 6 noites está disponível.
**O cruzeiro visita a ilha de Grande Bahama ao invés de Nassau, Bahamas.

3, 12*, 17, 31 de jan
11, 25 de abr

14, 28 de fev

14, 28 de mar

Experiência DreamWorks a bordo
Independence of the Seas®

2015
2016

7, 21 de nov
2, 16, 30* de jan
9, 23 de abr

5, 19* de dez
13, 27 de fev

12, 26 de mar

*O cruzeiro visita Costa Maya, México ao invés de Belize, Belize.

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

499

Cabine com Varanda

Cabine Externa

599

Suíte

Preços a partir de

(US$)

799

Cabine Interna

549

Cabine com Varanda

849

1199

Cabine Externa

649

Suíte

1149

Para mais informações, visite WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços “a partir de” servem apenas como orientação. Para saber sobre os melhores preços para a data, visite www.royalcaribbean.com.br ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços neste catálogo estão em dólares americanos e baseiam-se em duas pessoas dividindo uma cabine da catégoria mencionada e não incluem taxas. Todos os itinerários, datas e valores foram corrigidos até o momento de
impressão, mas estão sujeitos a alterações e disponibilidade. Em alguns de nossos itinerários europeus, somos obrigados a cobrar impostos sobre valores adquiridos em certas mercadorias e serviços a bordo, de acordo com os respectivos
regulamentos do país do porto. Alguns portos de escala exigem transportes curtos do navio ao porto. Para ver os Termos e Condições completos, consulte as páginas 120-127.

33
CARIBE

5 NOITES NO OESTE DO CARIBE

6 E 7 NOITES NO OESTE DO CARIBE

Liberty of the Seas® e Independence of the Seas® –
planta do deck na página 106.

Independence of the Seas® e Navigator of the Seas® –
plantas do deck nas páginas 106 e 108.
Ft. Lauderdale
EUA

•

Ft. Lauderdale
EUA

•

•

Cozumel

•

MÉXICO

Labadee

đ
đ

•
Falmouth

Destino privativo
Portos de escala
Porto de partida

DIA
1
2
3
4
5
6

HAITI

đ
đ

JAMAICA

PORTOS DE ESCALA
Ft. Lauderdale, Flórida
Navegando
Labadee, Haiti
Falmouth, Jamaica
Navegando
Ft. Lauderdale, Flórida

CHEGADA

•

PARTIDA
16:30

07:30
08:30

15:30
16:30

07:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

•

•
Falmouth

Labadee

JAMAICA

HAITI

Grand Cayman

Destino privativo
Portos de escala
Porto de partida

DIA
1
2
3
4
5
6
7
8

PORTOS DE ESCALA
Ft. Lauderdale, Flórida
Navegando
Labadee, Haiti
Falmouth, Jamaica
George Town, Grand Cayman
Cozumel, México
Navegando
Ft. Lauderdale, Flórida

CHEGADA

PARTIDA
16:00

08:00
10:30
08:00
10:00

17:00
19:00
16:00
19:00

07:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

Partidas de Ft. Lauderdale, Flórida

Partidas de Ft. Lauderdale, Flórida

Liberty of the Seas®

Independence of the Seas® 7 noites (itinerário mostrado acima)

2015

26* de jan
6*, 20* de abr

9*, 23* de fev

9*, 23* de mar

2015

Independence of the Seas®

16*, 30 de nov
11, 25 de jan
4, 18 de abr

3, 17, 31 de maio
9, 23 de ago

14, 28 de jun
6, 20 de set

12, 26 de jul
4, 18 de out

Independence of the Seas® 6 noites (o cruzeiro não visita Cozumel, México)

Experiência DreamWorks a bordo

2015
2016

2015

11, 25 de jan
5, 19 de abr

8, 22* de fev
1 de nov

8, 22* de mar

Navigator of the Seas®

14, 28** de dez
8, 22 de fev

7, 21 de mar

*O cruzeiro visita Ocho Rios, Jamaica ao invés de Falmouth, Jamaica.
**Cruzeiro comemorativo

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

449

Cabine com Varanda

Cabine Externa

599

Suíte

2015
2016

10**, 22*** de nov
3, 17, 31 de jan
10, 24 de abr

6, 20† de dez
14, 28 de fev

13, 27 de mar

*O cruzeiro visita CocoCay, Bahamas ao invés de Labadee, Haiti.
**Um cruzeiro de 4 noites está disponível.
***Um cruzeiro similar está disponível.
†Cruzeiro comemorativo.

Preços a partir de

(US$)

749

Cabine Interna

669

Cabine com Varanda

999

1049

Cabine Externa

759

Suíte

1549

ATIVIDADES IMPERDÍVEIS
PARA SUAS FÉRIAS

7 NOITES NO OESTE DO CARIBE
Allure of the Seas® – planta do deck na página 104.

EUA
Ft. Lauderdale

•

GRAND CAYMAN - FAZENDA DE TARTARUGAS E ARRAIAS
E AVENTURA NO MAR
• Aprecie a espetacular Seven Mile Beach durante a viagem
para um fantástico viveiro de tartarugas verdes, lar de
gerações de tartarugas
• Sua próxima aventura acontece no sensacional Stingray City
Sandbar, onde você interage com encantadoras arraias do sul
em águas rasas e tranquilas

COZUMEL – Ruínas maias de Tulum Express – Explore
as ruínas da cidade murada de Tulum enquanto o seu
guia conta segredos, curiosidades e lendas sobre essa
sociedade esquecida. Você ﬁcará encantado com os
triunfos arquitetônicos e artísticos dos templos antigos.
FALMOUTH – Bóia Cross – Admire a costa norte da
Jamaica durante a viagem para o White River, onde você
descerá suavemente pelo vale tropical até a praia em
Shaw Park. Depois visite a legendária Dunn’s River Falls da
Jamaica e ﬁque impressionado com a famosa escalada de
cachoeira de 182 metros.

•

Cozumel

•

MÉXICO

Destino privativo

Portos de escala
đ Porto
de partida
đ

DIA
1
2
3
4
5
6
7
8

Labadee

•
Falmouth

HAITI

JAMAICA

PORTOS DE ESCALA
Ft. Lauderdale, Flórida
Navegando
Labadee, Haiti
Falmouth, Jamaica
Navegando
Cozumel, México
Navegando
Ft. Lauderdale, Flórida

CHEGADA

PARTIDA
17:00

08:00
10:30

17:00
19:00

08:00

19:00

06:15

Os portos de escala e os horários podem variar.

Experiência DreamWorks a bordo

NOSSA INCRÍVEL BOARDWALK
Exclusivo para o Allure of the Seas®
e Oasis of the Seas®, a Boardwalk®
oferece entretenimento e atrações
suﬁcientes para divertir a todos
durante o cruzeiro de férias.
Divirta-se no primeiro carrossel
em alto mar ou assista a um show
no AquaTheater. Depois, passe
no Johnny Rockets® para saborear
um delicioso hambúrguer ou no Rita’s
Cantina para experimentar nossas
tradicionais margaritas.

Partidas de Ft. Lauderdale, Flórida
2015
2016

11, 25 de jan
15, 29 de nov
10, 24 de jan

8, 22 de fev
13, 27* de dez
7, 21 de fev

8, 22 de mar

5 de abr

6, 20 de mar

3, 17 de abr

*Cruzeiro comemorativo.

Visite WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR
Ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços “a partir de” servem apenas como orientação. Para saber sobre os melhores preços para a data,
visite www.royalcaribbean.com.br ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços neste catálogo estão em dólares americanos e baseiam-se em duas pessoas dividindo uma cabine
da catégoria mencionada e não incluem taxas. Todos os itinerários, datas e valores foram corrigidos até o
momento de impressão, mas estão sujeitos a alterações e disponibilidade. Em alguns de nossos itinerários
europeus, somos obrigados a cobrar impostos sobre valores adquiridos em certas mercadorias e serviços
a bordo, de acordo com os respectivos regulamentos do país do porto. Alguns portos de escala exigem
transportes curtos do navio ao porto. Para ver os Termos e Condições completos, consulte as páginas 120-127.

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

949

Cabine com Varanda

1399

Cabine Externa

1049

Suíte

1999

35
CARIBE

7 NOITES NO OESTE DO CARIBE

7 NOITES NO OESTE DO CARIBE

Oasis of the Seas® – planta do deck na página 104.

Freedom of the Seas® – planta do deck na página 106.

• Porto Canaveral

EUA

EUA

Ft. Lauderdale

•

•

Cozumel

•

Cozumel

•

MÉXICO

Destino privativo

DIA
1
2
3
4
5
6
7
8

Labadee

•
Falmouth

de escala
đ Portos
đ Porto de partida

MÉXICO

•

•

•

Labadee

Grand
Cayman Falmouth

HAITI

JAMAICA

HAITI

Destino privativo

de escala
đ Portos
đ Porto de partida

JAMAICA

PORTOS DE ESCALA
Ft. Lauderdale, Flórida
Navegando
Labadee, Haiti
Falmouth, Jamaica
Navegando
Cozumel, México
Navegando
Ft. Lauderdale, Flórida

CHEGADA

PARTIDA
17:00

08:00
10:30

17:00
19:00

08:00

19:00

06:15

DIA
1
2
3
4
5
6
7
8

PORTOS DE ESCALA
Porto Canaveral, Flórida
Navegando
Labadee, Haiti
Falmouth, Jamaica
George Town, Grand Cayman
Cozumel, México
Navegando
Porto Canaveral, Flórida

CHEGADA

PARTIDA
16:30

08:00
10:00
08:00
10:00

16:00
19:00
16:00
19:00

06:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

Os portos de escala e os horários podem variar.

Experiência DreamWorks a bordo

Experiência DreamWorks a bordo

Partidas de Ft. Lauderdale, Flórida
2015

2016

3, 17, 31 de jan
9, 23 de maio
12, 26 de set
2, 16, 30 de jan

14, 28 de fev
6, 20 de jun
10, 24 de out
13, 27 de fev

Partidas de Porto Canaveral, Flórida
14, 28 de mar
4, 18 de jul
7, 21 de nov
26 de mar

11, 25 de abr
1, 15, 29 de ago
5, 19* de dez
9, 23 de abr

2015

2016

*Cruzeiro comemorativo.

1*, 15, 28* de fev
10, 24 de maio
2, 16, 30 de ago
8, 22 de nov
3, 17, 31 de jan
10, 24 de abr

1, 14**, 29 de mar
7, 21 de jun
13, 27 de set
6, 20*** de dez
14, 28 de fev

12, 26 de abr
5, 19 de jul
11, 25 de out
13, 27 de mar

*O cruzeiro visita CocoCay, Bahamas ao invés de Labadee, Haiti.
**Um cruzeiro semelhante partindo de Nova Orleans, Louisiana no Serenade of the
Seas® está disponível.
***Cruzeiro comemorativo.

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

949

Cabine com Varanda

Cabine Externa

1049

Suíte

Preços a partir de

(US$)

1399

Cabine Interna

799

Cabine com Varanda

1199

1899

Cabine Externa

899

Suíte

1799

ATIVIDADES IMPERDÍVEIS
PARA SUAS FÉRIAS

7 NOITES NO OESTE DO CARIBE
Liberty of the Seas® e Navigator of the Seas® –
plantas do deck nas páginas 106 e 108.
EUA
Galveston

•

COSTA MAYA – RUÍNAS MAIAS DE CHACCHOBEN
• Caminhe pelas pegadas dos antigos maias enquanto explora
as ruínas de Chacchoben
• Faça um passeio panorâmico de uma hora até a ﬂoresta
tropical e um tour virtual a lugares não escavados

ROATÁN – Refúgio na ilha privativa de Maya Key –
Aventure-se na ilha privativa de Maya Key, com suas praias
isoladas e águas cristalinas e prepare-se para explorar.
Aproveite mergulhos com snorkel espetaculares, uma
piscina de 265.000.000 litros, um deck aconchegante
de 465 metros quadrados e um centro de resgate para
animais selvagens, com encontros emocionantes com
animais.
FALMOUTH – Encontro com golﬁnhos e Dunn’s River
Falls – Faça uma excursão inesquecível a Dunn’s River
Falls e Dolphin Cove. Apaixone-se pela beleza natural
das poderosas águas em Ocho Rios à medida que elas
mergulham no Mar do Caribe. Depois, conheça a Dolphin
Cove, onde você poderá nadar lado a lado com alguns
dos golﬁnhos mais delicados do mundo.
BELIZE – Tubing nas cavernas e passeio aéreo – Preparese para uma experiência emocionante enquanto você
desliza na tirolesa pela ﬂoresta tropical arqueológica
Nohoch Chen e desce até o submundo de Xibalba. Sua
aventura na tirolesa oferece uma vista aérea da ﬂoresta de
Belize e inclui sete linhas de tirolesas de 10 plataformas.
Após um delicioso almoço, você irá descer por uma série
de sistemas de cavernas em Xibalba, se maravilhar com
as formações cristalinas complexas e estalagmites e
estalactites que se destacam no escuro.

•

Cozumel

• Aprenda sobre as civilizações maias da região, visite seus
templos, veja seus jardins e vivencie suas histórias: tudo isso
escondido em uma ﬂoresta densa por milhares de anos

MÉXICO

•

Belize

DIA
1
2
3
4
5
6
7
8

•

Roatán

PORTOS DE ESCALA
Galveston, Texas
Navegando
Roatán, Honduras
Belize City, Belize
Cozumel, México
Navegando
Navegando
Galveston, Texas

de escala
đ Portos
đ Porto de partida

CHEGADA

PARTIDA
16:30

08:00
08:00
07:00

17:00
17:00
17:00

07:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

Partidas de Galveston, Texas
Liberty of the Seas®

2015
2016

1*, 13**, 22 de nov
3 de jan

6, 20† de dez
14, 28 de fev

13, 27 de mar

10, 24 de abr

8, 22 de mar

5, 19 de abr

Experiência DreamWorks a bordo
Navigator of the Seas®

2015

11, 25 de jan

8, 22 de fev

*Um cruzeiro de 12 noites de Cape Liberty, Nova Jersey para Galveston, Texas está
disponível.
**Um cruzeiro de 9 noites está disponível.
†Cruzeiro comemorativo.

Visite WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR
Ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços “a partir de” servem apenas como orientação. Para saber sobre os melhores preços para a data,
visite www.royalcaribbean.com.br ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços neste catálogo estão em dólares americanos e baseiam-se em duas pessoas dividindo uma cabine
da catégoria mencionada e não incluem taxas. Todos os itinerários, datas e valores foram corrigidos até o
momento de impressão, mas estão sujeitos a alterações e disponibilidade. Em alguns de nossos itinerários
europeus, somos obrigados a cobrar impostos sobre valores adquiridos em certas mercadorias e serviços
a bordo, de acordo com os respectivos regulamentos do país do porto. Alguns portos de escala exigem
transportes curtos do navio ao porto. Para ver os Termos e Condições completos, consulte as páginas 120-127.

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

599

Cabine com Varanda

849

Cabine Externa

749

Suíte

1399

37
CARIBE

7 NOITES NO OESTE DO CARIBE

7 NOITES NO OESTE DO CARIBE

Liberty of the Seas® e Navigator of the Seas® –
plantas do deck nas páginas 106 e 108.

Vision of the Seas® – planta do deck na página 112.

Galveston

đ

EUA

EUA

đTampa

đ

đ đ
Grand Cayman
Falmouth

Portos de escala
đ Porto
de partida
đ

DIA
1
2-3
4
5
6
7
8

đ

Cozumel

Cozumel

MÉXICO

MÉXICO

JAMAICA

PORTOS DE ESCALA
Galveston, Texas
Navegando
Falmouth, Jamaica
George Town, Grand Cayman
Cozumel, México
Navegando
Galveston, Texas

đ
Belize
đ

Costa Maya

CHEGADA

PARTIDA
16:30

09:00
07:00
09:00

18:00
16:00
18:00

07:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

DIA
1
2
3
4
5
6
7
8

đ Portos de escala

đRoatán đ Porto de partida

PORTOS DE ESCALA
Tampa, Flórida
Navegando
Roatán, Honduras
Belize City, Belize
Cozumel, México
Costa Maya, México
Navegando
Tampa, Flórida

CHEGADA

PARTIDA
16:00

10:00
07:00
07:00
07:00

18:00
16:00
16:00
16:00

07:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

Partidas de Galveston, Texas

Partidas de Tampa, Flórida

Liberty of the Seas®

2015

2015
2016

29 de nov
7, 21** de fev

13, 27* de dez
6, 20 de mar

3, 17 de abr

2016

3, 10, 17**, 24, 31 de jan
4 de abr
30** de jan
2, 9 de abr

7, 14, 21, 28 de fev
14 de nov
6, 13, 20, 27 de fev

7, 14**, 21, 28 de mar
19*, 26* de dez
12, 19, 26 de mar

*Cruzeiro comemorativo.
**Um cruzeiro similar está disponível.

Experiência DreamWorks a bordo
Navigator of the Seas®

2015

4, 18 de jan
12, 26 de abr
12, 26 de jul
4, 18 de out

1, 15 de fev
3, 17, 31 de maio
9, 23 de ago
1 de nov

1, 15, 29 de mar
14, 28 de jun
6, 20 de set

*Cruzeiro comemorativo.
**O cruzeiro visita Montego Bay, Jamaica ao invés de Falmouth, Jamaica.

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

599

Cabine com Varanda

Cabine Externa

749

Suíte

Preços a partir de

(US$)

849

Cabine Interna

749

Cabine com Varanda

1499

1399

Cabine Externa

879

Suíte

1749

ATIVIDADES IMPERDÍVEIS
PARA SUAS FÉRIAS

7 NOITES NO LESTE DO CARIBE
Allure of the Seas® – planta do deck na página 104.
EUA
Ft. Lauderdale

•

•Nassau

LABADEE – AVENTURA DE JET SKI
• Acelere nas águas de Labadee em seu próprio jet-ski
• Viva a emoção de um passeio em alta velocidade
navegando pela costa nessa aventura incrível

St. Thomas

• •
St. Maarten

• Liberte seu espírito enquanto navega por entre as belezas
naturais do Haiti

ST. KITTS – Ferrovia cênica do Caribe e Navegação
Conheça praticamente toda St. Kitts viajando em vagões
customizados em uma linha construída há um século,
enquanto desfruta da vista exuberante de campinas,
montanhas e edifícios históricos. Complete a volta em
torno da ilha em um catamarã, cruzando a pitoresca
costa sudoeste.
ST. MAARTEN – Passeio praiano – Relaxe e nade na
suntuosa Orient Beach, com sua larga faixa de areia
branca e fofa, contemplando as águas celestes da Baía
oriental. Visite a zona rural e aprenda sobre a história
local em um passeio comentado de Philipsburg.

de escala
đ Portos
đ Porto de partida

DIA
1
2
3
4
5
6-7
8

PORTOS DE ESCALA
Ft. Lauderdale, Flórida
Nassau, Bahamas
Navegando
Charlotte Amalie, St. Thomas
Philipsburg, St. Maarten
Navegando
Ft. Lauderdale, Flórida

CHEGADA
07:00

PARTIDA
17:00
14:00

10:00
08:00

19:00
17:00

06:15

Os portos de escala e os horários podem variar.

SAN JUAN – Aventura de Tirolesa – Deslize pela
majestosa vegetação da Reserva Florestal La Marquesa
no Canopy Tour original. Esse circuito oferece muita
energia, além das vistas fantásticas de 12 plataformas de
observação.

Experiência DreamWorks a bordo

AQUATHEATER
Viva a experiência do
AquaTheater em nossos navios
da classe Oasis. Maravilhese enquanto dançarinos,
mergulhadores e acrobatas
realizam proezas em um
cenário com fontes iluminadas,
telões e o horizonte inﬁnito do
mar ao fundo.

Partidas de Ft. Lauderdale, Flórida
2015
2016

4, 18 de jan
8, 22 de nov
3, 17, 31 de jan

1, 15 de fev
6, 20* de dez
14, 28 de fev

1, 15, 29 de mar

12 de abr

13, 27 de mar

10, 24 de abr

*Cruzeiro comemorativo.

Visite WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR
Ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços “a partir de” servem apenas como orientação. Para saber sobre os melhores preços para a data,
visite www.royalcaribbean.com.br ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços neste catálogo estão em dólares americanos e baseiam-se em duas pessoas dividindo uma cabine
da catégoria mencionada e não incluem taxas. Todos os itinerários, datas e valores foram corrigidos até o
momento de impressão, mas estão sujeitos a alterações e disponibilidade. Em alguns de nossos itinerários
europeus, somos obrigados a cobrar impostos sobre valores adquiridos em certas mercadorias e serviços
a bordo, de acordo com os respectivos regulamentos do país do porto. Alguns portos de escala exigem
transportes curtos do navio ao porto. Para ver os Termos e Condições completos, consulte as páginas 120-127.

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

1049

Cabine com Varanda

1499

Cabine Externa

1299

Suíte

2299

39
CARIBE

7 NOITES NO LESTE DO CARIBE

8 NOITES NO LESTE DO CARIBE

Oasis of the Seas® – planta do deck na página 104.

Navigator of the Seas® – planta do deck na página 108.

EUA

EUA
Ft. Lauderdale

Ft. Lauderdale

•

•

•Nassau

St. Thomas

• •
St. Maarten
Portos de escala
đ Porto
de partida
đ

DIA
1
2
3
4
5
6-7
8

•
đ
đ

PORTOS DE ESCALA
Ft. Lauderdale, Flórida
Nassau, Bahamas
Navegando
Charlotte Amalie, St. Thomas
Philipsburg, St. Maarten
Navegando
Ft. Lauderdale, Flórida

CHEGADA
07:00

PARTIDA
17:00
14:00

10:00
08:00

19:00
17:00

06:15

Os portos de escala e os horários podem variar.

Labadee

Destino privativo
Portos de escala
Porto de partida

DIA
1
2
3
4
5
6
7-8
8

HAITI

PORTOS DE ESCALA
Ft. Lauderdale, Flórida
Navegando
Labadee, Haiti
San Juan, Porto Rico
Basseterre, St. Kitts
Philipsburg, St. Maarten
Navegando
Ft. Lauderdale, Flórida

•

St.
Maarten

••

San Juan

PORTO
RICO

St. Kitts.

CHEGADA

PARTIDA
17:30

07:00
14:00
10:00
08:00

15:00
21:00
18:00
17:00

05:30

Os portos de escala e os horários podem variar.

Experiência DreamWorks a bordo

Partidas de Ft. Lauderdale, Flórida
2015

2016

10, 24 de jan
2, 16, 30 de maio
5, 19 de set
9, 23 de jan

7, 21 de fev
13, 27 de jun
3, 31 de out
6, 20 de fev

Partidas de Ft. Lauderdale, Flórida
7, 21 de mar
11, 25 de jul
14, 28 de nov
5, 19 de mar

4, 18 de abr
8, 22 de ago
12, 26* de dez
2, 16 de abr

2015
2016

14, 28 de nov
9, 23 de jan
2, 16 de abr

12, 26* de dez
6, 20 de fev

5, 19 de mar

*Cruzeiro comemorativo.

*Cruzeiro comemorativo.

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

979

Cabine com Varanda

Cabine Externa

1099

Suíte

Preços a partir de

(US$)

1399

Cabine Interna

729

Cabine com Varanda

1279

1759

Cabine Externa

849

Suíte

2039

ATIVIDADES IMPERDÍVEIS
PARA SUAS FÉRIAS

7 NOITES NO LESTE DO CARIBE
Freedom of the Seas® – planta do deck na página 106.

Porto Canaveral
EUA

•

LABADEE® – PARQUE AQUÁTICO ARAWAK

• CocoCay

• Localizado em nosso destino privativo em Labadee
• Desaﬁe as crianças para um concurso de escalada
• Trampolins ﬂutuantes, inúmeros toboáguas e boias rolantes

St.
Thomas

ST. THOMAS – Passeio e mergulho de snorkel na Turtle
Cove – Embarque em uma escuna pirata para nadar,
fazer mergulho com snorkel e divertir-se à maneira dos
bucaneiros na linda Turtle Cove. A tripulação irá guiá-lo
em sua exploração pelas fantásticas formações de coral
e peixes coloridos.
ST. MAARTEN – Aventura Loterie Farm Treetop
Divirta-se e se emocione nas tirolesas, balanços de
corda e pontes suspensas erguidas na suntuosa ﬂoresta
tropical de Loterie Farm. Aprenda sobre a história,
ecologia e os esforços contemporâneos de conservação
dessa propriedade de 300 anos.
ST. KITTS – Aventura pela ferrovia cênica do Caribe
Todos a bordo da última linha férrea das Índias
Ocidentais, para um passeio cênico por paisagens únicas
no Caribe. Aproveite a vista nesse trem de dois níveis,
passeando por uma ferrovia construída há cem anos
para transportar a cana das plantações para as fábricas
de açúcar.
CUPCAKE CUPBOARD
No adorável Cupcake Cupboard
ao estilo dos anos 1940, você
encontrará cupcakes fresquinhos,
e um novo sabor em destaque
a cada dia. Você também pode
agendar uma aula de design de
cupcakes ou decoração de festas,
para aprender a fazer os seus.

đ
đ

• •

Destino privativo
Portos de escala
Porto de partida

DIA
1
2
3
4
5
6-7
8

St. Maarten

PORTOS DE ESCALA
Porto Canaveral, Flórida
CocoCay, Bahamas
Navegando
Charlotte Amalie, St. Thomas
Philipsburg, St. Maarten
Navegando
Porto Canaveral, Flórida

CHEGADA
07:00

PARTIDA
16:30
16:00

12:00
08:00

19:00
17:00

06:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

Experiência DreamWorks a bordo

Partidas de Porto Canaveral, Flórida
2015

2016

8, 22 de fev
17, 31 de maio
9, 23 de ago
1, 15, 29 de nov
10, 24 de jan
3, 17 de abr

8, 22 de mar
14, 28 de jun
6, 20 de set
13, 27* de dez
7, 21 de fev

5, 19 de abr
12, 26 de jul
4, 18 de out
6, 20 de mar

*Cruzeiro comemorativo.

Visite WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR
Ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços “a partir de” servem apenas como orientação. Para saber sobre os melhores preços para a data,
visite www.royalcaribbean.com.br ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços neste catálogo estão em dólares americanos e baseiam-se em duas pessoas dividindo uma cabine
da catégoria mencionada e não incluem taxas. Todos os itinerários, datas e valores foram corrigidos até o
momento de impressão, mas estão sujeitos a alterações e disponibilidade. Em alguns de nossos itinerários
europeus, somos obrigados a cobrar impostos sobre valores adquiridos em certas mercadorias e serviços
a bordo, de acordo com os respectivos regulamentos do país do porto. Alguns portos de escala exigem
transportes curtos do navio ao porto. Para ver os Termos e Condições completos, consulte as páginas 120-127.

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

659

Cabine com Varanda

1049

Cabine Externa

769

Suíte

1649

41
CARIBE

7 NOITES NO LESTE DO CARIBE

8 NOITES NO LESTE DO CARIBE

Independence of the Seas® – planta do deck na página 106.

Independence of the Seas® – planta do deck na página 106.

Ft. Lauderdale
EUA

•

Ft. Lauderdale
EUA

•

•

San Juan

Labadee

•

HAITI

San Juan

Destino privativo

Portos de escala
đ Porto
de partida
đ

DIA
1
2
3
4
5
6-7
8

•

St. Maarten

•
•
St. Kitts

Portos de escala
đ Porto
de partida
đ

PORTOS DE ESCALA
Ft. Lauderdale, Flórida
Navegando
San Juan, Porto Rico
Philipsburg, St. Maarten
Basseterre, St. Kitts
Navegando
Ft. Lauderdale, Flórida

CHEGADA

PARTIDA
16:00

16:00
10:00
07:00

23:00
19:00
17:00

07:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

DIA
1
2-3
4
5
6
7
8
9

PORTOS DE ESCALA
Ft. Lauderdale, Flórida
Navegando
Philipsburg, St. Maarten
Basseterre, St. Kitts
San Juan, Porto Rico
Labadee, Haiti
Navegando
Ft. Lauderdale, Flórida

St. Maarten

•
•
St. Kitts

CHEGADA

PARTIDA
17:30

08:00
07:00
07:00
10:00

18:00
17:00
14:00
18:00

05:30

Os portos de escala e os horários podem variar.

Partidas de Ft. Lauderdale, Flórida

Partidas de Ft. Lauderdale, Flórida
2015

10, 24 de maio
2, 16, 30 de ago

7, 21 de jun
13, 27 de set

5, 19 de jul
11, 25 de out

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

749

Cabine com Varanda

Cabine Externa

849

Suíte

2015

3, 17, 31 de jan
11, 25 de abr

14, 28 de fev

14, 28 de mar

Preços a partir de

(US$)

1249

Cabine Interna

999

Cabine com Varanda

1599

1999

Cabine Externa

1199

Suíte

2899

ATIVIDADES IMPERDÍVEIS
PARA SUAS FÉRIAS

7 NOITES PELO SUL DO CARIBE
Adventure of the Seas® – planta do deck na página 108.

PORTO RICO
San Juan

đ đSt. Thomas
đSt.

ST. LUCIA – VULCÃO LA SOUFRIERE

Kitts

• Conheça coloridos povoados insulares, suntuosas
plantações de banana, a maravilhosa Baía Marigot, a ﬂoresta
tropical e mais, a caminho do único vulcão do mundo a que
você pode chegar de carro.
• Descubra a ﬂora e pássaros tropicais em uma caminhada por
um jardim calmo.
de escala
đ Portos
đ Porto de partida

đ đCuraçao

Aruba

ST. CROIX – Mergulho com snorkel na Buck Island
Explore o incrível mundo submarino ao redor da Buck
Island, um monumento nacional único, na costa nordeste
de St. Croix. Descubra as formas variadas da vida
marinha ao longo de uma trilha submarina, mergulhando
com snorkel.
BARBADOS – Catamarã Cinco Estrelas de Tiami e
tartarugas – Cruze a deslumbrante costa de Barbados
até uma baía protegida, onde você pode nadar, relaxar
na praia ou praticar mergulho com snorkel nos corais.
Na segunda parada, mergulhe próximo a tartarugas em
seu habitat natural.

DIA
1
2
3
4
5
6
7
8

PORTOS DE ESCALA
San Juan, Porto Rico
Charlotte Amalie, St. Thomas
Basseterre, St. Kitts
Navegando
Oranjestad, Aruba
Willemstad, Curaçao
Navegando
San Juan, Porto Rico

CHEGADA
08:00
08:00

PARTIDA
20:30
17:30
17:00

08:00
08:00

22:00
18:00

06:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

Partidas de San Juan, Porto Rico
2015

4, 18 de jan
12, 26 de abr
18 de jul
10 de out

1, 15 de fev
16 de maio
8, 29 de ago

1, 15, 29 de mar
6, 27 de jun
19 de set

SOLARIUM SOMENTE PARA ADULTOS
Durante o cruzeiro, refugie-se nas piscinas do Solarium
somente para adultos, onde o ambiente inspirador, um café
com cardápio leve e piscinas de hidromassagem prometem o
que há de melhor em termos de relaxamento.

Visite WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR
Ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços “a partir de” servem apenas como orientação. Para saber sobre os melhores preços para a data,
visite www.royalcaribbean.com.br ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços neste catálogo estão em dólares americanos e baseiam-se em duas pessoas dividindo uma cabine
da catégoria mencionada e não incluem taxas. Todos os itinerários, datas e valores foram corrigidos até o
momento de impressão, mas estão sujeitos a alterações e disponibilidade. Em alguns de nossos itinerários
europeus, somos obrigados a cobrar impostos sobre valores adquiridos em certas mercadorias e serviços
a bordo, de acordo com os respectivos regulamentos do país do porto. Alguns portos de escala exigem
transportes curtos do navio ao porto. Para ver os Termos e Condições completos, consulte as páginas 120-127.

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

849

Cabine com Varanda

1299

Cabine Externa

899

Suíte

1799
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7 NOITES PELO SUL DO CARIBE

7 NOITES PELO SUL DO CARIBE

Adventure of the Seas® – planta do deck na página 108.

Adventure of the Seas® – planta do deck na página 108.

PORTO RICO
San Juan

•

PORTO RICO
San Juan

đ

St. Maarten

•St. Croix

•

đ

đSt. Maarten
đ

St. Croix
St. Kitts

•Antígua

Dominica

đ
St. Lucia

•
Portos de escala
đ Porto
de partida
đ

DIA
1
2
3
4
5
6
7
8

PORTOS DE ESCALA
San Juan, Porto Rico
Navegando
Bridgetown, Barbados
Castries, St. Lucia
St. Johns, Antígua
Philipsburg, St. Maarten
St. Croix, Ilhas Virgens
Americanas
San Juan, Porto Rico

Barbados

•

CHEGADA

PARTIDA
20:30

08:00
08:00
08:00
08:00
08:00

17:00
17:00
17:00
18:00
17:00

06:00

đBarbados

Portos de escala
đ Porto
de partida
đ

DIA
1
2
3
4
5
6
7
8

PORTOS DE ESCALA
San Juan, Porto Rico
St. Croix, Ilhas Virgens
Americanas
Basseterre, St. Kitts
Philipsburg, St. Maarten
Roseau, Dominica
Bridgetown, Barbados
Navegando
San Juan, Porto Rico

CHEGADA

Os portos de escala e os horários podem variar.

Partidas de San Juan, Porto Rico

Partidas de San Juan, Porto Rico

2015

2015
2016

08:00
08:00
08:00
08:00

17:30
17:30
17:00
17:00

06:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

11, 25 de jan
8, 22 de fev
8, 22 de mar
5, 19 de abr
3*, 9†, 23, 30† de maio 13, 20† de jun
4, 11†, 25 de jul 1†, 15, 22† de ago
5, 12†, 26 de set
3†, 17, 24† de out

08:00

PARTIDA
20:30
17:30

31*** de out
5, 12†, 19**, 26** de dez
2, 9†, 16*, 23†, 30 de jan
5†, 12*, 19†, 26 de mar

7, 14†, 21*, 28† de nov
6†, 13*, 20†, 27 de fev
2†, 9* de abr

*Um cruzeiro semelhante de 6 noites está disponível.
†Um cruzeiro especial está disponível.

*O cruzeiro visitará Fort-de-France, Martinica ao invés de Roseau, Dominica.
**Cruzeiro comemorativo.
***O cruzeiro visitará Fort-de-France, Martinica ao invés de Saint George’s, Granada.
†Um cruzeiro especial está disponível.

Preços a partir de

(US$)

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

849

Cabine com Varanda

1299

Cabine Interna

849

Cabine com Varanda

1299

Cabine Externa

899

Suíte

1799

Cabine Externa

899

Suíte

1799

7 NOITES NO SUL DO CARIBE

7 NOITES NO SUL DO CARIBE

Jewel of the Seas® – planta do deck na página 110.

Jewel of the Seas® – planta do deck na página 110.

PORTO RICO
San Juan

PORTO RICO
San Juan

• •St. Thomas
•
St. Croix

• •Tortola •St. Maarten
•
St. Kitts

•Antígua

•Dominica
•

St. Lucia

Portos de escala
đ Porto
de partida
đ

DIA
1
2
3
4
5
6
7
8

•Granada

PORTOS DE ESCALA
San Juan, Porto Rico
Charlotte Amalie, St. Thomas
Saint Croix, Ilhas Virgens
Americanas
St. Johns, Antígua
Castries, Santa Lucia
Saint George’s, Granada
Navegando
San Juan, Porto Rico

CHEGADA

•Barbados

de escala
đ Portos
đ Porto de partida

08:00
07:00

PARTIDA
20:30
18:00
18:00

08:00
08:00
08:00

17:00
17:00
17:00

06:00

DIA
1
2
3
4
5
6
7
8

PORTOS DE ESCALA
San Juan, Porto Rico
Tortola, Ilhas Virgens Britânicas
Basseterre, St. Kitts
Philipsburg, St. Maarten
Roseau, Dominica
Bridgetown, Barbados
Navegando
San Juan, Porto Rico

CHEGADA
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00

PARTIDA
20:30
17:30
17:30
17:30
17:00
17:00

06:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

Os portos de escala e os horários podem variar.

Partidas de San Juan, Porto Rico
2015

10*, 24 de jan
4*, 18 de abr

Partidas de San Juan, Porto Rico

7, 21* de fev

7, 21 de mar

2015

3, 17*, 31 de jan
11*, 25 de abr

14*, 28 de fev

14*, 28** de mar

*Um cruzeiro semelhante está disponível.

*Um cruzeiro semelhante está disponível.
**O cruzeiro visitará Charlotte Amalie, St. Thomas ao invés de Tortola, Ilhas Virgens
Britânicas.

Preços a partir de

(US$)

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

549

Cabine com Varanda

989

Cabine Interna

549

Cabine com Varanda

989

Cabine Externa

659

Suíte

1489

Cabine Externa

659

Suíte

1489

Para mais informações, visite WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços “a partir de” servem apenas como orientação. Para saber sobre os melhores preços para a data, visite www.royalcaribbean.com.br ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços neste catálogo estão em dólares americanos e baseiam-se em duas pessoas dividindo uma cabine da catégoria mencionada e não incluem taxas. Todos os itinerários, datas e valores foram corrigidos até o momento de
impressão, mas estão sujeitos a alterações e disponibilidade. Em alguns de nossos itinerários europeus, somos obrigados a cobrar impostos sobre valores adquiridos em certas mercadorias e serviços a bordo, de acordo com os respectivos
regulamentos do país do porto. Alguns portos de escala exigem transportes curtos do navio ao porto. Para ver os Termos e Condições completos, consulte as páginas 120-127.
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Jewel of the Seas® – planta do deck na página 110.

Jewel of the Seas® – planta do deck na página 110.

PORTO RICO
San Juan

St. Thomas

đđ

Aruba

PORTO RICO
San Juan

•

St. Kitts

đ

•St. Lucia
•Barbados

đ đCuraçao
de escala
đ Portos
đ Porto de partida

DIA
1
2
3
4
5
6
7
8

St. Maarten

• • •Antígua
St.
Croix

PORTOS DE ESCALA
San Juan, Porto Rico
Charlotte Amalie, St. Thomas
Basseterre, St. Kitts
Navegando
Oranjestad, Aruba
Willemstad, Curaçao
Navegando
San Juan, Porto Rico

CHEGADA
08:00
08:00

PARTIDA
20:30
17:30
17:00

08:00
08:00

17:00
17:00

06:00

Portos de escala
đ Porto
de partida
đ

DIA
1
2
3
4
5
6
7
8

PORTOS DE ESCALA
San Juan, Porto Rico
Navegando
Bridgetown, Barbados
Castries, St. Lucia
St. Johns, Antígua
Philipsburg, St. Maarten
St. Croix, Ilhas Virgens Americanas
San Juan, Porto Rico

Os portos de escala e os horários podem variar.

Os portos de escala e os horários podem variar.

Partidas de San Juan, Porto Rico

Partidas de San Juan, Porto Rico

2015
2016

25 de out
3, 17, 31 de jan

8, 22 de nov
14, 28 de fev

6, 20* de dez
13, 27 de mar

*Cruzeiro comemorativo.

2015
2016

1, 15, 29 de nov
10, 24 de jan

13, 27* de dez
7, 21 de fev

CHEGADA

PARTIDA
20:30

08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
06:00

17:00
17:00
17:00
18:00
17:00

6, 20 de mar

*Cruzeiro comemorativo.

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

779

Cabine com Varanda

Cabine Externa

949

Suíte

Preços a partir de

(US$)

1149

Cabine Interna

699

Cabine com Varanda

1199

1849

Cabine Externa

799

Suíte

1699

ATIVIDADES IMPERDÍVEIS
PARA SUAS FÉRIAS

9 NOITES AVENTURA NO SUL DO CARIBE
Explorer of the Seas® – planta do deck na página 108.
Porto Canaveral
EUA

•

ST. MAARTEN – REGATA AMERICA’S CUP
• As regatas vencedoras do America’s Cup Stars and Stripes,
Canada II e True North estarão disponíveis para você nessa
aventura única

•

Labadee
HAITI

• Aproveite o percurso de corrida, manobre a embarcação,
pegue um cronômetro ou simplesmente relaxe
• Não é preciso ter experiência prévia com navegação!

Destino privativo

•••

Aruba

de escala
đ Portos
đ Porto de partida

ARUBA – Expedição submarina Atlântida – Embarque
em um submarino tecnológico para um mergulho
emocionante até o local de um naufrágio. Observe
a vida marinha em profundidades de até 40 metros
enquanto desfruta do conforto desta embarcação
climatizada e pressurizada.
BONAIRE – Diversão em Spice Beach – Nade, brinque
e recarregue as energias nas areias de Spice Beach.
Aproveite o lounge privativo na praia e a piscina. Um teto
extenso em cima do bar, além de tendas e palmeiras,
oferecem sombra para proteger-se do sol tropical.
ANTÍGUA – Passeio de catamarã, mergulho de snorkel
e cruzeiro pela praia – Embarque em um catamarã
motorizado que ancorará perto do recife de corais
Paradise, onde os membros da tripulação guiarão os
mergulhadores pelas águas calmas. Então, navegue
até uma praia na costa oeste para banhar-se nas águas
azul-turquesa.

DIA
1
2
3
4
5
6
7
8-9
10

Bonaire
Curaçao

PORTOS DE ESCALA
Porto Canaveral, Flórida
Navegando
Labadee, Haiti
Navegando
Oranjestad, Aruba
Willemstad, Curaçao
Kralendijk, Bonaire
Navegando
Porto Canaveral, Flórida

CHEGADA

PARTIDA
17:30

08:00

17:00

07:00
07:00
07:00

20:00
18:00
13:00

08:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

Partidas de Porto Canaveral, Flórida
2015

9, 29 de jan

12, 26 de fev

16* de abr

*Um cruzeiro semelhante partindo de Tampa, Flórida no Vision of the Seas®
está disponível.

Visite WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR
Ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços “a partir de” servem apenas como orientação. Para saber sobre os melhores preços para a data,
visite www.royalcaribbean.com.br ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços neste catálogo estão em dólares americanos e baseiam-se em duas pessoas dividindo uma cabine
da catégoria mencionada e não incluem taxas. Todos os itinerários, datas e valores foram corrigidos até o
momento de impressão, mas estão sujeitos a alterações e disponibilidade. Em alguns de nossos itinerários
europeus, somos obrigados a cobrar impostos sobre valores adquiridos em certas mercadorias e serviços
a bordo, de acordo com os respectivos regulamentos do país do porto. Alguns portos de escala exigem
transportes curtos do navio ao porto. Para ver os Termos e Condições completos, consulte as páginas 120-127.

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

1319

Cabine com Varanda

1859

Cabine Externa

1499

Suíte

2739
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10 NOITES NO SUL DO CARIBE

11 NOITES NO SUL DO CARIBE

Legend of the Seas® – planta do deck na página 112.

Serenade of the Seas® – planta do deck na página 110.

EUA
Ft. Lauderdale

EUA
Ft. Lauderdale

•

•

St. Maarten

•Antígua
St. Lucia
• •Barbados
Aruba
• •Bonaire •Granada

••
St. Kitts ••Antígua
•
Dominica

Tortola

Portos de escala
đ Porto
de partida
đ

DIA
1
2-3
4
5
6
7
8
9-10
11

Portos de escala
đ Porto
de partida
đ

PORTOS DE ESCALA
Ft. Lauderdale, Flórida
Navegando
Tortola, British Virgin Islands
Basseterre, St. Kitts
Roseau, Dominica
St. Johns, Antígua
Philipsburg, St. Maarten
Navegando
Ft. Lauderdale, Flórida

CHEGADA

PARTIDA
16:30

08:00
08:00
08:00
08:00
07:00

17:00
17:00
17:00
18:00
16:00

07:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

DIA
1
2-3
4
5
6
7
8
9
10-11
12

PORTOS DE ESCALA
Ft. Lauderdale, Flórida
Navegando
Oranjestad, Aruba
Kralendijk, Bonaire
St. George’s, Granada
Bridgetown, Barbados
Castries, St. Lucia
St. Johns, Antígua
Navegando
Ft. Lauderdale, Flórida

CHEGADA

PARTIDA
16:30

10:00
07:00
13:00
07:00
07:00
07:00

20:00
14:00
20:00
17:00
16:00
16:00

07:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

Partidas de Ft. Lauderdale, Flórida
2015

5†, 16*, 26† de jan

6, 16†, 27* de fev

Partidas de Ft. Lauderdale, Flórida
9†, 20 de mar

†Um cruzeiro especial de 11 noites está disponível.
*O cruzeiro visitará Charlotte Amalie, St. Thomas ao invés de Tortola, Ilhas
Virgens Britânicas.

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

939

Cabine com Varanda

Cabine Externa

1099

Suíte

2015
2016

2, 13†, 23 de nov
4, 15†, 25 de jan
8†, 18 de abr

4†, 14‡, 23** de dez
5†, 15, 26† de fev

7, 18†, 28 de mar

‡Um cruzeiro semelhante de 9 noites está disponível.
**Um cruzeiro comemorativo de 12 noites está disponível.
†Um cruzeiro especial de 10 noites está disponível.

Preços a partir de

(US$)

1949

Cabine Interna

1149

Cabine com Varanda

1789

2399

Cabine Externa

1279

Suíte

2999

ATIVIDADES IMPERDÍVEIS
PARA SUAS FÉRIAS

5 NOITES BERMUDA
Liberty of the Seas® – planta do deck na página 106.

Cape Liberty

đ

EUA

BERMUDA – PASSEIO PELA ILHA
• Faça uma excursão por toda Bermuda, para ver praias de
areias cor de rosa, águas azuis cristalinas, o farol de Gibbs
Hill,Saint Georges e a capital, Hamilton.

đKing’s Wharf
KING’S WHARF – Cruzeiro de atrações noturnas com
fundo de vidro pelo Triângulo das Bermudas – Para algo
realmente diferente, experimente esse cruzeiro noturno
totalmente narrado no Triângulo das Bermudas. Observe
a vida marinha e veja um navio naufragado à noite.
KING’S WHARF – Aquário e Cavernas de cristal
Aproveite um passeio panorâmico onde você verá
as construções em tons pastéis, com sua arquitetura
distinta que faz a ilha de Bermudas tão única, e passeie
por praias de areias cor-de-rosa e barreiras de corais
impressionantes. Os destaques do passeio incluem
entradas para o aquário, museu e zoológico das
Bermudas e para as cavernas de cristal.

de escala
đ Portos
đ Porto de partida

DIA
1
2
3
4
5
6

PARTIDA
16:00

17:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

ST. MAARTEN – Excursão pela ilha de St. Maarten
Descubra a história única de mistura de culturas
desta ilha com duas nações, em um passeio narrado
pela capital holandesa, Philipsburg, e pela capital
francesa, Marigot.
SAN JUAN – Caminhada pela ﬂoresta tropical de El
Yunque e transporte até o aeroporto – Desfrute da
natureza suntuosa da ﬂoresta tropical antes de seu voo
em El Yunque, uma reserva nacional de 114 quilômetros
quadrados. Caminhe pela trilha do Caimitillo
e faça uma curta viagem de ônibus até a torre
de observação Yohaku.

PORTOS DE ESCALA
CHEGADA
Cape Liberty, Bayonne, Nova Jersey
Navegando
King’s Wharf, Bermuda
09:00
(Pernoite no porto)
King’s Wharf, Bermuda
Navegando
Cape Liberty, Bayonne, Nova Jersey
07:00

Experiência DreamWorks a bordo

Partidas de Cape Liberty, Bayonne, Nova Jersey
2015

16, 30 de maio 13, 27 de jun
5, 19 de set
3, 17 de out

11, 25 de jul

8, 22 de ago

Visite WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR
Ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços “a partir de” servem apenas como orientação. Para saber sobre os melhores preços para a data,
visite www.royalcaribbean.com.br ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços neste catálogo estão em dólares americanos e baseiam-se em duas pessoas dividindo uma cabine
da catégoria mencionada e não incluem taxas. Todos os itinerários, datas e valores foram corrigidos até o
momento de impressão, mas estão sujeitos a alterações e disponibilidade. Em alguns de nossos itinerários
europeus, somos obrigados a cobrar impostos sobre valores adquiridos em certas mercadorias e serviços
a bordo, de acordo com os respectivos regulamentos do país do porto. Alguns portos de escala exigem
transportes curtos do navio ao porto. Para ver os Termos e Condições completos, consulte as páginas 120-127.

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

599

Cabine com Varanda

959

Cabine Externa

719

Suíte

1139
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Liberty of the Seas® – planta do deck na página 106.

Grandeur of the Seas® – planta do deck na página 112.

BERMUDA E CARIBE

9 NOITES BERMUDA E CARIBE

đKing’s Wharf

De/Para
Cape Liberty

EUA
Baltimore

đ

EUA

đKing’s Wharf
đ
đ

Labadee

Destino privativo
Portos de escala
Porto de partida

DIA
1
2
3
4
5
6
7
8-9
10

HAITI

đ

đ

San Juan
St. Maarten

PORTOS DE ESCALA
Cape Liberty, Bayonne, Nova Jersey
Navegando
King’s Wharf, Bermuda
Navegando
Philipsburg, St. Maarten
San Juan, Porto Rico
Labadee, Haiti
Navegando
Cape Liberty, Bayonne, Nova Jersey

đ

CHEGADA

PARTIDA
16:00

08:00

16:00

13:00
07:00
08:00

20:00
13:00
16:00

07:00

Portos de escala
đ Porto
de partida
đ

DIA
1
2
3
4
5
6-7
8

PORTOS DE ESCALA
Baltimore, Maryland
Navegando
King’s Wharf, Bermuda
(Pernoite no porto)
King’s Wharf, Bermuda
(Pernoite no porto)
King’s Wharf, Bermuda
Navegando
Baltimore, Maryland

CHEGADA

PARTIDA
16:00

15:00

18:00
07:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

Os portos de escala e os horários podem variar.

Experiência DreamWorks a bordo

Partidas de Cape Liberty, Bayonne, Nova Jersey

Partidas de Baltimore, Maryland

2015

2015

6*, 21 de maio 4, 18 de jun
22* de out

2, 16, 30 de jul 13 de ago

8, 22 de maio
11*, 25* de set

5, 19 de jun
9* de out

3, 17, 31 de jul

14, 28* de ago

*Um cruzeiro de 10 noites está disponível.

*Um cruzeiro de 6 noites está disponível.

Preços a partir de

(US$)

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

1439

Cabine com Varanda

2199

Cabine Interna

929

Cabine com Varanda

1849

Cabine Externa

1899

Suíte

2799

Cabine Externa

1059

Suíte

2219

INCRÍVEL. TODOS OS DIAS
DEVERIAM SER
MARAVILHOSOS ASSIM.

Santorini, Grécia

51
EUROPA

ATIVIDADES IMPERDÍVEIS
PARA SUAS FÉRIAS

5 NOITES NO MEDITERRÂNEO OCIDENTAL
Allure of the Seas® – planta do deck na página 104.

ITÁLIA

ROMA – A CIDADE ETERNA

• Conheça os acervos inestimáveis dos Museus do Vaticano
e as obras-primas dos maiores artistas da Renascença na
Capela Sistina e na Basílica de São Pedro

đRoma
đNápoles

đ

Barcelona

• Conﬁra as relíquias artísticas e religiosas da igreja católica

ESPANHA

• No Coliseu, imagine a multidão torcendo pelos gladiadores
que lutavam para divertir os imperadores de Roma
de escala
đ Portos
đ Porto de partida

PALMA DE MAIORCA – Litoral norte e degustação
de vinhos – Descubra o litoral norte de Maiorca ao
fazer uma visita à Fundação Costa Nord. Enquanto
estiver passeando pelo local, aproveite para assistir
uma apresentação sobre os homens e mulheres
extraordinários que se encantaram pela região, além do
tempo livre para fazer compras e conhecer Valldemossa.
Depois, aproveite a degustação de vinhos populares da
região de Maiorca em Son Bosch.

DIA
1
2
3
4
5
6

PORTOS DE ESCALA
Barcelona, Espanha
Navegando
Roma (Civitavecchia), Itália
Nápoles/Capri, Itália
Navegando
Barcelona, Espanha

CHEGADA

PARTIDA
19:00

07:00
07:00

20:00
20:00

05:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

NÁPOLES – Exploração Arqueológica de Pompeia
Descubra a fascinante história de Pompeia, embarcando
em uma excursão a pé pelas ruínas arqueológicas da
Roma antiga, na base do formidável Monte Vesúvio.
Percorra o sítio de escavações históricas com um guia
informativo, passeie pelos grandes templos, mansões
e casas de banho romanas do passado da cidade.
Experiência DreamWorks a bordo

TIROLESA
Prepare-se para uma
experiência de pura adrenalina
ao atravessar o Boardwalk da
Classe Oasis®, suspenso no ar
a uma altura de nove decks.
É uma emoção que você não
encontrará em nenhuma outra
linha de cruzeiros.

Partida de Barcelona, Espanha
2015

19 de maio

Visite WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR
Ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços “a partir de” servem apenas como orientação. Para saber sobre os melhores preços para a data,
visite www.royalcaribbean.com.br ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços neste catálogo estão em dólares americanos e baseiam-se em duas pessoas dividindo uma cabine
da catégoria mencionada e não incluem taxas. Todos os itinerários, datas e valores foram corrigidos até o
momento de impressão, mas estão sujeitos a alterações e disponibilidade. Em alguns de nossos itinerários
europeus, somos obrigados a cobrar impostos sobre valores adquiridos em certas mercadorias e serviços
a bordo, de acordo com os respectivos regulamentos do país do porto. Alguns portos de escala exigem
transportes curtos do navio ao porto. Para ver os Termos e Condições completos, consulte as páginas 120-127.

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

779

Cabine com Varanda

1159

Cabine Externa

899

Suíte

1659

53

7 NOITES NA FRANÇA, ITÁLIA E MALTA

Allure of the Seas® – planta do deck na página 104.

Vision of the Seas® – planta do deck na página 112.

FRANÇA
FRANÇA

đ

Provença

đ

La Spezia

đ

đ
đPalma de Mallorca

PORTOS DE ESCALA
Barcelona, Espanha
Palma de Maiorca, Espanha
Provença (Marselha), França
Florença/Pisa (La Spezia), Itália
Roma (Civitavecchia), Itália
Nápoles/Capri, Itália
Navegando
Barcelona, Espanha

đ

đ

đNápoles

đRoma
ITÁLIA

ESPANHA

đ

Sicília

de escala
đ Portos
đ Porto de partida

DIA
1
2
3
4
5
6
7
8

đ

Barcelona

Roma

Barcelona
ESPANHA

Nice
Ajaccio

ITÁLIA

EUROPA | MEDITERRÂNEO

7 NOITES NO MEDITERRÂNEO OCIDENTAL

CHEGADA
08:00
09:00
08:00
07:00
07:00

PARTIDA
19:00
16:00
18:00
20:00
20:00
20:00

05:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

Valeta

de escala
đ Portos
đ Porto de partida

DIA
1
2
3
4
5
6
7-8
9

PORTOS DE ESCALA
Barcelona, Espanha
Nice (Villefranche), França
Ajaccio, Córsega
Roma (Civitavecchia), Itália
Sicília (Messina), Itália
Valletta, Malta
Navegando
Barcelona, Espanha

đ

CHEGADA
09:30
08:00
07:00
12:00
08:00

PARTIDA
17:00
19:00
17:00
19:00
20:00
17:00

06:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

Experiência DreamWorks a bordo

Partidas de Barcelona, Espanha
2015

24, 31 de maio
2, 9, 16, 23, 30
de ago

Partida de Barcelona, Espanha

7, 14, 21, 28 de jun
6, 13, 20, 27 de set

5, 12, 19, 26 de jul
4, 11, 18 de out

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

1049

Cabine com Varanda

Cabine Externa

1299

Suíte

2015

26 de abr

Preços a partir de

(US$)

1799

Cabine Interna

799

Cabine com Varanda

1799

2599

Cabine Externa

949

Suíte

2199

ATIVIDADES IMPERDÍVEIS
PARA SUAS FÉRIAS

9 NOITES DE BARCELONA A VENEZA
Splendour of the Seas® – planta do deck na página 112.

Veneza

đ

FRANÇA
Cannes

đ

NÁPOLES – COSTA AMALFITANA E POMPEIA
• Aproveite o cenário paradisíaco do litoral ao visitar as duas
joias da Costa Amalﬁtana, Sorrento e a tranquila ilha
de Capri
• Saboreie um delicioso almoço em Sorrento, complete
o ritual com champanhe, ouça as histórias locais sobre
sereias e conheça os artefatos recuperados, que estavam
enterrados em Pompeia

NICE – Nice, Èze e Mônaco – Descubra as maravilhas
das três joias da Riviera Francesa: Nice, Mônaco e
Èze. Em Nice, dirija-se ao litoral em formato de palma
Promenade des Anglais. No vilarejo localizado no
topo da montanha de Èze, caminhe pelas pitorescas
ruas de paralelepípedo e aproveite o almoço. Conheça
a grandiosidade do centro histórico de Mônaco e a
soﬁsticação e modernidade de Monte Carlo e do
Grand Casino.
SPLIT – Destaques da cidade de Split e do interior
da Croácia – Conheça os principais locais históricos
e destaques culturais da cidade de Split e mergulhe
nas belezas naturais da Croácia. Admire os principais
pontos turísticos do Centro histórico em uma caminhada
guiada, com destaque para as vinícolas do Palácio do
Imperador Diocleciano e a Catedral de St. Duje.

đ

Livorno

ITÁLIA

Split
đ CROÁCIA

đRoma
đNápoles

đBarcelona
ESPANHA

GRÉCIA

đ
đ

Santorini

đ

Portos de escala
Porto de partida

DIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PORTOS DE ESCALA
Barcelona, Espanha
Cannes, França
Florença/Pisa (Livorno), Itália
Roma (Civitavecchia), Itália
Nápoles/Capri, Itália
Navegando
Santorini, Grécia
Navegando
Split, Croácia
Veneza, Itália

CHEGADA
09:00
07:00
07:00
07:00

PARTIDA
17:00
18:00
19:00
19:00
19:00

08:00

17:00

08:00
06:45

16:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

NOSSA STEAKHOUSE
EXCLUSIVA
Venha ao Chops GrilleSM para
comemorar uma ocasião especial
ou simplesmente se presentear com
um belo jantar. Saboreie carnes
suculentas, frutos do mar frescos,
guarnições fartas e sobremesas
deliciosas em um ambiente elegante.

Partida de Barcelona, Espanha
2015

4 de maio

Visite WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR
Ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços “a partir de” servem apenas como orientação. Para saber sobre os melhores preços para a data,
visite www.royalcaribbean.com.br ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços neste catálogo estão em dólares americanos e baseiam-se em duas pessoas dividindo uma cabine
da catégoria mencionada e não incluem taxas. Todos os itinerários, datas e valores foram corrigidos até o
momento de impressão, mas estão sujeitos a alterações e disponibilidade. Em alguns de nossos itinerários
europeus, somos obrigados a cobrar impostos sobre valores adquiridos em certas mercadorias e serviços
a bordo, de acordo com os respectivos regulamentos do país do porto. Alguns portos de escala exigem
transportes curtos do navio ao porto. Para ver os Termos e Condições completos, consulte as páginas 120-127.

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

1499

Cabine com Varanda

2799

Cabine Externa

1999

Suíte

3299

55

12 NOITES NO MEDITERRÂNEO E ILHAS GREGAS

Vision of the Seas® – planta do deck na página 112.

Vision of the Seas® – planta do deck na página 112.

EUROPA | MEDITERRÂNEO

12 NOITES NO MEDITERRÂNEO VENEZA

Veneza

đ
đ
Nice
đ đ ITÁLIA
đRoma
Salernođ

FRANÇA

đ

Barcelona
ESPANHA

La Spezia
đ đ ITÁLIA
đ RomaSalerno
đBarcelona
đ
ESPANHA

FRANÇA

La Spezia
Ravena

Cannes

đRisan
MONTENEGRO

TURQUIA
GRÉCIA
Atenas

đ

Éfeso

đ

đ

Santorini

de escala
đ Portos
đ Porto de partida

DIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11-12
13

de escala
đ Portos
đ Porto de partida

PORTOS DE ESCALA
Barcelona, Espanha
Nice (Villefranche), França
Florença/Pisa (La Spezia), Itália
Roma (Civitavecchia), Itália
Costa Amalﬁtana (Salerno), Itália
Navegando
Veneza, Itália (Pernoite no porto)
Veneza, Itália
Ravena, Itália
Risan, Montenegro
Navegando
Barcelona, Espanha

CHEGADA
10:00
07:00
07:00
07:00

PARTIDA
17:00
19:00
19:00
19:00
18:30

15:00
18:30
17:00
20:30

07:00
12:30
06:00

DIA
1
2
3
4
5-6
7
8
9
10
11
12
13

PORTOS DE ESCALA
Barcelona, Espanha
Cannes, França
Florença/Pisa (La Spezia), Itália
Roma (Civitavecchia), Itália
Navegando
Atenas (Piraeus), Grécia
Éfeso (Kusadasi), Turquia
Santorini, Grécia
Navegando
Costa Amalﬁtana (Salerno), Itália
Navegando
Barcelona, Espanha

Os portos de escala e os horários podem variar.

Os portos de escala e os horários podem variar.

Partidas de Barcelona, Espanha

Partidas de Barcelona, Espanha

2015

3*, 28 de maio
8 de ago**

21 de jun
1, 25** de set

15 de jul
19† de out

2015

16 de maio
20 de ago

9 de jun
13 de set

CHEGADA
09:00
07:00
07:00

PARTIDA
17:00
18:00
19:00
19:00

06:00
08:00
07:00

18:00
19:00
17:00

07:00

18:30

06:00

3, 27 de jul
7 de out

*Um cruzeiro semelhante de 13 noites está disponível.
**Os cruzeiros vão passar por Dubrovnik, Croácia, em vez de Ravena, Itália.
†Um cruzeiro semelhante de 11 noites está disponível.

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

1599

Cabine com Varanda

Cabine Externa

1799

Suíte

Preços a partir de

(US$)

2899

Cabine Interna

1599

Cabine com Varanda

2899

3399

Cabine Externa

1799

Suíte

3399

ATIVIDADES IMPERDÍVEIS
PARA SUAS FÉRIAS

7 NOITES NAS ILHAS GREGAS
Splendour of the Seas® – planta do deck na página 112.

đ

Veneza

MONTENEGRO

đKotor

ITÁLIA

ATENAS – TOUR POR ATRAÇÕES TURÍSTICAS COM UMA
EXCURSÃO GUIADA PELA ACRÓPOLE
• Faça um passeio panorâmico por Atenas antes de mergulhar
na grandeza da Acrópole

Corfu

đ GRÉCIA
Argostoli
Atenas
đ
đ đMykonos

• Embarque em um confortável ônibus de turismo e aproveite
a excursão narrada por um guia, que passa pelas maravilhas
do mundo antigo e moderno

SANTORINI – Excursão por Oia e Fira, para a vinícola
e para você aproveitar o tempo livre – Passeie pela
paisagem vulcânica de Santorini e pela rotina tranquila
do vilarejo em uma aventura guiada com duração de
meio período. Faça um passeio panorâmico em um
ônibus de turismo e conheça o charme de Oia, a cidade
no extremo norte da ilha, com suas construções
branquíssimas e entrelaçadas como se fossem um
labirinto e ruas de paralelepípedos cheias de curvas,
lojas soﬁsticadas cafés e igrejas decoradas por cúpulas.
Depois, vá para uma vinícola e bodega e prove petiscos
e vinho enquanto aproveita a vista de tirar o fôlego.
ÉFESO – Destaques de Éfeso com almoço incluído
Dois dos locais mais famosos de Kusadasi, a Casa da
Virgem Maria e o Centro histórico de Éfeso, estarão
à sua disposição nessa excursão de meio período.
A excursão guiada a pé por Éfeso inclui locais como
o Odeon e a Fonte de Trajano. Saboreie um almoço
tradicional turco e arremate com uma breve mostra
de tapeçaria e compras.
KOTOR – Montenegro – Montanha Lovc´en, O Museu
do Rei Nikola e Kotor – Conﬁra alguns dos principais
pontos turísticos de Montenegro - a paisagem natural de
tirar o fôlego, os artefatos culturais e cidades históricas.
Faça um passeio panorâmico pela Montanha Lovc´en,
em que se destacam a vista panorâmica do interior
montanhoso e os pitorescos vilarejos.

de escala
đ Portos
đ Porto de partida

DIA
1
2
3
4
5
6
7
8

PORTOS DE ESCALA
Veneza, Itália
Kotor, Montenegro
Corfu, Grécia
Atenas (Piraeus), Grécia
Mykonos, Grécia
Argostoli, Grécia
Navegando
Veneza, Itália

CHEGADA
14:00
09:00
12:00
07:00
12:00

PARTIDA
16:30
20:00
15:00
20:30
16:00
19:00

06:45

Os portos de escala e os horários podem variar.

Partidas de Veneza, Itália
2015

30 de maio 13, 27 de jun
5, 19 de set 3, 17, 31** de out

11*, 25 de jul
14** de nov

8, 22 de ago

*Um cruzeiro especial de 6 noites está disponível.
**O cruzeiro passará por Chania (Souda) e Creta em vez de Mykonos, na Grécia.

Visite WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR
Ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços “a partir de” servem apenas como orientação. Para saber sobre os melhores preços para a data,
visite www.royalcaribbean.com.br ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços neste catálogo estão em dólares americanos e baseiam-se em duas pessoas dividindo uma cabine
da catégoria mencionada e não incluem taxas. Todos os itinerários, datas e valores foram corrigidos até o
momento de impressão, mas estão sujeitos a alterações e disponibilidade. Em alguns de nossos itinerários
europeus, somos obrigados a cobrar impostos sobre valores adquiridos em certas mercadorias e serviços
a bordo, de acordo com os respectivos regulamentos do país do porto. Alguns portos de escala exigem
transportes curtos do navio ao porto. Para ver os Termos e Condições completos, consulte as páginas 120-127.

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

799

Cabine com Varanda

1549

Cabine Externa

1099

Suíte

1699

57

11 NOITES NO MEDITERRÂNEO E ILHAS GREGAS

Rhapsody of the Seas® – planta do deck na página 112.

Rhapsody of the Seas® – planta do deck na página 112.

ITÁLIA

đ

ITÁLIA

đ Roma

Roma

GRÉCIA
Katakolon

đ

Atenas

Katakolon

đ đMykonos
đSantorini

đ

de escala
đ Portos
đ Porto de partida

DIA
1
2
3
4
5
6
7
8

de escala
đ Portos
đ Porto de partida

PORTOS DE ESCALA
Roma, Itália
Navegando
Santorini, Grécia
Mykonos, Grécia
Atenas (Piraeus), Grécia
Katakolon, Grécia
Navegando
Roma (Civitavecchia), Itália

CHEGADA

PARTIDA
17:00

13:00
08:00
06:00
10:00

22:00
18:00
18:00
17:00

05:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

DIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PORTOS DE ESCALA
Roma, Itália
Navegando
Chania (Souda), Creta, Grécia
Mykonos, Grécia
Éfeso (Kusadasi), Turquia
Atenas (Piraeus), Grécia
Santorini, Grécia
Katakolon, Grécia
Navegando
Roma (Civitavecchia), Itália

TURQUIA

Atenas

đÉfeso
đ đMykonos
đSantorini
Chania
đ
CHEGADA

PARTIDA
17:00

12:00
07:00
07:00
06:00
07:00
10:00

20:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

05:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

Partidas de Roma, Itália

Partidas de Roma, Itália
2015

19 de jul

2015

2, 16, 30 de ago

6, 15*, 25** de set

3, 12, 21, 30*** de out

8 de nov†

*Um cruzeiro especial de 10 noites está disponível.
**Um cruzeiro semelhante de 8 noites está disponível.
***O cruzeiro passará por Rodes, Grécia e Nápoles/Capri, Itália em vez de Mykonos
e Santorini, na Grécia.
†Um cruzeiro especial de 11 noites de Roma, Itália, a Barcelona, na Espanha, está
disponível.

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

1249

Cabine com Varanda

Cabine Externa

1499

Suíte

Preços a partir de

(US$)

2299

Cabine Interna

999

Cabine com Varanda

2199

2599

Cabine Externa

1299

Suíte

2549

EUROPA | MEDITERRÂNEO/ILHAS GREGAS

7 NOITES NO MEDITERRÂNEO E ILHAS GREGAS

ATIVIDADES IMPERDÍVEIS
PARA SUAS FÉRIAS

7 NOITES NA GRÉCIA E TURQUIA
Rhapsody of the Seas® – planta do deck na página 112.

ITÁLIA

đRoma

ÉFESO – ÉFESO ANTIGA
• A excursão de meio período mostra a Cidade antiga de Éfeso
com toda a glória a que tem direito

TURQUIA

đÉfeso
Bodrum
Santorini
đ đ
đ
Chania

• Saiba tudo sobre a vida e as épocas mais importantes das
principais ruínas da Turquia

SANTORINI – Trilha pelo vulcão e Aventura nas fontes
termais – Libere o espírito de aventura e mergulhe no
coração pulsante e vulcânico de Santorini. Embarque em
um barco com guia até Nea Kameni para fazer uma trilha
sobre fragmentos de lava, até o centro da cratera da ilha.
Faça um passeio até Palea Kameni, nas proximidades,
e tome um banho relaxante nas águas termais.
KATAKOLON – Olympia Antiga e Museu Arqueológico
Conheça curiosidades inestimáveis sobre as antiguidades
gregas em uma excursão guiada que destaca toda a
glória da Olympia Antiga. Faça uma excursão fascinante
pelo sítio arqueológico que sediou os primeiros Jogos
Olímpicos, no ano de 776 a.C., onde a chama olímpica
ainda é acesa a cada quatro anos. Visite o rico acervo de
artefatos do Museu Arqueológico e aproveite o tempo
livre para fazer compras na Olympia moderna.
DUBROVNIK – Teleférico e Caminhada pelo centro
histórico – Conﬁra os principais pontos turísticos de
Dubrovnik, começando por um passeio de teleférico até
o cume do Monte Srd, de onde você poderá apreciar
a vista panorâmica da cidade. Em uma caminhada
guiada pelo centro histórico, passeie pela rua principal,
a Stradun, e contemple os monumentos históricos
típicos como a Fonte de Onofrio, Sponza Palace
e o Monastério Dominicano.

de escala
đ Portos
đ Porto de partida

DIA
1
2
3
4
5
6
7
8

PORTOS DE ESCALA
Roma, Itália
Navegando
Santorini, Grécia
Éfeso (Kusadasi), Turquia
Bodrum, Turquia
Chania (Souda), Creta, Grécia
Navegando
Roma (Civitavecchia), Itália

CHEGADA

PARTIDA
17:00

14:00
07:00
08:00
07:00

20:00
17:00
17:00
15:00

05:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

Partidas de Roma, Itália
2015

3*, 12, 26 de jul

9, 23 de ago

*Um cruzeiro especial de 9 noites de Istambul, Turquia, a Roma, Itália, está disponível.

Visite WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR
Ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços “a partir de” servem apenas como orientação. Para saber sobre os melhores preços para a data,
visite www.royalcaribbean.com.br ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços neste catálogo estão em dólares americanos e baseiam-se em duas pessoas dividindo uma cabine
da catégoria mencionada e não incluem taxas. Todos os itinerários, datas e valores foram corrigidos até o
momento de impressão, mas estão sujeitos a alterações e disponibilidade. Em alguns de nossos itinerários
europeus, somos obrigados a cobrar impostos sobre valores adquiridos em certas mercadorias e serviços
a bordo, de acordo com os respectivos regulamentos do país do porto. Alguns portos de escala exigem
transportes curtos do navio ao porto. Para ver os Termos e Condições completos, consulte as páginas 120-127.

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

1249

Cabine com Varanda

2299

Cabine Externa

1499

Suíte

2599

59

11 NOITES NO MAR EGEU

Splendour of the Seas® – planta do deck na página 112.

Rhapsody of the Seas® – planta do deck na página 112.

• Istambul

đ

Veneza

TURQUIA
CROÁCIA
Dubrovnik

đ

ITÁLIA

GRÉCIA
Atenas

GRÉCIA
Katakolon

đ
đ
đ

Portos de escala
Porto de partida

DIA
1
2
3
4
5
6
7
8

•

TURQUIA

đÉfeso

đSantorini

•

Santorini
Chania

PORTOS DE ESCALA
Veneza, Itália
Dubrovnik, Croácia
Navegando
Éfeso (Kusadasi), Turquia
Santorini, Grécia
Katakolon, Grécia
Navegando
Veneza, Itália

CHEGADA

•Éfeso
•Bodrum
Rodes
• đ Portos de escala

•
Mykonos

11:30

PARTIDA
16:30
18:30

09:00
07:00
10:00

19:00
17:00
17:00

06:45

Os portos de escala e os horários podem variar.

DIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

•

đ Porto de partida

PORTOS DE ESCALA

CHEGADA

PARTIDA
17:00

07:00
07:00
07:00
07:00
07:00
07:00
07:00

18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00

Istambul, Turquia
Navegando
Éfeso (Kusadasi), Turquia
Bodrum, Turquia
Rodes, Grecia
Santorini, Grécia
Atenas (Piraeus), Grécia
Mykonos, Grécia
Chania (Souda), Creta, Grécia
Navegando
Istambul, Turquia (Pernoite no porto)
Istambul, Turquia

07:00
Desembarque

Os portos de escala e os horários podem variar.

Partidas de Istambul, Turquia

Partidas de Veneza, Itália
2015

23 de maio
1, 15, 29 de ago
14**, 21** de nov

6, 20 de jun
12, 26 de set

4, 17* de jul
10, 24 de out

2015

1, 12*, 22 de jun

3** de jul

*Um cruzeiro especial de 10 noites está disponível.
**Um cruzeiro especial de 9 noites de Istambul,Turquia a Roma, Itália, está disponível.

*Um cruzeiro especial de 8 noites está disponível.
**Um cruzeiro especial está disponível.

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

799

Cabine com Varanda

Cabine Externa

1099

Suíte

Preços a partir de

(US$)

1599

Cabine Interna

1038

Cabine com Varanda

1923

1699

Cabine Externa

1211

Suíte

2726

EUROPA | GRÉCIA, TURQUIA E O MAR NEGRO

7 NOITES NAS ILHAS GREGAS E TURQUIA

ATIVIDADES IMPERDÍVEIS
PARA SUAS FÉRIAS

12-NOITES NAS ILHAS CANÁRIAS E ÁFRICA DO NORTE
Explorer of the Seas® – planta do deck na página 108.
INGLATERRA
Londres

•

TENERIFE – PASSEIO PITORESCO PELO NORTE
DE TENERIFE

La Coruña
••Vigo

• Descubra a beleza natural única do norte da ilha em uma
excursão a bordo de um confortável ônibus de turismo
• Passe pelos penhascos das ﬂorestas de Orotava Valley e
pare para tirar fotos em um cenário que proporciona uma
vista dos dois vilarejos, bananeiras e montanhas à beira-mar

LISBOA – A melhor excursão por Lisboa – Viva Lisboa
no conforto de um ônibus de turismo nesta excursão
guiada. Aproveite essa cidade sensacional e também a
vista do porto no Alto do Parque. Contemple as fontes e
monumentos da vibrante Praça de D. Pedro IV e os braços
abertos da Estátua do Cristo Rei. Você vai ﬁcar maravilhado
com o magníﬁco Monastério dos Jerônimos, o exemplo
mais soﬁsticado da arquitetura manuelina de Portugal.
VIGO – Excursão guiada por Santiago de Compostela
com almoço incluído – Descubra em um dos locais
de maior peregrinação do universo católico em uma
excursão guiada pela capital da Galícia e pela catedral
histórica, com um passeio panorâmico até o interior.
Você vai visitar Santiago de Compostela e fazer
excursões pela Catedral do século XI, um misto de
arquitetura romântica, gótica e barroca onde, dizem,
estão guardadas as cinzas do Apóstolo São Tiago.
MUSICAIS EM ALTO-MAR
Uma mãe. Uma ﬁlha. 3 possíveis pais.
E uma cerimônia de casamento que
você jamais vai esquecer! Disponível
nos navios da classe Quantum,
MAMMA MIA! é o programa ideal
para animá-lo, com canções de amor,
alegria e amizade. Todas as noites,
nossos hóspedes se divertirão muito
ao som das músicas eternas do
ABBA!

ESPANHA

•
•Agadir
•Lanzarote
Tenerife
••Grande
Canária

Madeira

DIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

de escala
đ Portos
đ Porto de partida

PORTOS DE ESCALA
CHEGADA
Londres (Southampton), Inglaterra
Navegando
Vigo, Espanha
10:00
Navegando
Agadir, Marrocos
07:00
Lanzarote, Ilhas Canárias
12:00
Gran Canária, Ilhas Canárias
08:00
Tenerife, Ilhas Canárias
08:00
Madeira (Funchal), Portugal
08:30
Navegando
La Coruña, Espanha
11:00
Navegando
Londres (Southampton), Inglaterra
06:00

PARTIDA
16:30
16:00
22:00
20:00
19:00
17:00
15:00
18:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

Partidas de Londres (Southampton), Inglaterra
2015

17 de jun

23* de ago

*Um cruzeiro semelhante de 10 noites está disponível.

Visite WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR
Ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços “a partir de” servem apenas como orientação. Para saber sobre os melhores preços para a data,
visite www.royalcaribbean.com.br ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços neste catálogo estão em dólares americanos e baseiam-se em duas pessoas dividindo uma cabine
da catégoria mencionada e não incluem taxas. Todos os itinerários, datas e valores foram corrigidos até o
momento de impressão, mas estão sujeitos a alterações e disponibilidade. Em alguns de nossos itinerários
europeus, somos obrigados a cobrar impostos sobre valores adquiridos em certas mercadorias e serviços
a bordo, de acordo com os respectivos regulamentos do país do porto. Alguns portos de escala exigem
transportes curtos do navio ao porto. Para ver os Termos e Condições completos, consulte as páginas 120-127.

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

1699

Cabine com Varanda

2439

Cabine Externa

1949

Suíte

3169

61

NOVO

14 NOITES NA ILHA DA MADEIRA, AÇORES
E ILHAS CANÁRIAS

Anthem of the SeasSM – planta do deck na página 102.

Explorer of the Seas® – planta do deck na página 108.
INGLATERRA
Londres

INGLATERRA
Londres

•

•

•Bilbao
•Vigo
ESPANHA
Lisboa
•PORTUGAL
•
•Lanzarote
Tenerife
••Grande
Canária

Ponta
Delgada

•

PORTUGAL

•
Lanzarote
Tenerife
••

Madeira

DIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

•Bilbao
•Vigo
ESPANHA

Madeira

đ
đ

PORTOS DE ESCALA
Londres (Southampton), Inglaterra
Navegando
Vigo, Espanha
Navegando
Madeira (Funchal), Portugal
Lanzarote, Ilhas Canárias
Gran Canária, Ilhas Canárias
Tenerife, Ilhas Canárias
Navegando
Lisboa, Portugal
Navegando
Bilbao, Espanha
Navegando
Londres (Southampton), Inglaterra

Portos de escala
Porto de partida

CHEGADA

PARTIDA
16:30

10:00

18:00

10:00
12:00
07:00
07:00

17:00
19:00
18:00
16:00

08:00
08:00

17:00
18:00

05:30

Os portos de escala e os horários podem variar.

DIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11-12
13
14
15

PORTOS DE ESCALA
Londres (Southampton), Inglaterra
Navegando
Vigo, Espanha
Navegando
Lanzarote, Ilhas Canárias
Tenerife, Ilhas Canárias
Madeira (Funchal), Portugal
(Pernoite no porto)
Madeira (Funchal), Portugal
Navegando
Ponta Delgada, Açores
Navegando
Bilbao, Espanha
Navegando
Londres (Southampton), Inglaterra

de escala
đ Portos
đ Porto de partida

CHEGADA

PARTIDA
16:30

10:00

16:00

12:00
07:00
12:00

20:00
19:00

17:00
07:00

17:00

11:00

18:00

06:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

Experiência DreamWorks a bordo

Partidas de Londres (Southampton), Inglaterra
2015

22* de maio

1** de jun

15, 28 de set

Partidas de Londres (Southampton), Inglaterra
11 de out

2015

24* de abr

18 de set

2** de out

*Um cruzeiro semelhante de 10 noites está disponível.
**Um cruzeiro semelhante de 12 noites está disponível.

*Um cruzeiro semelhante de 10 noites está disponível.
**Um cruzeiro especial de 7 noites de Londres (Southampton), Inglaterra a Barcelona,
Espanha, está disponível.

Preços a partir de

(US$)

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

1999

Cabine com Varanda

2599

Cabine Interna

1699

Cabine com Varanda

2359

Cabine Externa

2399

Suíte

3599

Cabine Externa

1859

Suíte

3509

EUROPA | ESPANHA E ILHAS CANÁRIAS

13 NOITES O SOL DAS ILHAS CANÁRIAS

ATIVIDADES IMPERDÍVEIS
PARA SUAS FÉRIAS

14 NOITES PRAIAS DA ESPANHA E DO
MEDITERRÂNEO

NOVO

Anthem of the SeasSM – planta do deck na página 102.
INGLATERRA
Londres

•

ROMA – EXCURSÃO PELA ROMA IMPERIAL E PELA
BASÍLICA DE SÃO PEDRO

FRANÇA
Nice

•

• Explore o passado fascinante de Roma, fazendo uma excursão
pelas ruínas antigas
• No Vaticano, encante-se com a maior igreja do mundo, a Basílica
de São Pedro, decorada com todo o esplendor da Renascença

ESPANHA
Sevilha Málaga

BARCELONA – Barcelona e o Coral infantil da Abadia de
Monteserrat – Conﬁra os principais marcos arquitetônicos
de Barcelona e faça uma visita à abadia nas montanhas.
Você vai ver de perto as três maiores obras de Antoni
Gaudí: Casa Mila, Casa Batllo e a Sagrada Família. Ao se
dirigir a Montserrat, visite a abadia no topo da montanha.
O guia vai levá-lo até o mosteiro e o santuário da Virgem
Negra — a Virgem de Montserrat.
FLORENÇA/PISA – O melhor de Pisa e Florença
Explore a rica herança de duas incríveis cidades toscanas,
e embarque em uma excursão guiada pelas obras-primas
arquitetônicas de Pisa e pelos marcos da Renascença
de Florença. Encante-se pela Torre inclinada de Pisa e
contemple a colossal Piazza del Duomo, em Florença.
A NOVA ERA DOS
RESTAURANTES COMEÇA COM
UM SALTO PARA INOVAÇAO
Conheça o Dynamic Dining: Uma nova
experiência gastronômica, sem horários
deﬁnidos ou noites de gala obrigatórias.
Ao invés disso, deixe-se levar pelas
suas vontades podendo escolher entre
18 deliciosas possibilidades, desde os
ambientes mais soﬁsticados aos mais
descontraídos.

•••

••IbizaPalma de Mallorca
de escala
đ Portos
đ Porto de partida

Gibraltar

DIA
1
2-3
4
5
6
7
8

PORTOS DE ESCALA
Londres (Southampton), Inglaterra
Navegando
Gibraltar, Reino Unido
Málaga, Espanha
Navegando
Nice (Villefranche), França
Palma de Maiorca, Espanha
(Pernoite no porto)

9
10
11
12
13-14
15

Palma de Maiorca, Espanha
Ibiza, Espanha
Navegando
Sevilha (Cádiz), Espanha
Navegando
Londres (Southampton), Inglaterra

CHEGADA

PARTIDA
16:30

13:00
07:00

20:00
16:00

08:00
14:00

17:00

07:00

20:00
20:00

08:00

17:00

05:30

Os portos de escala e os horários podem variar.

Experiência DreamWorks a bordo

Partidas de Londres (Southampton), Inglaterra
2015

4 de jul

1 de ago

Visite WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR
Ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços “a partir de” servem apenas como orientação. Para saber sobre os melhores preços para a data,
visite www.royalcaribbean.com.br ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços neste catálogo estão em dólares americanos e baseiam-se em duas pessoas dividindo uma cabine
da catégoria mencionada e não incluem taxas. Todos os itinerários, datas e valores foram corrigidos até o
momento de impressão, mas estão sujeitos a alterações e disponibilidade. Em alguns de nossos itinerários
europeus, somos obrigados a cobrar impostos sobre valores adquiridos em certas mercadorias e serviços
a bordo, de acordo com os respectivos regulamentos do país do porto. Alguns portos de escala exigem
transportes curtos do navio ao porto. Para ver os Termos e Condições completos, consulte as páginas 120-127.

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

2799

Cabine com Varanda

2999

Cabine Externa

3249

Suíte

4899

63

16 NOITES PELAS CIDADES MAIS
FANTÁSTICAS DO MEDITERRÂNEO

Anthem of the SeasSM – planta do deck na página 102.

NOVO

Anthem of the SeasSM – planta do deck na página 102.
INGLATERRA
Londres

INGLATERRA
Londres

•

•

FRANÇA

FRANÇA
ITÁLIA

Provença

•

Vigo

Provença Nice

La Spezia
•
•
•
ITÁLIA
Barcelona
•Roma
•
ESPANHA
Lisboa
• Málaga
Sevilha
•••
đ Portos de escala
Gibraltar

•La Spezia
•Roma

•

ESPANHA
Lisboa

•SevilhaCartagena
•• •
Gibraltar
DIA
1
2-3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

de escala
đ Portos
đ Porto de partida

PORTOS DE ESCALA
Londres (Southampton), Inglaterra
Navegando
Gibraltar, Reino Unido
Cartagena, Espanha
Navegando
Roma (Civitavecchia), Itália
Florença/Pisa (La Spezia), Itália
Provença (Marselha), França
Navegando
Sevilha (Cádiz), Espanha
Lisboa, Portugal
Vigo, Espanha
Navegando
Londres (Southampton), Inglaterra

CHEGADA

PARTIDA
16:30

11:00
08:00

16:30
17:00

07:00
07:00
08:00

19:00
19:00
17:00

10:00
08:00
09:30

17:00
16:30
15:00

05:30

Os portos de escala e os horários podem variar.

đ Porto de partida

DIA
1
2-3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15-16
17

PORTOS DE ESCALA
Londres (Southampton), Inglaterra
Navegando
Gibraltar, Reino Unido
Navegando
Barcelona, Espanha
Nice (Villefranche), França
Roma (Civitavecchia), Itália
Florença/Pisa (La Spezia), Itália
Provença (Marselha), França
Navegando
Málaga, Espanha
Sevilha (Cádiz), Espanha
Lisboa, Portugal
Navegando
Londres (Southampton), Inglaterra

CHEGADA

PARTIDA
16:30

12:00

18:00

07:00
09:00
07:00
07:00
13:00

17:00
18:00
19:00
19:00
22:00

10:00
09:00
08:00

18:00
17:00
16:30

05:30

Os portos de escala e os horários podem variar.

Experiência DreamWorks a bordo

Experiência DreamWorks a bordo

Partidas de Londres (Southampton), Inglaterra
2015

20 de jun

18 de jul

15 de ago

Partidas de Londres (Southampton), Inglaterra
1 de set

2015

22* de abr

6 de maio

13** de jun

*Um cruzeiro semelhante de 8 noites está disponível.
**Um cruzeiro especial de 7 noites está disponível.

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

2399

Cabine com Varanda

Cabine Externa

2699

Suíte

Preços a partir de

(US$)

2899

Cabine Interna

2599

Cabine com Varanda

2999

4899

Cabine Externa

2699

Suíte

5099

EUROPA | MEDITERRÂNEO E & ATLÂNTICO

NOVO

14 NOITES NO MEDITERRÂNEO DA ITÁLIA

ATIVIDADES IMPERDÍVEIS
PARA SUAS FÉRIAS

14 NOITES PELAS PRAIAS DA ESPANHA E DO
MEDITERRÂNEO
Explorer of the Seas® – planta do deck na página 108.
INGLATERRA
Londres

•

PALMA DE MAIORCA – CAVERNAS DE PALMA
E FÁBRICA DE PÉROLAS

FRANÇA
Nice

• Visite as cavernas de Palma de Maiorca, que abrigam o maior
lago subterrâneo do mundo

ESPANHA

• Continue o passeio pela fábrica de pérolas, onde você vai
conhecer o processo de fabricação de pérolas, riquíssimo
em detalhes, das Ilhas Baleares

MÁLAGA – Excursão pelo Palácio de Alhambra e pela
Fortaleza, com almoço incluído – Passeie pelo mesmo
local que já foi habitado por sultões importantes em
uma excursão guiada pelo maior símbolo da herança
moura na Espanha: a famosa Alhambra. Encante-se com
a decoração detalhada e os jardins elegantes do palácio
Generalife Palace, uma residência de verão dos sultões
de Granada e seus haréns. Aproveite o almoço e o
passeio panorâmico pelo interior da Andaluzia.

Sevilha Málaga

•
•Ajaccio
Cagliari
•Palma •

•••
Gibraltar

de Mallorca

de escala
đ Portos
đ Porto de partida

DIA

PORTOS DE ESCALA

1

Londres (Southampton), Inglaterra

2-3

Navegando

4

Gibraltar, Reino Unido

13:00

20:00

5

Málaga, Espanha

07:00

16:00

6

Navegando

7

Nice (Villefranche), França

09:00

20:00

ROME – Aprecie o interesse de Roma pelas famílias
Aproveite as visitas guiadas pelos locais históricos de
Roma, como o Coliseu e o Fórum Romano. Descubra a
genialidade de Da Vinci em uma experiência interativa,
na exposição “As máquinas de Leonardo da Vinci”.
Depois, aproveite o tempo livre para explorar junto
com a família.

8

Ajaccio, Córsega

08:00

16:00

9

Cagliari, Itália

07:00

16:00

10

Palma de Maiorca, Espanha
(Pernoite no porto)

13:00

11

Palma de Maiorca, Espanha

12

Sevilha (Cádiz), Espanha

13-14

Navegando

GIBRALTAR – Europa Point, Teleférico e Upper Rock
Conheça o continente africano e os dois oceanos que
o banham, Mediterrâneo e Atlântico, do Europa Point,
extremo sul de Gibraltar. Passeie de teleférico a 425 m
de altura até a Upper Rock de Gibraltar, onde você vai
conhecer a pré-histórica caverna de São Miguel, com
magníﬁcas formações rochosas.

15

Londres (Southampton), Inglaterra

Visite WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR
Ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços “a partir de” servem apenas como orientação. Para saber sobre os melhores preços para a data,
visite www.royalcaribbean.com.br ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços neste catálogo estão em dólares americanos e baseiam-se em duas pessoas dividindo uma cabine
da catégoria mencionada e não incluem taxas. Todos os itinerários, datas e valores foram corrigidos até o
momento de impressão, mas estão sujeitos a alterações e disponibilidade. Em alguns de nossos itinerários
europeus, somos obrigados a cobrar impostos sobre valores adquiridos em certas mercadorias e serviços
a bordo, de acordo com os respectivos regulamentos do país do porto. Alguns portos de escala exigem
transportes curtos do navio ao porto. Para ver os Termos e Condições completos, consulte as páginas 120-127.

CHEGADA

PARTIDA
16:30

01:00
08:00

17:00

06:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

Partidas de Londres (Southampton), Inglaterra
2015

3, 29** de jun

4* de maio

26 de jul

*Um cruzeiro de 11 noites entre Espanha e Portugal está disponível.
**Um cruzeiro semelhante de 13 noites está disponível.

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

1699

Cabine com Varanda

2549

Cabine Externa

1859

Suíte

3399

65

16 NOITES PELAS CIDADES MAIS FANTÁSTICAS
DO MEDITERRÂNEO

Explorer of the Seas® – planta do deck na página 108.

Explorer of the Seas® – planta do deck na página 108.

INGLATERRA
Londres

INGLATERRA
Londres

•

•

FRANÇA
Provença Nice

•

• • • ITÁLIA
•Roma

Vigo

•

FRANÇA

ESPANHA

Cannes

Livorno

ESPANHA

Lisboa

•

Málaga

Sevilha Málaga

••
Gibraltar

de escala
đ Portos
đ Porto de partida

DIA

PORTOS DE ESCALA

CHEGADA

1

Londres (Southampton), Inglaterra

2-3

Navegando

4

Gibraltar, Reino Unido

5

Navegando

6

Nice (Villefranche), França

09:30

7

Roma (Civitavecchia), Itália

8

Florença/Pisa (La Spezia), Itália

9

Provença (Marselha), França

10

Navegando

11

Málaga, Espanha

09:00

12

Lisboa, Portugal

12:00

13-14

Navegando

15

Londres (Southampton), Inglaterra

• •Livorno
• Cagliari •Roma
ITÁLIA
•

Barcelona

PARTIDA

•••

de escala
đ Portos
đ Porto de partida

Gibraltar

DIA

PORTOS DE ESCALA

1

Londres (Southampton), Inglaterra

2-3

Navegando

4

Gibraltar, Reino Unido

5

Navegando

18:00

6

07:00

19:00

07:00

19:00

08:00

17:00

16:30
12:00

18:00

CHEGADA

PARTIDA
16:30

12:00

18:00

Barcelona, Espanha

07:00

17:00

7

Cannes, França

09:00

17:00

8

Roma (Civitavecchia), Itália

07:00

19:00

9

Florença/Pisa (Livorno), Itália

07:00

19:00

10

Cagliari, Sardenha, Itália

13:00

21:00

16:00

11

Navegando

19:30

12

Málaga, Espanha

10:00

18:00

13

Sevilha (Cádiz), Espanha

09:00

17:00

14

Lisboa, Portugal

08:00

18:00

15-16

Navegando

17

Londres (Southampton), Inglaterra

06:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

06:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

Partidas de Londres (Southampton), Inglaterra

Partida de Londres (Southampton), Inglaterra

2015

2015

12 de jul

9 de ago

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

2099

Cabine com Varanda

Cabine Externa

2199

Suíte

2 de set

Preços a partir de

(US$)

2599

Cabine Interna

2059

Cabine com Varanda

2799

3499

Cabine Externa

2219

Suíte

3779

EUROPA | CRUZEIROS PELO MEDITERRÂNEO PARTINDO DE SOUTHAMPTON

AVENTURA DE 14 NOITES PELO MEDITERRÂNEO
DA ITÁLIA

ATIVIDADES IMPERDÍVEIS
PARA SUAS FÉRIAS

3 NOITES EM PARIS E BRUGES

NOVO

Anthem of the SeasSM – planta do deck na página 102.

BRUGES – CRUZEIRO PELOS PONTOS TURÍSTICOS
E PELO CANAL

INGLATERRA

BRUGES – Chocolate belga e de Bruges – Explore
uma das cidades medievais mais bem preservadas
da Europa. Você visitará a Praça da cidade, votada
recentemente como a praça mais bela da Europa. Saiba
como o cacau natural se transforma no magníﬁco
chocolate belga e delicie-se com o resultado.
VIGO – Excursão por Vigo e Baiona – Aproveite o
passeio de ônibus na excursão por Vigo, a maior cidade
da Galícia. Tire fotos do alto da Fortaleza del Castro,
depois visite Baiona e seus principais monumentos, além
das ruínas das muralhas antigas e defesas do Castelo
Monte Real.
BILBAO – Centro histórico de Bilbao e Museu de
Guggenheim – Aprofunde-se nos esplendores artísticos
e arquitetônicos de Bilbao. Viaje de ônibus pela área
das Sete Ruas do Centro histórico de Bilbao. Aprecie
o design incrível do mundialmente famoso Museu
Guggenheim antes de conferir as aclamadas exposições
de obras de arte.

•Bruges

Londres

• Descubra a medieval Bruges em uma caminhada guiada
e em um cruzeiro pelo canal
• Visite a Torre do campanário na Praça da cidade e o
Tribunal Municipal, além da prefeitura de Bruges, que ﬁca
na praça da Basílica do Sangue Sagrado

•

BÉLGICA

•

Paris (Le Havre)

FRANÇA
de escala
đ Portos
đ Porto de partida

DIA
1
2
3
4

PORTOS DE ESCALA
Londres (Southampton), Inglaterra
Bruges, Bélgica
Paris (Le Havre), França
Londres (Southampton), Inglaterra

CHEGADA
08:00
07:00
05:30

PARTIDA
16:30
17:00
21:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

Experiência DreamWorks a bordo

Anthem of the Seas

SM

Incrível. Isso muda tudo. Cabines recém-projetadas,
tecnologia revolucionária, espaços inovadores e os
melhores restaurantes são somente o início de tudo
o que você encontrará a bordo.

Partidas de Londres (Southampton), Inglaterra
2015

30 de abr

3, 23* de maio

29 de ago

24 de out

*Um cruzeiro semelhante de 3 noites no Explorer of the Seas® está disponível.

Visite WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR
Ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços “a partir de” servem apenas como orientação. Para saber sobre os melhores preços para a data,
visite www.royalcaribbean.com.br ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços neste catálogo estão em dólares americanos e baseiam-se em duas pessoas dividindo uma cabine
da catégoria mencionada e não incluem taxas. Todos os itinerários, datas e valores foram corrigidos até o
momento de impressão, mas estão sujeitos a alterações e disponibilidade. Em alguns de nossos itinerários
europeus, somos obrigados a cobrar impostos sobre valores adquiridos em certas mercadorias e serviços
a bordo, de acordo com os respectivos regulamentos do país do porto. Alguns portos de escala exigem
transportes curtos do navio ao porto. Para ver os Termos e Condições completos, consulte as páginas 120-127.

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

749

Cabine com Varanda

899

Cabine Externa

779

Suíte

1499

67

8 NOITES PELA FRANÇA E ESPANHA

Explorer of the Seas® – planta do deck na página 108.

Anthem of the SeasSM – planta do deck na página 102.

NORUEGA
Oslo

•

INGLATERRA
Londres

•

INGLATERRA

FRANÇA
Roterdã

• HOLANDA
•Bruges
•
Cherbourg
• • BÉLGICA
Paris (Le Havre)
Londres

•

de escala
đ Portos
đ Porto de partida

FRANÇA

DIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

• Paris (Le Havre)

PORTOS DE ESCALA
Londres (Southampton), Inglaterra
Bruges (Zeebrugge), Bélgica
Navegando
Oslo, Noruega
Navegando
Roterdã, Holanda
Cherbourg, França
Paris (Le Havre), França
Londres (Southampton), Inglaterra

CHEGADA
08:00
09:00
08:00
07:00
12:00
07:00
06:00

PARTIDA
16:30
17:00
18:00
19:00
16:00
20:00
21:00

Vigo

DIA
1
2
3
4
5
6-7
8
9

• •Bilbao

Gijón

de escala
đ Portos
đ Porto de partida

ESPANHA

PORTOS DE ESCALA
Londres (Southampton), Inglaterra
Navegando
Vigo, Espanha
Gijón, Espanha
Bilbao, Espanha
Navegando
Paris (Le Havre), França
Londres (Southampton), Inglaterra

CHEGADA

PARTIDA
16:30

09:00
10:00
07:00

17:00
18:00
17:00

07:00
05:30

21:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

Os portos de escala e os horários podem variar.

Experiência DreamWorks a bordo

Partida de Londres (Southampton), Inglaterra

Partidas de Londres (Southampton), Inglaterra

2015

2015

15 de maio

22 de abr

13* de jun

*Um cruzeiro semelhante de 7 noites está disponível.

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

1249

Cabine com Varanda

Cabine Externa

1399

Suíte

Preços a partir de

(US$)

1899

Cabine Interna

1499

Cabine com Varanda

2199

2799

Cabine Externa

1599

Suíte

3799

EUROPA | FRANÇA, ESPANHA E NORTE DA EUROPA

NOVO

8 NOITES PELA CULTURA DO NORTE DA EUROPA

ATIVIDADES IMPERDÍVEIS
PARA SUAS FÉRIAS

7 NOITES NOS FIORDES DA NORUEGA
Serenade of the Seas® – planta do deck na página 110.

Ålesund
đ
Geiranger
đ NORUEGA
Bergen
đStavanger
đ

SÃO PETERSBURGO - PACOTE DE EXCURSÕES
DE DOIS DIAS
• Conheça em detalhes a principal conquista de Pedro,
o Grande, na excursão de dois dias por São Petersburgo
• Conﬁra de perto a encantadora Catedral do Sangue
Derramado, o navio de guerra Aurora e a Catedral de
Santo Isaac

HELSINKI – Excursão pelos destaques – “A Filha do
Báltico” ganha vida na excursão panorâmica feita em
um ônibus que passa pelas torres das catedrais, pelo
Parlamento e pelo Museu Nacional. Você vai se encantar
com a belíssima igreja abobadada, construída a partir de
rochas de restos de explosão. Os estaleiros, o mercado
a céu aberto, a Opera House e o museu de arte vão
tornar essa excursão inesquecível.
SÃO PETERSBURGO – Grande São Petersburgo
com Hermitage – Descubra a capital imperial de São
Petersburgo em uma excursão incrível, que inclui um dos
melhores museus do mundo, além de paradas para fotos
nos ícones da cidade. Aprecie as luxuosas recepções
e salões de baile e veja de perto as obras de Da Vinci,
Rafael, Rembrandt e outros mestres.
COPENHAGUE – Pontos turísticos e paisagens do
vilarejo de Copenhague – Conﬁra os principais pontos
turísticos de Copenhague e descubra o vilarejo histórico
de Dragør. A apresentação ideal da capital da Dinamarca
leva você até a Praça da Prefeitura e um passeio pelos
ﬂoridos Tivoli Gardens. Pare e tire uma foto no Castelo
de Christiansborg, sede do parlamento e em
Amaliehaven, o belíssimo parque à beira-mar.

đCopenhague
DINAMARCA
de escala
đ Portos
đ Porto de partida

DIA
1
2
3
4
5
6
7
8

PORTOS DE ESCALA
Copenhague, Dinamarca
Navegando
Stavanger, Noruega
Bergen, Noruega
Alesund, Noruega
Geiranger, Noruega
Navegando
Copenhague, Dinamarca

CHEGADA

PARTIDA
17:00

08:00
08:00
08:00
07:00

18:00
18:00
20:00
17:00

07:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

Partidas de Copenhague, Dinamarca
2015

9 de maio

6* de jun

8, 22 de ago**

*Um cruzeiro semelhante de 11 noites está disponível.
**Um cruzeiro semelhante de 8 noites está disponível.

Visite WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR
Ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços “a partir de” servem apenas como orientação. Para saber sobre os melhores preços para a data,
visite www.royalcaribbean.com.br ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços neste catálogo estão em dólares americanos e baseiam-se em duas pessoas dividindo uma cabine
da catégoria mencionada e não incluem taxas. Todos os itinerários, datas e valores foram corrigidos até o
momento de impressão, mas estão sujeitos a alterações e disponibilidade. Em alguns de nossos itinerários
europeus, somos obrigados a cobrar impostos sobre valores adquiridos em certas mercadorias e serviços
a bordo, de acordo com os respectivos regulamentos do país do porto. Alguns portos de escala exigem
transportes curtos do navio ao porto. Para ver os Termos e Condições completos, consulte as páginas 120-127.

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

849

Cabine com Varanda

1799

Cabine Externa

1199

Suíte

2599

69

7 NOITES NA ESCANDINÁVIA E RÚSSIA

Serenade of the Seas® – planta do deck na página 110.

Serenade of the Seas® – planta do deck na página 110.

FINLÂNDIA
FINLÂNDIA
Helsinque

SUÉCIA
Estocolmo

đđ
Tallinn

đ

Helsinque

RÚSSIA

SUÉCIA

São Petersburgo

đ

Estocolmo

đđ
Tallinn

đ

ESTÔNIA

ESTÔNIA

đRiga

đ

de escala
đ Portos
đ Porto de partida

4
5
6
7
8

PORTOS DE ESCALA
Estocolmo, Suécia
Helsinque, Finlândia
São Petersburgo, Rússia
(Pernoite no porto)
São Petersburgo, Rússia
Tallinn, Estônia
Riga, Letônia
Navegando
Estocolmo, Suécia

RÚSSIA

Copenhague
DINAMARCA

LETÔNIA

DIA
1
2
3

đ

São Petersburgo

CHEGADA
11:00
08:00

PARTIDA
17:00
18:00

18:00
17:00
19:00

08:00
11:00
07:00

de escala
đ Portos
đ Porto de partida

DIA
1
2
3
4
5
6
7
8

PORTOS DE ESCALA
Copenhague, Dinamarca
Navegando
Estocolmo, Suécia
Tallinn, Estônia
São Petersburgo, Rússia
Helsinque, Finlândia
Navegando
Copenhague, Dinamarca

CHEGADA

PARTIDA
17:00

09:00
09:30
07:00
07:00

17:00
17:30
19:30
14:00

07:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

Os portos de escala e os horários podem variar.

Partidas de Estocolmo, Suécia

Partidas de Copenhague, Dinamarca

2015

2015

17*, 28 de jun

5, 12, 19, 26** de jul

16, 23, 30 de maio

15 de ago

*Um cruzeiro semelhante, de 11 noites partindo de Copenhague, Dinamarca
para Estocolmo, Suécia, está disponível.
**Um cruzeiro semelhante, de 13 noites partindo de Estocolmo, Suécia para
Copenhague, Dinamarca, está disponível.

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

1499

Cabine com Varanda

Cabine Externa

1749

Suíte

Preços a partir de

(US$)

2149

Cabine Interna

1249

Cabine com Varanda

1949

2949

Cabine Externa

1449

Suíte

2699

EUROPE | NORTE DA EUROPA

7 NOITES NA ESCANDINÁVIA E RÚSSIA

ATIVIDADES IMPERDÍVEIS
PARA SUAS FÉRIAS

8 NOITES NOS FIORDES DA NORUEGA
Explorer of the Seas® – planta do deck na página 108.

•
•Olden
•Flåm NORUEGA
•Stavanger
•Kristiansand
Ålesund

BERGEN – TRILHA NO MONTE FLOIEN
• Conﬁra um dos castelos mais antigos da Noruega e faça
uma trilha subindo mais de 300 m nesta excursão guiada
cheia de adrenalina
• Passeie de trem até o topo do Monte Floien e inicie a trilha
com a vista espetacular da cidade, do interior e das ilhas
que a cercam

INGLATERRA
Londres

de escala
đ Portos
đ Porto de partida

•

REYKJAVIK – As maravilhas geotérmicas e o Museu de
navios vikings – Sinta o poder que vem das profundezas
da terra em uma excursão guiada feita de carro que
inclui uma visita ao Museu dos vikings da Islândia.
Encante-se com as fontes de vapor e os pontos de
ebulição de lava, borbulhantes e multicoloridos, dos
campos geotermais de Krysuvik. Veja a névoa branca
que paira sobre a Lagoa Azul, o famoso spa ao ar livre
da Islândia, e o Icelander, uma réplica navegável de um
navio viking, com 80 toneladas.
HELSINKI – Destaques de Helsinki e bar de gelo
Winterland – Descubra Helsinki, uma das capitais mais
frias do mundo. Você vai visitar a Praça do Senado,
que abriga o Palácio do Governo e a Catedral Luterana.
Saboreie um drinque preparado com vodca em um bar
na neve, feito inteiramente de gelo. Passe pela Opera
House, Parlamento, a Catedral de Uspenski, o Museu
Nacional, o Auditório Finlândia e o Museu de Kiasma.
COPENHAGUE – Excursão por Copenhague – Aproveite
o passeio narrado por toda Copenhague. Você vai fazer
uma parada na estátua da Pequena Sereia, em bronze
e granito, que já encanta os visitantes há um século, e
também no palácio da rainha, Amalienborg, vigiado pela
Guarda real dinamarquesa. Você vai conferir também
o Tivoli Gardens, além de outros pontos de referência
famosos da cidade.

DIA

PORTOS DE ESCALA

CHEGADA

PARTIDA

1

Londres (Southampton), Inglaterra

2

Navegando

3

Kristiansand, Noruega

07:00

16:00

4

Olden, Noruega

08:00

17:00

5

Flam, Noruega

07:00

17:00

6

Alesund, Noruega

07:30

16:00

7

Stavanger, Noruega

09:00

17:00

8

Navegando

9

Londres (Southampton), Inglaterra

16:30

06:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

Partida de Londres (Southampton), Inglaterra
2015

15*, 26 de maio

*Um cruzeiro especial está disponível.

Visite WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR
Ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços “a partir de” servem apenas como orientação. Para saber sobre os melhores preços para a data,
visite www.royalcaribbean.com.br ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços neste catálogo estão em dólares americanos e baseiam-se em duas pessoas dividindo uma cabine
da catégoria mencionada e não incluem taxas. Todos os itinerários, datas e valores foram corrigidos até o
momento de impressão, mas estão sujeitos a alterações e disponibilidade. Em alguns de nossos itinerários
europeus, somos obrigados a cobrar impostos sobre valores adquiridos em certas mercadorias e serviços
a bordo, de acordo com os respectivos regulamentos do país do porto. Alguns portos de escala exigem
transportes curtos do navio ao porto. Para ver os Termos e Condições completos, consulte as páginas 120-127.

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

1249

Cabine com Varanda

1599

Cabine Externa

1399

Suíte

2499

71

12 NOITES NA ESCANDINÁVIA E RÚSSIA

Brilliance of the Seas® – planta do deck na página 110.

Brilliance of the Seas® – planta do deck na página 110.

ISLÂNDIA

NORUEGA

Reykjavík

•

FINLÂNDIA

Ålesund
Geiranger

SUÉCIA

••
•Bergen

•

Klaksvík

Estocolmo

Helsinque São Petersburgo

•
•

Visby

INGLATERRA
Londres

•

INGLATERRA
Londres

•

•• •RÚSSIA

Tallinn

ESTÔNIA

Copenhague

•

DINAMARCA
de escala
đ Portos
đ Porto de partida

de escala
đ Portos
đ Porto de partida

DIA

PORTOS DE ESCALA

1

Londres (Harwich), Inglaterra

CHEGADA

PARTIDA

2

Navegando

3

Bergen, Noruega

09:00

19:00

4

Alesund, Noruega

08:00

23:00

5

Geiranger, Noruega

07:00

16:00

6

Navegando

7

Klaksvik, Ilhas Faroé

08:00

17:00

8

Navegando

9

Reykjavik, Islândia
(Pernoite no porto)

10

Reykjavik, Islândia

11-12

Navegando

13

Londres (Harwich), Inglaterra

17:00

07:00
13:00
04:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

DIA

PORTOS DE ESCALA

CHEGADA

1

Londres (Harwich), Inglaterra

2

Navegando

3

Copenhague, Dinamarca

4

Navegando

5

16:00

Tallin, Estônia

09:00

17:00

6

São Petersburgo, Rússia
(Pernoite no porto)

07:00

7

São Petersburgo, Rússia

8

Helsinque, Finlândia

08:00

9

Estocolmo, Suécia

08:00

17:00

10

Visby, Suécia

07:00

16:00

11-12

Navegando

13

Londres (Harwich), Inglaterra

18:00

2015

2015

29 de jul

Cabine Interna

2099

Cabine com Varanda

Cabine Externa

2299

Suíte

17:00

04:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

Partidas de Londres (Harwich), Inglaterra

(US$)

17:00
07:00

Partida de Londres (Harwich), Inglaterra

Preços a partir de

PARTIDA

18, 30 de maio
10, 22 de ago

11, 23 de jun

5, 17 de jul

Preços a partir de

(US$)

2699

Cabine Interna

1699

Cabine com Varanda

2399

4399

Cabine Externa

1949

Suíte

3499

EUROPA | CRUZEIROS DO NORTE DA EUROPA, PARTINDO DE HARWICH E SOUTHAMPTON

12 NOITES NOS FIORDES E ISLÂNDIA

ATIVIDADES IMPERDÍVEIS
PARA SUAS FÉRIAS

7 NOITES EM DUBAI
Splendour of the Seas® – planta do deck na página 112.

đ

Khasab

DUBAI – MARAVILHAS DE DUBAI

đDubai

• Localizada em Palm Island – a oitava maravilha do mundo,
Atlantis é mesmo um destino imperdível

đ

• O serviço de chá tradicional inclui café arábe moído na hora,
vários tipos de chás e iguarias locais

Abu Dhabi

EMIRADOS ÁRABES
UNIDOS
OMÃ

DUBAI – Excursão por Dubai em ônibus hop on hop
off – Conﬁra o melhor da Dubai histórica e moderna
no seu ritmo e conforme os seus interesses, em uma
excursão de ônibus hop on hop off. No ônibus de dois
andares, veja as atrações que vão desde o hotel em
forma de barco a vela Burj Al Arab ao museu e forte do
Centro histórico. Veja a cidade por um ponto de vista
diferente em um cruzeiro panorâmico pelos pontos de
referência, a bordo de um tradicional dhow na Enseada
de Dubai.
MASCATE – Introdução a Mascate – Explore o mix
de arquiteturas medieval, tradicional de Omã em uma
excursão comentada que inclui uma visita ao interior da
belíssima Mesquita Sultan Qaboos. Conheça as tradições
eternas no histórico quarteirão comercial de Mascate
e caminhe pelo Muttrah Souk, que mais parece um
labirinto, e percorra toda a herança cultural de Omã em
um renomado museu particular.
DUBAI – Jantar Safari Duna – Aproveite a noite em meio
à diversão e a gastronomia tradicional no coração do
deserto, sob a luz das estrelas. Passeie pelas dunas em
um comboio de veículos 4x4, onde você poderá parar
e fotografar as paisagens e vilarejos pelos quais passar
a caminho do local do acampamento. Nesta paisagem
serena você tem a opção de alugar um camelo, pode
receber uma pintura em henna nas mãos, aproveitar a
música e dançar ou relaxar em uma tenda beduína e
fumar um narguilé antes do banquete que será servido
no jantar.

đ

Mascate

de escala
đ Portos
đ Porto de partida

DIA
1
2
3
4
5
6

PORTOS DE ESCALA
Dubai, Emirados Árabes Unidos
Khasab, Omã
Mascate, Omã (Pernoite no porto)
Mascate, Omã
Navegando
Abu Dhabi, Emirados
Árabes Unidos

7

Dubai, Emirados Árabes Unidos
(Pernoite no porto)

8

Dubai, Emirados Árabes Unidos

CHEGADA
08:00
09:00

PARTIDA
17:00
17:00
18:00

08:00

18:00

08:00
Desembarque

Os portos de escala e os horários podem variar.

Partidas de Dubai, Emirados Árabes Unidos
2015
2016

14, 21*, 28* de dez
4, 11, 18, 25 de jan

1, 8, 15, 22, 29 de fev 7, 14, 21, 28 de mar

*Cruzeiro comemorativo

Visite WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR
Ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços “a partir de” servem apenas como orientação. Para saber sobre os melhores preços para a data,
visite www.royalcaribbean.com.br ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços neste catálogo estão em dólares americanos e baseiam-se em duas pessoas dividindo uma cabine
da catégoria mencionada e não incluem taxas. Todos os itinerários, datas e valores foram corrigidos até o
momento de impressão, mas estão sujeitos a alterações e disponibilidade. Em alguns de nossos itinerários
europeus, somos obrigados a cobrar impostos sobre valores adquiridos em certas mercadorias e serviços
a bordo, de acordo com os respectivos regulamentos do país do porto. Alguns portos de escala exigem
transportes curtos do navio ao porto. Para ver os Termos e Condições completos, consulte as páginas 120-127.

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

699

Cabine com Varanda

1599

Cabine Externa

999

Suíte

1899

73
DUBAI

16 NOITES NO CANAL DE SUEZ

15 NOITES NO CANAL DE SUEZ

Splendour of the Seas® – planta do deck na página 112.

Rhapsody of the Seas® – planta do deck na página 112.

đVeneza
ITÁLIA

TURQUIA
Istambul

đ
CHIPRE
Limassol
Rodes đ
đđHaifa
GRÉCIA
Jerusalém
Passagem đđ ISRAEL
do Canal De Suez

GRÉCIA

đ

Atenas
Haifa
đJerusalém
đ
đ ISRAEL

Passagem
do Canal De Suez

Dubai

đ đMascate

Dubai

đ

OMÃ

OMÃ

Salalah

Salalah

đ

de escala
đ Portos
đ Porto de partida

DIA
1
2-3
4
5
6
7
8
9-12
13
14-15
16
17

PORTOS DE ESCALA
Veneza, Itália
Navegando
Atenas (Piraeus), Grécia
Navegando
Haifa, Israel
Jerusalém (Ashdod), Israel
Passagem do Canal De Suez
Navegando
Salalah, Omã
Navegando
Dubai, Emirados Árabes Unidos
(Pernoite no porto)
Dubai, Emirados Árabes Unidos

đ

de escala
đ Portos
đ Porto de partida

CHEGADA

PARTIDA
16:30

06:00

18:00

08:00
08:00
03:00

20:00
17:00
15:00

08:00

20:00

08:00

DIA
1
2
3
4
5-8
9
10
11
12
13
14
15

Desembarque
16

Os portos de escala e os horários podem variar.

PORTOS DE ESCALA
Dubai, Emirados Árabes Unidos
Mascate, Omã
Navegando
Salalah, Omã
Navegando
Passagem do Canal De Suez
Jerusalém (Ashdod), Israel
Haifa, Israel
Limassol, Chipre
Rodes, Grécia
Navegando
Istambul, Turquia
(Pernoite no porto)
Istambul, Turquia

CHEGADA
12:30

PARTIDA
18:00
20:00

08:00

17:00

03:00
07:00
07:00
07:00
09:00

15:00
22:00
20:00
16:00
18:00

07:00
Desembarque

Os portos de escala e os horários podem variar.

Partidas de Veneza, Itália
2015
2016

28 de nov
4* de abr

Partida de Dubai, Emirados Árabes Unidos
2015

17 de maio

*Um cruzeiro especial saindo de Dubai, Emirados Árabes Unidos para Veneza, Itália,
está disponível.

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

1699

Cabine com Varanda

Cabine Externa

2199

Suíte

Preços a partir de

(US$)

2899

Cabine Interna

2899

Cabine com Varanda

5499

3999

Cabine Externa

4499

Suíte

6499

TRAVESSIAS
Em um cruzeiro transatlântico, você terá tempo de sobra para aproveitar ao máximo a vida em alto-mar.
Essa é a melhor maneira de fugir do estresse da vida cotidiana e de apreciar a imensidão do oceano, os belos
pores do sol e o horizonte que se estende ao inﬁnito.
TRAVESSIAS PARA EUROPA
NAVIO

CLASSE

Allure of the Seas®

Oasis

12

Ft. Lauderdale, Flórida – Barcelona, Espanha

19 de abr de 2015

Vision

14

São Paulo, Brasil – Barcelona, Espanha

20 de abr de 2015

Splendour of the Seas®
®

NOITES

CRUZEIRO

DATAS

Serenade of the Seas

Radiance

15

Boston, Massachusetts – Copenhagen, Dinamarca

24 de abr de 2015

Quantum of the SeasSM

Quantum

11

Cape Liberty, Bayonne, Nova Jersey – Barcelona, Espanha

2 de maio de 2015

Brilliance of the Seas®

Radiance

14

Tampa, Flórida – Londres (Harwich), Inglaterra

4 de maio de 2015

Vision of the Seas®

Vision

15

Tampa, Flórida – Barcelona, Espanha

11 de abr de 2015

Vision

14

São Paulo, Brasil – Barcelona, Espanha

10 de abr de 2016

Rhapsody of the Seas

®

TRAVESSIAS PARA E.U.A E BRASIL
NAVIO

CLASSE

NOITES

Serenade of the Seas®

Radiance

16

Copenhague, Dinamarca – Cape Liberty, Bayonne, Nova Jersey

30 de ago de 2015

Brilliance of the Seas®
Allure of the Seas®

Radiance
Oasis

15
12

Londres (Harwich), Inglaterra – Boston, Massachusetts
Barcelona, Espanha – Ft. Lauderdale, Flórida

3 de set de 2015
25 de out de 2015

Vision of the Seas®

Vision

15

Barcelona, Espanha – Tampa, Flórida

30 de out de 2015

Quantum

8

Londres (Southampton), Inglaterra – Cape Liberty, Bayonne, Nova Jersey

27 de out de 2015

Vision

16

Barcelona, Espanha – São Paulo, Brasil

19 de nov de 2015

Anthem of the Seas

SM
®

Rhapsody of the Seas

CRUZEIRO

Copenhague
•DINAMARCA

REINO
UNIDO
Southampton

• Liberty
•Cape
Boston

EUA

••

DATAS

Harwich

•

Barcelona

ESPANHA

Nova Orleans
Tampa
Fort Lauderdale

• •
•

BRASIL

• São Paulo

†Os preços estão em dólares e são somente para cruzeiros especíﬁcos, cobrados por pessoa, baseados em ocupação dupla e estão sujeitos à disponibilidade. Certas restrições
podem ser aplicadas. Os itinerários e os preços estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

75
OCEAN VOYAGES

12 NOITES TRANSATLÂNTICO DA FLÓRIDA À ESPANHA

14 NOITES TRANSATLÂNTICO DO BRASIL À ESPANHA

16 NOITES TRANSATLÂNTICO DA ESPANHA AO BRASIL

Allure of the Seas® – planta do deck na página 104.

Splendour of the Seas® - planta do deck
na página 112.

Rhapsody of the Seas® – planta do deck
na página 112.

ESPANHA Barcelona

ESPANHA

Lisboa

•Tenerife
•

Madeira

•Tenerife

Barcelona

•

Barcelona

•
••Sevilha

ESPANHA

•
•Málaga

•Málaga

EUA
Ft. Lauderdale

•

BRASIL

BRASIL

Salvador

•
São Paulo ••Rio de Janeiro
DIA

PORTOS DE ESCALA

1

Ft. Lauderdale, Flórida

2-10

Navegando

11

Málaga, Espanha

12

Navegando

13

CHEGADA

PARTIDA
17:00

8:00

8:00

5:00

Barcelona, Espanha

Os portos de escala e os horários podem variar.

DIA

PORTOS DE ESCALA

1

São Paulo (Santos), Brasil

2

Rio de Janeiro, Brasil

3

Navegando

4

Salvador, Bahia, Brasil
Navegando

11

Tenerife, Ilhas Canárias

12

Navegando
Málaga, Espanha

14

Navegando

15

Barcelona, Espanha

DIA

PORTOS DE ESCALA

17:00

1

Barcelona, Espanha

8:00

17:00

2

Navegando

3

Sevilha (Cádiz), Espanha

7:00

16:00

9:00

17:00

4

Lisboa, Portugal

7:00

17:00

5

Navegando

6

Madeira (Funchal), Portugal

8:00

17:00

7

Tenerife, Ilhas Canárias

8:00

18:00

8-15

Navegando

16

Rio de Janeiro, Brasil

9:00

18:00

17

São Paulo (Santos), Brasil

7:00

CHEGADA

5-10

13

••Rio de Janeiro

São Paulo

10:00
12:00

PARTIDA

18:00
20:00

6:00

CHEGADA PARTIDA

17:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

Os portos de escala e os horários podem variar.

Partida de Ft. Lauderdale, Flórida

Partida de São Paulo (Santos), Brasil

Partida de Barcelona, Espanha

2015

2015

2015

Experiência DreamWorks a bordo

19 de abr

Preços a partir de

(US$)

20 de abr

Preços a partir de

(US$)

19 de nov

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

1199

Cabine com Varanda

1799

Cabine Interna

899

Cabine com Varanda

1529

Cabine Interna

1049

Cabine com Varanda

2199

Cabine Externa

1419

Suíte

3449

Cabine Externa

1249

Suíte

2479

Cabine Externa

1249

Suíte

3149

VIVA UMA AVENTURA DE
PROPORÇÕES GLACIAIS.

Campo de gelo de Juneau, Alasca

77
ALASCA, CANADÁ E NOVA INGLATERRA

ATIVIDADES IMPERDÍVEIS
PARA SUAS FÉRIAS

7 NOITES NA GELEIRA HUBBARD, NO ALASCA
Radiance of the Seas® – planta do deck na página 110.
ALASKA
Seward

•

GELEIRA MENDENHALL, OBSERVAÇÃO DE BALEIAS
E EXPEDIÇÃO SOBRE VIDA SELVAGEM
• Descubra o poder do gelo glacial em exposições interativas
e com os intérpretes do serviço ﬂorestal, no centro de
visitantes da geleira.
• Conheça diversos animais selvagens, incluindo baleias,
leões marinhos, botos, focas, águias carecas, ursos e cervos.
• Aproveite os binóculos, um guia da vida selvagem e mapa a
bordo do confortável catamarã.

SKAGWAY – Ferrovia panorâmica de White Pass
Descubra a “Scenic Railway of the World” no Alasca,
em uma excursão a bordo de um trem antigo que vai de
Tidewater até o pico de White Pass. Conheça esta ferrovia
construída contra todas as probabilidades em um dos
terrenos mais difíceis do hemisfério Norte, e que continua
em operação 133 anos depois. Faça o passeio em um
confortável vagão antigo, passando por dois túneis,
pontes elevadas impressionantes e vales remotos.
Divirta-se com o conto da corrida do ouro no Klondike,
em uma jornada guiada através da história.
BAR HARBOR – Excursão guiada e passeio de caiaque
pela Frenchman Bay – Saiba o porquê do rápido
crescimento do caiaque no mar como esporte aquático,
enquanto o guia fala sobre o meio ambiente marítimo,
a história e as tradições do estado litorâneo do Maine.
Veja os habitantes da vida marinha local, como as focas,
golﬁnhos e águias carecas, além das inúmeras mansões
instaladas na faixa litorânea de Bar Harbor.

Geleira
Hubbard

•

CANADÁ
•Skagway
•Juneau
Icy Strait Point•
•Ketchikan
Inside
Passage

de escala
• Portos
de partida
• Porto
• Navegando

DIA
1
2
3
4
5
6
7
8

•

Vancouver

PORTOS DE ESCALA
Seward, Alasca
Geleira Hubbard (Navegando)
Juneau, Alasca
Skagway, Alasca
Icy Strait Point, Alasca
Ketchikan, Alasca
Inside Passage (Navegando)
Vancouver, Canadá

CHEGADA
14:00
09:00
07:00
07:00
09:00

PARTIDA
20:00
18:00
21:00
20:30
16:00
18:00

07:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

IZUMI JAPANESE CUISINE
Delicie-se com os pratos tradicionais
japoneses e seus sabores puros
e delicados, ingredientes frescos
e apresentação impecável. Escolha
entre sushis, sashimis, pratos
cozidos na pedra quente (ishi-yaki)
e muito mais.

Partidas de Seward, Alasca
2015

15*, 22, 29* de maio
3, 10*, 17, 24*, 31 de jul

5, 12*, 19, 26* de jun
7*, 14, 21*, 28 de ago

*O itinerário faz o caminho de volta.

Visite WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR
Ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços “a partir de” servem apenas como orientação. Para saber sobre os melhores preços para a data,
visite www.royalcaribbean.com.br ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços neste catálogo estão em dólares americanos e baseiam-se em duas pessoas dividindo uma cabine
da catégoria mencionada e não incluem taxas. Todos os itinerários, datas e valores foram corrigidos até o
momento de impressão, mas estão sujeitos a alterações e disponibilidade. Em alguns de nossos itinerários
europeus, somos obrigados a cobrar impostos sobre valores adquiridos em certas mercadorias e serviços
a bordo, de acordo com os respectivos regulamentos do país do porto. Alguns portos de escala exigem
transportes curtos do navio ao porto. Para ver os Termos e Condições completos, consulte as páginas 120-127.

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

749

Cabine com Varanda

1499

Cabine Externa

929

Suíte

2499

79

9 NOITES NO CANADÁ E NOVA INGLATERRA

Jewel of the Seas® – planta do deck na página 110.

Liberty of the Seas® – planta do deck on page 106.

ALASCA

•

Baía de Fundy/
Saint John

CANADÁ

CANADÁ

Skagway
Juneau

•

••Fiorde Tracy Arm
(Geleira Sawyer)

Bar Harbor

Halifax

•

•

•

Portland

Inside
Passage

de escala
• Portos
de partida
• Porto
• Navegando

DIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

EUA

Victoria

•
•
Seattle

PORTOS DE ESCALA
Seattle, Washington
Navegando
Inside Passage (Navegando)
Juneau, Alasca
Skagway, Alasca
Fiorde Tracy Arm
(Geleira Sawyer), Alasca
Navegando
Victoria, Canadá
Seattle, Washington

CHEGADA

PARTIDA
16:00

12:00
07:00
07:00

21:00
20:30
12:00

09:00
07:00

18:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

•

Boston

de escala
• Portos
de partida
• Porto
• Navegando

•Cape Liberty
DIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PORTOS DE ESCALA
Cape Liberty, Bayonne, Nova Jersey
Navegando
Portland, Maine
Bar Harbor, Maine
Saint John, New Brunswick
(Baía de Fundy)
Halifax, Nova Escócia
Navegando
Boston, Massachusetts
Navegando
Cape Liberty, Bayonne, Nova Jersey

CHEGADA

PARTIDA
16:00

08:00
07:00
07:00

18:00
18:00
15:00

09:30

19:00

07:00

17:00

07:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

Experiência DreamWorks a bordo

Partidas de Seattle, Washington
2015

22*, 29 de maio
3, 10, 17, 24, 31 de jul
11** de set

Partidas de Cape Liberty, Bayonne, Nova Jersey
2015

5, 12, 19, 26 de jun
7, 14, 21, 28 de ago

27 de ago
3*, 10, 15**, 17*, 18***, 24, 25**, 27*** de set
1*, 4***, 7**, 8, 11***, 15*, 18***, 19** de out

*Um cruzeiro especial partindo de Vancouver, Canadá, com destino a Seattle,
Washington está disponível.
**Um cruzeiro especial partindo de Seattle, Washington, com destino a Vancouver,
Canadá está disponível.

*Um cruzeiro semelhante no Grandeur of the Seas® partindo de Baltimore, Maryland
está disponível.
**Um cruzeiro especial no Serenade of the Seas® partindo de Cape Liberty, Bayonne,
Nova Jersey ou da cidade de Quebec, no Quebec está disponível.
***Um cruzeiro especial no Brilliance of the Seas® partindo de Boston, Massachusetts
está disponível.

Preços a partir de

(US$)

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

949

Cabine com Varanda

1599

Cabine Interna

949

Cabine com Varanda

1649

Cabine Externa

1199

Suíte

2499

Cabine Externa

1379

Suíte

2699

ALASCA, CANADÁ E NOVA INGLATERRA

7 NOITES NA GELEIRA SAWYER, NO ALASCA

NOVAS PROFUNDEZAS.
NOVAS MARAVILHAS.

A grande barreira de corais, Austrália

81
AUSTRÁLIA, NOVA ZELÂNDIA, PACÍFICO SUL, HAVAÍ E CANAL DO PANAMÁ

ATIVIDADES IMPERDÍVEIS
PARA SUAS FÉRIAS

11 NOITES EM QUEENSLAND
Rhapsody of the Seas® – planta do deck na página 112.

Cairns

•Ilha Willis

•

Airlie Beach

AIRLIE BEACH - A GRANDE BARREIRA DE CORAIS

•

• Conheça uma das 7 maravilhas da natureza
AUSTRÁLIA

• Permita-se praticar uma série de atividades, incluindo
mergulho com snorkel, uma excursão semi-submersa
pelos arrecifes e um passeio por uma câmara de
observação submarina

BRISBANE – Pontos turísticos de Brisbane e Santuário
Lone Pine Koala – Aproveite a excursão panorâmica
de ônibus pela belíssima cidade. Visite o santuário dos
coalas e veja de perto os animais que tornam a Austrália
incrivelmente única.
AUCKLAND – Auckland Rain Forest Express e Colônia
de Gansos-patola – O Rain Forest Express transportará
você para um mundo de maravilhas da natureza no
coração da cadeia montanhosa de Waitakere. Conﬁra
também as belezas da vida selvagem nativa e aprecie
a vista do litoral visitando uma colônia de gansos-patola.
WELLINGTON – Centro e interior de Wellington – Uma
catedral nobre, teleféricos, carros antigos, tosquia de
ovelhas e o pico do majestoso Monte Victoria; tudo
isso você só encontrará no centro e no interior de
Wellington.

Brisbane

de escala
• Portos
de partida
• Porto
• Navegando

•

•
•

Newcastle

Sydney

DIA

PORTOS DE ESCALA

CHEGADA PARTIDA

1

Sydney, Austrália

2

Newcastle, Austrália

3-4

Navegando

5

Cairns, Austrália
(Pernoite no porto)

6

Cairns, Austrália

7

Willis Island, Austrália (Navegando)

11:00

13:00

8

Airlie Beach, Queensland, Austrália

08:00

18:00

9

Navegando

10

Brisbane, Austrália

08:00

17:00

11

Navegando

12

Sydney, Austrália

18:30
07:00

16:00

08:00
17:00

06:30

Os portos de escala e os horários podem variar.

DÊ UMA FESTA PARTICULAR!
AGORA NO RADIANCE E RHAPSODY OF THE SEAS®
O Chef’s Table é o nosso restaurante mais exclusivo, em que
até 14 hóspedes podem se deliciar com uma refeição de cinco
pratos preparada e apresentada pelo chef executivo.

Partidas de Sydney, Austrália
2015
2016

17 de fev
10* de jan

6 de abr
8** de fev

5†, 6* de mar
®

*Um cruzeiro especial de 7 noites no Legend of the Seas , partindo de Brisbane,
Austrália, está disponível.
**Um cruzeiro semelhante de 10 noites no Radiance of the Seas® está disponível.
†Um cruzeiro semelhante de 8 noites no Voyager of the Seas® está disponível.

Visite WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR
Ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços “a partir de” servem apenas como orientação. Para saber sobre os melhores preços para a data,
visite www.royalcaribbean.com.br ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços neste catálogo estão em dólares americanos e baseiam-se em duas pessoas dividindo uma cabine
da catégoria mencionada e não incluem taxas. Todos os itinerários, datas e valores foram corrigidos até o
momento de impressão, mas estão sujeitos a alterações e disponibilidade. Em alguns de nossos itinerários
europeus, somos obrigados a cobrar impostos sobre valores adquiridos em certas mercadorias e serviços
a bordo, de acordo com os respectivos regulamentos do país do porto. Alguns portos de escala exigem
transportes curtos do navio ao porto. Para ver os Termos e Condições completos, consulte as páginas 120-127.

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

1899

Cabine com Varanda

2799

Cabine Externa

2249

Suíte

2999

83

16 NOITES NA AUSTRÁLIA E NOVA ZELÂNDIA

Explorer of the Seas® – planta do deck na página 108.

Radiance of the Seas® – planta do deck na página 110.

AUSTRÁLIA
Sydney

•
••
•
••

Auckland
Tauranga
Napier
Picton
Wellington

NOVA ZELÂNDIA

PORTOS DE ESCALA

CHEGADA PARTIDA

1

Sydney, Austrália

2-4

Navegando

5

Picton, Nova Zelândia

12:00

22:00

6

Wellington, Nova Zelândia

07:00

17:00

7

Napier, Nova Zelândia

07:00

15:00

8

Tauranga, Nova Zelândia

10:00

17:00

9

Auckland, Nova Zelândia

08:00

18:00

10-11

Navegando

12

Sydney, Austrália

19:00

DIA
1
2-3
4
5
6
7
7
7

06:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

Partidas de Sydney, Austrália
Rota 1 - 11 noites (itinerário mostrado acima)

22* de fev
24 de fev

Adelaide

•Melbourne
•

18*, 29* de dez

8-9
10
11
12
13-14
15
16
17

•

NOVA
ZELÂNDIA
Wellington

•
•••Akaroa
•
Dusky Sound• Dunedin

Milford Sound
Doubtful Sound

de escala
• Portos
de partida
• Porto
• Navegando

DIA

PORTOS DE ESCALA
Sydney, Austrália
Navegando
Wellington, Nova Zelândia
Akaroa, Nova Zelândia
Dunedin, Nova Zelândia
Dusky Sound, Nova Zelândia
(Navegando)
Doubtful Sound, Nova Zelândia
(Navegando)
Milford Sound, Nova Zelândia
(Navegando)
Navegando
Melbourne, Austrália
Navegando
Adelaide, Austrália
Navegando
Esperance, Austrália
Navegando
Perth (Fremantle), Austrália

CHEGADA PARTIDA
17:00
12:00
08:00
08:00
08:00

19:00
19:00
18:00
09:00

11:30

13:00

16:30

18:00

08:00

18:00

08:00

18:00

08:00

18:00

06:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

Rota 2 - 14 noites

2015
2016

• Esperance
•

•
•• •Dunedin

25* de jan
6, 17 de jan

Sydney

Perth

Milford Sound
Doubtful Sound
Dusky Sound

de escala
• Portos
de partida
• Porto
• Navegando

2015
2016

AUSTRÁLIA

Bay of Islands

•

5**, 12*** de fev
8*, 28 de jan

2, 24 de dez
6‡ de mar

Partidas de Sydney, Austrália

*Um cruzeiro semelhante no Voyager of the Seas® está disponível.
**Um cruzeiro na Nova Zelândia e Pacífico Sul no Voyager of the Seas® está disponível.
***Um cruzeiro semelhante no Radiance of the Seas® está disponível.
‡Um cruzeiro semelhante de 11 noites está disponível.

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

1599

Cabine com Varanda

Cabine Externa

2199

Suíte

2015
2016

14*, 16** de mar
25 de fev

1*, 13† de nov
12† de abr

*Há um cruzeiro semelhante de 17 noites disponível na Austrália, de Perth para Sydney.
**Um cruzeiro especial no Voyager of the Seas® está disponível.
†Um cruzeiro especial no Explorer of the Seas® está disponível.

Preços a partir de

(US$)

2399

Cabine Interna

2199

Cabine com Varanda

3199

3199

Cabine Externa

2599

Suíte

5199

AUSTRÁLIA E NOVA ZELÂNDIA

11 E 14 NOITES NA NOVA ZELÂNDIA

ATIVIDADES IMPERDÍVEIS
PARA SUAS FÉRIAS

10 NOITES PACÍFICO SUL
Legend of the Seas® – planta do deck na página 112.

•

Champagne Bay

••
Lifou
•
Nouméa
•
Vila
Mystery Island

VILA - VILAREJO CULTURAL DE EKASUP
• Conheça os remédios tradicionais e como eles são
extraídos de ervas, raízes e folhas
• Veja como os habitantes fazem as armadilhas para capturar
os animais que caçam, conservam os alimentos e trançam
cestas, capachos e chapéus
• Depois, acompanhe a arte antiga e fascinante de fazer
desenhos na areia

NOUMÉA – Passeio de um dia para a Ilha do Farol
Amedee – Viaje de barca para um refúgio insular
encantador e aproveite um dia divertido e relaxante de
banho de mar e sol, e passeio de barco em uma ilhota de
corais, com bufê no almoço incluído.
LAUTOKA – Refúgio na Ilha Beachcomber – A Ilha
Beachcomber é um paraíso dos Mares do Sul, e você
chegará lá em um catamarã de alta velocidade! Passe o dia
fazendo o mínimo ou o máximo de atividades que desejar.
SUVA – Passeio pelo interior e a espetacular caminhada
sobre o fogo – Assista aos famosos ﬁjianos que andam
sobre o fogo caminharem sobre pedras incandescentes
com sua força misteriosa. Assista às danças que
interpretam lendas e história.

AUSTRÁLIA
Brisbane

•

de escala
• Portos
• Porto de partida

DIA

PORTO DE ESCALA

1

Brisbane, Austrália

CHEGADA PARTIDA

2-3

Navegando

4

Nouméa, Nova Caledônia

08:00

17:00

5

Lifou, Loyalty Islands

08:00

17:00

6

Mystery Island, Vanuatu

08:00

17:00

7

Vila, Vanuatu

08:00

17:00

8

Champagne Bay, Vanuatu

08:00

17:00

9-10

Navegando

11

Brisbane, Austrália

16:30

06:00

A ordem dos portos, os dias dos cruzeiros e os horários podem variar.

BRONZEADO, EXFOLIAÇÃO.
BRONZEADO, EXFOLIAÇÃO.
REPITA POR UMA SEMANA.
Venha ao nosso spa e relaxe com o
Tratamento facial HydraLift. Ele reduz
a aparência das rugas e linhas ﬁnas do
rosto, restaurando a pele. Com apenas
um tratamento, a sua pele ﬁcará mais
macia, jovem e radiante.

Visite WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR
Ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços “a partir de” servem apenas como orientação. Para saber sobre os melhores preços para a data,
visite www.royalcaribbean.com.br ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços neste catálogo estão em dólares americanos e baseiam-se em duas pessoas dividindo uma cabine
da catégoria mencionada e não incluem taxas. Todos os itinerários, datas e valores foram corrigidos até o
momento de impressão, mas estão sujeitos a alterações e disponibilidade. Em alguns de nossos itinerários
europeus, somos obrigados a cobrar impostos sobre valores adquiridos em certas mercadorias e serviços
a bordo, de acordo com os respectivos regulamentos do país do porto. Alguns portos de escala exigem
transportes curtos do navio ao porto. Para ver os Termos e Condições completos, consulte as páginas 120-127.

Partidas de Brisbane, Austrália
2015
2016

18* de nov
17* de jan
3**, 11** de abr

10, 20 de dez
8, 9*, 14‡, 18**, 26** de fev 13†, 24 de mar

*Um cruzeiro semelhante partindo de Sydney, Austrália no Voyager of the Seas® está
disponível.
**Cruzeiros de curta duração.
‡Um cruzeiro semelhante partindo de Sydney, Austrália no Explorer of the Seas® está
disponível.
†Um cruzeiro de 11 noites está disponível.

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

1199

Cabine com Varanda

1799

Cabine Externa

1599

Suíte

2499
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12 NOITES PACÍFICO SUL

Voyager of the Seas® – planta do deck na página 108.

Radiance e Rhapsody of the Seas® –
plantas do deck nas páginas 110 e 112.

Suva

•Mystery Island

Lautoka
••

••Luganville
Vila
••Mystery
Island
Lifou
•
Nouméa
• • Isle of Pines

Champagne Bay

Nouméa

••

Isle of Pines

AUSTRÁLIA

AUSTRÁLIA

•Sydney

de escala
• Portos
• Porto de partida

DIA

PORTOS DE ESCALA

1

Sydney, Austrália

CHEGADA PARTIDA

2-3

Navegando

4

Nouméa, Nova Caledônia

08:00

16:00

5

Mystery Island, Vanuatu

09:00

17:00

6

Navegando

7

Lautoka, Ilhas Fiji

08:00

17:00

8

Suva, Fiji

08:00

17:00

9

Navegando

10

Isle of Pines, Nova Caledônia

08:00

17:00

11-12

Navegando

13

Sydney, Austrália

21:00

de escala
• Portos
• Porto de partida

•

Sydney

DIA
1
2-3
4
5
6
7
8
9
10
11-12
13

PORTOS DE ESCALA
Sydney, Austrália
Navegando
Nouméa, Nova Caledônia
Lifou, Loyalty Islands
Vila, Vanuatu
Champagne Bay, Vanuatu
Luganville, Vanuatu
Mystery Island, Vanuatu
Isle of Pines, Nova Caledônia
Navegando
Sydney, Austrália

CHEGADA PARTIDA
17:00
08:00
08:00
08:00
08:00
07:00
10:00
08:00

18:30
17:00
17:00
17:00
16:00
18:00
17:00

06:30

Os portos de escala e os horários podem variar.

06:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

Partidas de Sydney, Austrália
Radiance of the Seas® (itinerário mostrado acima)

Experiência DreamWorks a bordo

2015

Partidas de Sydney, Austrália
2015
2016

12* de jan
19*** de jan

2016

5*, 8** de mar
13 de mar

16***, 30† de dez
4 de abr

4*, 20*, 31 de jan
5** de nov
7, 19 de jan

31 de mar
3*, 5**, 15*, 24†, 26 de dez
30† de mar

12* de abr

Rhapsody of the Seas®
2015

8*, 17, 28 de jan

28* de fev 20*, 29* de mar

*Cruzeiros de curta duração.
**Um cruzeiro semelhante no Rhapsody of the Seas® está disponível.
***Um cruzeiro especial de 8 noites no Explorer of the Seas® está disponível.
†Um cruzeiro especial, de 11 noites, partindo de Brisbane, Austrália, no
Legend of the Seas® está disponível.

*Cruzeiros de curta duração.
**Um cruzeiro especial de 13 noites no Pacífico Sul e Nova Zelândia está disponível.
***Cruzeiros mais curtos no Explorer of the Seas® estão disponíveis.
†Um cruzeiro de 13 noites no Explorer of the Seas® está disponível.

Preços a partir de

(US$)

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

2099

Cabine com Varanda

2699

Cabine Interna

1899

Cabine com Varanda

2699

Cabine Externa

2299

Suíte

4199

Cabine Externa

2199

Suíte

3199

AUSTRÁLIA E PACÍFICO SUL

12 NOITES PACÍFICO SUL, FIJI

ATIVIDADES IMPERDÍVEIS
PARA SUAS FÉRIAS

10 NOITES NA TASMÂNIA
Rhapsody of the Seas® – planta do deck na página 112.

•

Adelaide

•

Sydney

AUSTRÁLIA

BORA BORA - CRUZEIRO PELA LAGOA E PRAIA

Melbourne

•

• Faça um cruzeiro pela lagoa e conﬁra a vista do pico mais
alto da ilha, o Monte Otemanu, a caminho de uma ilhota
de corais para aproveitar uma pausa e curtir a praia da ilha

•Burnie
HOBART – Destaques de Hobart – Essa excursão
de ônibus por Hobart é imperdível para os hóspedes
que querem conferir os pontos turísticos da cidade
sem abrir mão do conforto. Belíssimos jardins e vistas
panorâmicas se misturam para tornar o seu dia
inesquecível.
DARWIN – Aventuras no Parque Litchﬁeld – O parque
Litchﬁeld encantará a todos com belas cachoeiras e
paisagens intocadas da Austrália selvagem. O parque
dos crocodilos coloca os visitantes em contato com os
maiores répteis do planeta.
BENOA, BALI – Passeio pelo safári de elefantes
Assista às exibições da inteligência e habilidades dos
elefantes na arena do parque e depois faça um passeio
de elefante pela tranquila ﬂoresta.
PAPEETE – Destaque da Costa Leste – Descubra os
destaques da costa leste do Taiti ao visitar a casa de
James Norman Hall, poeta e escritor contemporâneo
norte-americano, e a Venus Point - uma praia muito
popular entre os habitantes. Depois, visite as cataratas
de Faarumai e aproveite um pouco do tempo livre
caminhando pela base das cachoeiras.

TASMÂNIA

•

Hobart

de escala
• Portos
• Porto de partida

DIA

PORTOS DE ESCALA

1

Sydney, Austrália

CHEGADA PARTIDA

2

Navegando

3

Burnie, Tasmânia

08:00

18:00

4

Melbourne, Austrália

08:00

22:00

5

Navegando

6

Adelaide, Austrália

08:00

17:00

7

Navegando

8

Hobart, Tasmânia
(Pernoite no porto)

9

Hobart, Tasmânia

10

Navegando

11

Sydney, Austrália

17:00

12:00
17:00
06:30

Os portos de escala e os horários podem variar.

Partidas de Sydney, Austrália
2015

13* de jan

7 de fev

28** de nov

*Um cruzeiro especial de 7 noites no Radiance of the Seas® está disponível.
**Um cruzeiro especial de 7 noites no Voyager of the Seas® está disponível.

Visite WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR
Ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços “a partir de” servem apenas como orientação. Para saber sobre os melhores preços para a data,
visite www.royalcaribbean.com.br ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços neste catálogo estão em dólares americanos e baseiam-se em duas pessoas dividindo uma cabine
da catégoria mencionada e não incluem taxas. Todos os itinerários, datas e valores foram corrigidos até o
momento de impressão, mas estão sujeitos a alterações e disponibilidade. Em alguns de nossos itinerários
europeus, somos obrigados a cobrar impostos sobre valores adquiridos em certas mercadorias e serviços
a bordo, de acordo com os respectivos regulamentos do país do porto. Alguns portos de escala exigem
transportes curtos do navio ao porto. Para ver os Termos e Condições completos, consulte as páginas 120-127.

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

1899

Cabine com Varanda

2599

Cabine Externa

1999

Suíte

2999
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18 NOITES NO PACÍFICO SUL E HAVAÍ

Radiance of the Seas® – planta do deck na página 110.

Radiance of the Seas® – planta do deck na página 110.

•

Honolulu

INDONÉSIA
Benoa, Bali

•

HAVAÍ

•

Darwin

•Port Hedland
•Geraldton
•Perth

•

Airlie Beach

AUSTRÁLIA

Bora
Bora
Moorea

• •
•Papeete

•
Sydney•
Brisbane

AUSTRÁLIA
Sydney

•

de escala
• Portos
• Porto de partida

DIA

PORTOS DE ESCALA

1

Sydney, Austrália

CHEGADA PARTIDA

2

Navegando

3

Brisbane, Austrália

4

Navegando

5

Airlie Beach, Queensland, Austrália

6-8

Navegando

9

Darwin, Austrália

10-11

Navegando

12

Benoa, Bali, Indonésia

13

Navegando

18:30
08:00

18:00

07:00

18:00

08:00

14

Port Hedland, Austrália

15

Navegando

18:00

09:00

16

Geraldton, Austrália

17

Perth (Fremantle), Austrália

16:00

11:00

18:00

••

DIA

PORTOS DE ESCALA

1

Sydney, Austrália

2-3

Navegando

4

Picton, Nova Zelândia

10:00

20:00

5

Wellington, Nova Zelândia

05:30

16:00

6

Navegando

7
8-10

Linha internacional de mudança
de data
Navegando

11

Papeete, Taiti - Polinésia Francesa

03:00

21:00

12

Moorea, Polinésia Francesa

07:00

18:00

13

Bora Bora, Polinésia Francesa

07:00

18:00

14-18

Navegando

19

Honolulu, Oahu, Havaí

22:00

07:00

de escala
• Portos
• Porto de partida

Wellington
Picton

CHEGADA PARTIDA
17:00

06:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

07:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

Partidas de Sydney, Austrália
2015
2016

26 de fev
12** de mar

Partidas de Sydney, Austrália
11* de jun

17** de nov

2015
2016

19 de abr
3 de abr

21* de set

*Um cruzeiro de 14 noites no Legend of the Seas® está disponível.
**Há um cruzeiro semelhante na Austrália, partindo de Perth (Fremantle) para
Sydney, disponível.

*Um cruzeiro semelhante está disponível, partindo de Honolulu, Oahu, Havaí para
Sidney, Austrália.

Preços a partir de

(US$)

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

2199

Cabine com Varanda

3199

Cabine Interna

2599

Cabine com Varanda

4799

Cabine Externa

2499

Suíte

4999

Cabine Externa

4199

Suíte

7699

AUSTRÁLIA, NOVA ZELÂNDIA E PACÍFICO SUL

16 NOITES COM O MELHOR DA AUSTRÁLIA E BALI

ATIVIDADES IMPERDÍVEIS
PARA SUAS FÉRIAS

10 NOITES NO HAVAÍ
Radiance of the Seas® – planta do deck na página 110.

De Vancouver
Kauaí

đ

CABO SAN LUCAS – EXPERIÊNCIA EM IATE DE LUXO
NO CABO

Honolulu

đ

• Explore as águas de Cabo San Lucas em grande estilo a bordo
de um iate personalizado de 22 metros, para um número
limitado de hóspedes
• Enquanto o iate estiver ancorado, ande de caiaque, faça
mergulho com snorkel ou se aventure em uma pesca em águas
conhecidas por suas espécies esportivas

PUNTARENAS – Parque Nacional do vulcão Poás
Aproxime-se da cratera deste enorme vulcão durante
a excursão pelo Parque Nacional. Com mais de 290
metros de profundidade, esta maravilha da natureza está
bem ativa, com frequentes erupções pequenas de lava
e gêiseres.
CARTAGENA – O Melhor de Cartagena – Passeie pelas
estreitas ruas de paralelepípedos da cidade murada de
Cartagena. Descubra a majestade do santuário de São
Pedro Claver, faça uma excursão pela impressionante
fortaleza de San Felipe e aprenda sobre a história da
religião na Colômbia no Palácio da Inquisição.

đ Lahaina
đ Hilođ

Kailua Kona

đ Portos de escala
DIA
1
2-6
7
8
9
10
11

PORTOS DE ESCALA
Vancouver, Canadá
Navegando
Hilo, Havaí
Kailua, Kona, Havaí
Lahaina, Maui - Havaí
Kauai (Nawiliwili), Havaí
Honolulu, Oahu, Havaí

CHEGADA

06:00
08:00
08:00
08:00
06:00

PARTIDA
17:00
18:00
18:00
18:00
18:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

LAHAINA, MAUI – Passeio luxuoso em Maui – Visite o
tranquilo Vale Iao com formações rochosas singulares
esculpidas durante milênios por riachos nas montanhas
em meio a uma ﬂoresta tropical. Faça uma excursão
guiada pela plantação tropical de Maui e faça compras
no Made-in-Maui Marketplace. Descubra a fantástica
vida marinha do Havaí enquanto caminha pelo Maui
Ocean Center.
KAILUA KONA – Destaques de Kona – Saiba mais
sobre a história e a herança cultural de Kona. Explore os
artefatos exibidos no Parque Nacional de Pu’uhonua o
Honaunau. Visite a miniatura da catedral gótica apelidada
de “Igreja das pinturas”, projetada por um pároco
artista na virada do século XX, e experimente o café
mundialmente conhecido da ilha na cafeteria Royal Kona.

Partidas de Vancouver, Canadá
2015
2016

6*, 14† de maio
20** de abr

11 de set

*Um cruzeiro especial de 9 noites de Honolulu, em Oahu, Havaí, até Vancouver, na
Canadá está disponível.
†Um cruzeiro especial de Ensenada, México até Honolulu, em Oahu, Havaí no
Legend of the Seas® esta disponível.
**Um cruzeiro de 11 noites com o itinerário inverso.

Visite WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR
Ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços “a partir de” servem apenas como orientação. Para saber sobre os melhores preços para a data,
visite www.royalcaribbean.com.br ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços neste catálogo estão em dólares americanos e baseiam-se em duas pessoas dividindo uma cabine
da catégoria mencionada e não incluem taxas. Todos os itinerários, datas e valores foram corrigidos até o
momento de impressão, mas estão sujeitos a alterações e disponibilidade. Em alguns de nossos itinerários
europeus, somos obrigados a cobrar impostos sobre valores adquiridos em certas mercadorias e serviços
a bordo, de acordo com os respectivos regulamentos do país do porto. Alguns portos de escala exigem
transportes curtos do navio ao porto. Para ver os Termos e Condições completos, consulte as páginas 120-127.

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

1299

Cabine com Varanda

2799

Cabine Externa

1499

Suíte

3699
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15 NOITES CANAL DO PANAMÁ

Legend of the Seas® – planta do deck na página 112.

Jewel of the Seas® – planta do deck na página 110.

San Diego

•

MÉXICO

•

Cabo
San Lucas

•

•Puerto VallartaPuerto
Quetzal
•

đ

Colón

• •••Cartagena

Puntarenas

de escala
đ Portos
de partida
đ Porto
đ Navegando

CHEGADA

đPuerto VallartaPuerto
Quetzal
đ

PARTIDA
16:30

07:00
09:00
06:00

15:00
19:00
18:00

07:00

19:00

07:00

18:00

07:00
07:00

14:30
15:00

06:00

DIA
1
2
3
4
5-6
7
8
9
10
11
12
13
14-15
16

đ

Colón

đ đđđCartagena

PORTOS DE ESCALA
Los Angeles, Califórnia
Navegando
Cabo San Lucas, México
Puerto Vallarta, México
Navegando
Puerto Quetzal, Guatemala
Navegando
Puntarenas, Costa Rica
Navegando
Canal do Panamá Navegando
Colón, Panamá
Cartagena, Colômbia
Navegando
San Juan, Porto Rico

Os portos de escala e os horários podem variar.

Partidas de Ft. Lauderdale, Flórida

Partidas de Los Angeles, Califórnia

2015

2015

14*, 29** de abr

San Juan

Canal do
Panamá

Os portos de escala e os horários podem variar.

30 de mar

PORTO RICO

Puntarenas

de escala
đ Portos
de partida
đ Porto
đ Navegando

Canal do
Panamá

PORTOS DE ESCALA
Ft. Lauderdale, Flórida
Navegando
Cartagena, Colômbia
Colón, Panamá
Canal do Panamá (Navegando)
Navegando
Puntarenas, Costa Rica
Navegando
Puerto Quetzal, Guatemala
Navegando
Puerto Vallarta, México
Cabo San Lucas, México
Navegando
San Diego, Califórnia

EUA

MÉXICO

Ft. Lauderdale

Cabo
San Lucas

DIA
1
2-3
4
5
6
7
8
9
10
11-12
13
14
15
16

Los Angeles

đ

EUA

2* de maio

CHEGADA

PARTIDA
16:00

12:30
13:00

19:30
20:00

07:00

18:00

07:00

19:00

06:00
06:00
09:00

18:00
16:00
17:00

06:00

10 de out

*Um cruzeiro especial de San Diego, Califórnia até Ft. Lauderdale, na Flórida,
está disponível.
**Um cruzeiro semelhante está disponível.

*Um cruzeiro especial de San Juan, em Porto Rico, até San Diego, Califórnia
está disponível.

Preços a partir de

(US$)

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

1299

Cabine com Varanda

3999

Cabine Interna

1499

Cabine com Varanda

2899

Cabine Externa

2099

Suíte

5199

Cabine Externa

1799

Suíte

4999

HAVAÍ E CANAL DO PANAMÁ

15 NOITES CANAL DO PANAMÁ

NEM TODAS AS PAISAGENS
DE TIRAR O FÔLEGO PODEM
SER OBSERVADAS DO NAVIO.

Rio de Janeiro, Brasil

91
AMÉRICA DO SUL

ATIVIDADES IMPERDÍVEIS
PARA SUAS FÉRIAS

8-NOITES COM RÉVEILLON EM COPACABANA
Rhapsody of the Seas® – planta do deck na página 112.

Búzios

BRASIL

Ilhabela

São Paulo

• Um show de variedades onde haverá uma apresentação
de tango para ilustrar a expressão máxima de música,
dança e orquestra da região.

RIO DE JANEIRO - O melhor do Rio - Conheça toda
a beleza do Rio de Janeiro do topo de duas famosas
montanhas com vista panorâmica. Na entrada da
baía ﬁca o Pão de Açúcar, que você acessa através
dos famosos bondinhos. E no Corcovado, desfrute
de vistas ainda mais amplas, incluindo o próprio
Pão de Açúcar. Um trenzinho sobe pelas encostas
densamente ﬂorestadas até próximo ao topo. No topo,
você encontrará a icônica estátua do Cristo Redentor,
com seus braços abertos sobre a cidade.

đđ de
đ Praia

Ilha Grande

SHOW DE TANGO E JANTAR EM BUENOS AIRES

đ đ

Porto Belo

Rio de Janeiro

đ

Copacabana

de escala
đ Portos
đ Porto de partida

đ

DIA

PORTOS DE ESCALA

1

São Paulo (Santos), Brasil

2

Porto Belo, Brasil

3

Navegando

4

PUNTA DEL ESTE - Punta del Este, Museu Ralli e
& Casapueblo – A excursão inclui visitas às áreas
residenciais e de resorts de luxo, além do Museu Ralli
de Arte Contemporânea com várias obras de Salvador
Dalí em exposição permanente, e da Casapueblo, a casa
e ateliê do artista Carlos Paez Vilaró.
MONTEVIDÉU - Destaques de Montevidéu - Descubra
os pontos turísticos, monumentos, parques e a
arquitetura variada da capital uruguaia em um tour
panorâmico pelas atrações mais clássicas. A ambiência
europeia permeia a cidade velha, que ostenta edifícios
do período colonial e reﬁnadas estruturas neoclássicas,
como a catedral metropolitana, além das elegantes
estruturas da Art Nouveau, Art Déco e Modernismo
e o bairro Prado, com suas casas e parques distintos.
Da praça da orla, você tem uma vista incrível da
cidade e do Rio da Prata.

CHEGADA PARTIDA
17:00
9:00

18:00

Ilhabela, Brasil

9:00

18:00

5

Búzios, Brasil

10:00

19:00

6

Rio de Janeiro, Brasil

9:00

18:00

6

Praia de Copacabana, Brasil
(Pernoite no porto)

7

Praia de Copacabana, Brasil

8

Ilha Grande, Brasil

9:00

9

São Paulo (Santos), Brasil

7:00

20:00
1:00
20:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

Partindo de São Paulo (Santos), Brasil
2015

26 de dez

Visite WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR
Ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços “a partir de” servem apenas como orientação. Para saber sobre os melhores preços para a data,
visite www.royalcaribbean.com.br ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços neste catálogo estão em dólares americanos e baseiam-se em duas pessoas dividindo uma cabine
da catégoria mencionada e não incluem taxas. Todos os itinerários, datas e valores foram corrigidos até o
momento de impressão, mas estão sujeitos a alterações e disponibilidade. Em alguns de nossos itinerários
europeus, somos obrigados a cobrar impostos sobre valores adquiridos em certas mercadorias e serviços
a bordo, de acordo com os respectivos regulamentos do país do porto. Alguns portos de escala exigem
transportes curtos do navio ao porto. Para ver os Termos e Condições completos, consulte as páginas 120-127.

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

2499

Cabine com Varanda

3799

Cabine Externa

3499

Suíte

4199
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14 NOITES NA TRAVESSIA DO CABO

Rhapsody of the Seas® – planta do deck na página 112.

Rhapsody of the Seas® – planta do deck na página 112.

São Paulo
BRASIL

•

Valparaíso

•

CHILE
Valparaíso

Montevidéu

Montevidéu

•

• ••Punta del Este

Buenos Aires
Puerto Montt

Puerto Madryn

•

•

Puerto Madryn

•

Fiordes Chilenos

Punta
Arenas
Ushuaia

•• •
Estreito de Magalhães •

Cabo Horn

DIA

ARGENTINA

••
Buenos Aires

Fiordes Chilenos

AMÉRICA DO SUL

14 NOITES NA TRAVESSIA DO CABO

PORTOS DE ESCALA

Punta
Arenas
Ushuaia

de escala
đ Portos
de partida
đ Porto
đ Navegando

CHEGADA

•• ••

DIA

PORTOS DE ESCALA

1

Valparaíso, Chile

2

Navegando

19:00

3

Puerto Montt, Chile

8:00

17:00

4

Fiordes Chilenos

5

Estreito de Magalhães

8:00

17:00

6

1

São Paulo (Santos), Brasil

2-3

Navegando

4

Buenos Aires, Argentina

7:00

5

Montevidéu, Uruguai

6

Navegando

7

Puerto Madryn, Argentina

8

Navegando

9

Cabo Horn, Chile

17:00

10

Ushuaia, Argentina

11

Punta Arenas, Chile

12

Estreito de Magalhães

13

PARTIDA

Estreito de Magalhães

17:00

Cabo Horn

de escala
đ Portos
de partida
đ Porto
đ Navegando

CHEGADA

PARTIDA
19:00

9:00

19:00

Punta Arenas, Chile

7:00

17:30

7

Ushuaia, Argentina

10:00

19:00

18:00

8

Cabo Horn, Chile

6:00

8:30

7:00

16:00

9

Navegando

9:00

20:00

10

Puerto Madryn, Argentina

8:00

17:30

11

Navegando

Fiordes Chilenos

12

Punta del Este Uruguai

9:00

19:00

14

Navegando

13

Montevidéu, Uruguai

7:00

17:00

15

Valparaíso, Chile

14

Buenos Aires, Argentina

7:00

15

Buenos Aires, Argentina

Desembarque

5:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

Os portos de escala e os horários podem variar.

Partindo de São Paulo (Santos), Brasil
2016

14 de fev

Partindo de Valparaiso, Chile
2016

27* de mar

*O itinerário faz o caminho de volta.

Preços a partir de
Cabine Interna
Cabine Externa

28 de fev

13* de mar

*O itinerário faz o caminho de volta.

Preços a partir de

(US$)

1999

Cabine com Varanda

2699

Suíte

(US$)

3599

Cabine Interna

1999

Cabine com Varanda

3599

6299

Cabine Externa

2699

Suíte

6299

ATIVIDADES IMPERDÍVEIS
PARA SUAS FÉRIAS

3 E 4 NOITES NO BRASIL
Splendour of the Seas® e Rhapsody of the Seas® –
planta do deck na página 112.

BRASIL

BÚZIOS - PRAIAS DE BÚZIOS DE ESCUNA

Búzios

đ

• Aproveite um dia de sol e diversão na praia a bordo de
uma escuna. Saindo do porto, siga para as praias mais belas
e espetaculares de Búzios. Haverá pelo menos duas paradas
onde você poderá nadar próximo à escuna ou até a areia
para aproveitar a praia mais próxima.

ILHA GRANDE - Caminhada - Saindo do porto a pé,
você conhecerá as principais atrações históricas
e belezas naturais. Saiba por que, depois de séculos
de atividades diversas, a ilha se tornou um paraíso
dos ecologistas. Visite a igreja de São Sebastião, o
antigo aqueduto e o Caminho da Colina. Passe pela
Praia Preta e reserve um tempo para tomar um banho
refrescante na Cachoeira do Poção.
ILHABELA - Passeio até a Praia do Curral e a Cachoeira
3 Tombos – Passeie pela ilha em um veículo 4x4 aberto,
passando pelas praias mais bonitas da ilha antes de
chegar às Cachoeiras dos Três Tombos. Após visitar
a cachoeira, vá até uma das mais famosas praias
da ilha – a Praia do Curral, onde você terá tempo
livre para relaxar, tomar banho de sol e nadar.
SÃO PAULO - O melhor de São Paulo - Após sair
do navio, deixe a região litorânea seguindo pela
Rodovia dos Imigrantes até São Paulo. A cidade
pode ser acessada pela estrada que atravessa as
montanhas da Serra do Mar. Você atravessará uma
grande área industrial para conhecer os destaques
da cidade. Depois de comer em uma churrascaria,
você continuará seu passeio pelos pontos turísticos.

Ilhabela

đ

São Paulo

đ

de escala
đ Portos
đ Porto de partida

DIA

PORTOS DE ESCALA

CHEGADA PARTIDA

1

São Paulo (Santos), Brasil

2

Navegando

3

Búzios, Brasil

6:00

18:00

4

Ilhabela, Brasil

9:00

19:00

5

São Paulo (Santos), Brasil

8:30

18:30

Os portos de escala e os horários podem variar.

Partindo de São Paulo (Santos), Brasil
Splendour of the Seas®
Rota 1 (4 noites)

2015

9, 23 de mar

6, 13 de abr

Rota 2 (3 noites)

2015

3, 10, 17 de abr

20 de mar

Rhapsody of the Seas®
Rota 2 (3 noites)

2015

5, 8, 11 de dez

Visite WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR
Ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços “a partir de” servem apenas como orientação. Para saber sobre os melhores preços para a data,
visite www.royalcaribbean.com.br ou entre em contato com o seu agente de viagens.
Os preços neste catálogo estão em dólares americanos e baseiam-se em duas pessoas dividindo uma cabine
da catégoria mencionada e não incluem taxas. Todos os itinerários, datas e valores foram corrigidos até o
momento de impressão, mas estão sujeitos a alterações e disponibilidade. Em alguns de nossos itinerários
europeus, somos obrigados a cobrar impostos sobre valores adquiridos em certas mercadorias e serviços
a bordo, de acordo com os respectivos regulamentos do país do porto. Alguns portos de escala exigem
transportes curtos do navio ao porto. Para ver os Termos e Condições completos, consulte as páginas 120-127.

Preços a partir de

(US$)

Cabine Interna

359

Cabine com Varanda

639

Cabine Externa

489

Suíte

749

95

7 NOITES ARGENTINA E URUGUAI

Splendour of the Seas® e Rhapsody of the Seas® –
planta do deck na página 112.

Splendour of the Seas® e Rhapsody of the Seas® –
planta do deck na página 112.
BRASIL

AMÉRICA DO SUL

5 NOITES NO BRASIL

đ

São Paulo

BRASIL
Búzios

đ

Ilha Grande

đ
Ilhabela
đ

São Paulo

đ

URUGUAI
Montevidéu

Punta
del Este

đ đđ

Buenos Aires

ARGENTINA

de escala
đ Portos
đ Porto de partida

DIA

PORTOS DE ESCALA

CHEGADA PARTIDA

1

São Paulo (Santos), Brasil

2

Navegando

de escala
đ Portos
đ Porto de partida

DIA

PORTOS DE ESCALA

1

São Paulo (Santos), Brasil

2

Navegando

3

Búzios, Brasil

6:00

18:00

3

Punta del Este, Uruguai

10:00

19:30

4

Ilha Grande, Brasil

9:00

19:00

4

Buenos Aires, Argentina

9:30

23:30

5

Ilhabela, Brasil

8:00

18:00

5

Montevidéu, Uruguai

12:30

20:00

São Paulo (Santos), Brasil

7:00

6-7

Navegando

8

São Paulo (Santos), Brasil

6

CHEGADA

PARTIDA
18:30

Os portos de escala e os horários podem variar.

17:00

8:00

Os portos de escala e os horários podem variar.

Partindo de São Paulo (Santos), Brasil
Splendour of the Seas®

Partindo de São Paulo (Santos), Brasil
Splendour of the Seas®

2015

2015

1* de mar
®

Rhapsody of the Seas
2015

4, 11, 18, 25 de jan
13, 27 de mar

1, 8, 15, 22 de fev

Rhapsody of the Seas®

14 de dez

2015
2016

*O cruzeiro visitará Angra dos Reis, Brasil ao invés de Ilha Grande, Brasil.

19* de dez
3, 10, 17, 24, 31 de jan

7 de fev

*Cruzeiro comemorativo.

Preços a partir de
Cabine Interna
Cabine Externa

Preços a partir de

(US$)

649

Cabine com Varanda

799

Suíte

(US$)

1049

Cabine Interna

769

Cabine com Varanda

1319

1099

Cabine Externa

899

Suíte

1419

ESCOLHA SEU NAVIO E CABINE

NOSSOS
NAVIOS

SUÍTES E
CABINES

DECK
PLANS

páginas 98-99

páginas 100-101

páginas 102-115

Conheça a nossa frota de
navios incríveis e inovadores.

A vista, que já é de tirar o fôlego, ﬁca
ainda melhor em sua varanda privativa.

Conheça a conﬁguração dos
nossos navios.
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CONHEÇA OS NOSSOS NAVIOS
Nossos navios por si só já são destinos onde você vai praticar atividades, ver coisas incríveis e experimentar muito
mais do que imaginou. Conheça os nossos 23 navios e as ofertas exclusivas.

CLASSE QUANTUM

Nossa nova Classe Quantum de navios
colocou os cruzeiros em um patamar totalmente
novo. Para saber os detalhes especíﬁcos, visite:
WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR/QuantumoftheSeas

CLASSE OASIS

Allure of the Seas®
Oasis of the Seas®
CARIBE • EUROPA
TRANSATLÂNTICOS

Anthem of the SeasSM
Quantum of the SeasSM

NEW

ÁSIA • BAHAMAS • BERMUDAS
CARIBE • EUROPA

CLASSE FREEDOM

Freedom of the Seas®
Independence of the Seas®
Liberty of the Seas®
CARIBE • TRANSATLÂNTICOS

CLASSE VOYAGER

Adventure of the Seas®
Explorer of the Seas®
Mariner of the Seas®
Navigator of the Seas®
Voyager of the Seas®
AUSTRÁLIA/NOVA ZELÂNDIA
ÁSIA • BAHAMAS • BERMUDAS
CARIBE • EUROPA • TRANSATLÂNTICOS

CLASSE RADIANCE

Brilliance of the Seas®
Jewel of the Seas®
Radiance of the Seas®
Serenade of the Seas®
ALASCA • AUSTRÁLIA/NOVA ZELÂNDIA
CANADÁ/NOVA INGLATERRA • CARIBE
EUROPA • HAVAÍ • TRANSATLÂNTICOS

CLASSE VISION

Enchantment of the Seas®
Grandeur of the Seas®
Legend of the Seas®
Rhapsody of the Seas®
Splendour of the Seas®
Vision of the Seas®
ALASCA • BAHAMAS • BERMUDAS
CANADÁ/NOVA INGLATERRA
EUROPA • HAVAÍ • TRANSATLÂNTICOS

CLASSE SOVEREIGN

Majesty of the Seas®
BAHAMAS

ATIVIDADES A BORDO DE
ACORDO COM A CLASSE

Quantum

Oasis

Freedom

Voyager

Radiance

Filmes em 3D
Programa para jovens Adventure Ocean®
AquaTheater
Quadra de basquete
Ringue de boxe
Jacuzzi
Carrossel
Casino RoyaleSM
Capela
Cinema/Sala de projeção de ﬁlmes
Experiência DreamWorks
FlowRider®
Simulador de golfe
Parque aquático H2O ZoneSM
Pista de patinação no gelo
Biblioteca
Campo de minigolfe
North StarSM
Uma tela de cinema externa na piscina
Berçário Royal Babies & Tots®
Mesas de sinuca (autoajustáveis)
RipCordSM by iFly®
Parede de escalada
Royal Promenade
Pista de corrida/jogging
Solarium somente para adultos
SeaPlexSM
Quadra de esportes
Espaços somente para jovens
Two70o SM
Spa VitalitySM at Sea e Fitness Center
Tirolesa

RESTAURANTES E BARES*
150 Central Park
Boleros
Boardwalk Dog House
Café Promenade
Champagne Bar
Chops GrilleSM
Cupcake Cupboard
Giovanni’s Table
Izumi Japanese Cuisine
Johnny Rockets®
Park Café
Restaurante Portoﬁno
R Bar
Rita’s Cantina
Samba Grill
Seafood Shack
Solarium Bistro
Sorrento’s Pizza
Bar de Vinhos Vintages
Windjammer Marketplace
Oferecidos apenas em alguns navios da classe.

*Para visualizar todos os 18 restaurantes da Classe Quantum, visite: WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR

Vision

Sovereign
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TEMOS UMA CABINE
PERFEITA PARA VOCÊ.
SUÍTES COM VARANDA
OPÇÕES DE SUÍTES:
Royal Suite Presidencial
Owner’s Suite
Royal Suite Familiar
Grand Suite (em exibição)
Junior Suite
Loft Suite
• Varanda privativa
• Roupas de cama luxuosas
• TV, telefone, minibar e cofre
• Banheiro privativo com chuveiro,
penteadeira e secador de cabelo
• Serviço de quarto completo para café
da manhã, almoço e jantar*†
• Serviço de concierge de cortesia*
• Check-in prioritário*
• Prioridade no desembarque*
• Serviço de transporte de bagagem
de cortesia*
*Excluindo as Junior Suites
†Menus disponíveis para refeições na cabine.
Uma cobrança nominal poderá ser aplicada
ao serviço de quarto. É aplicada uma taxa para
serviços noturnos.

Varanda
Va
Banheiro
Armário
Penteadeira
Sala de estar

CABINES COM VARANDA
Superior (em exibição)
Deluxe com vista para o mar
• Varanda privativa
• Área de estar com sofá-cama*
• Duas camas de solteiro separadas
ou uma cama Royal King**
• Roupas de cama luxuosas
• TV, telefone e cofre
• Banheiro privativo com chuveiro,
penteadeira e secador de cabelo
• Serviço de quarto disponível
24 horas por dia†
*As cabines com varanda podem não
ter sofás-cama em todos os navios. Visite
nossa página online ou consulte seu agente
de viagens para obter mais informações
sobre acomodações de cabine.
**Uma cama Royal King tem 1,84 m de largura
e 2,08 m de comprimento.
†Menus disponíveis para refeições na cabine.
Uma cobrança nominal poderá ser aplicada
ao serviço de quarto.
É aplicada uma taxa para serviços noturnos.

Varanda
Banheiro
Armário
Penteadeira
Penteadei
Pent
ira
Sala de estar
e

Com quatro categorias básicas de acomodação, você terá muitas opções de escolha. Viajando com a
família? Nossas suítes familiares e cabines conjugadas são uma excelente maneira de manter todos juntos.
E se você está viajando com amigos ou em grupo, também temos o que precisa. Todos os nossos navios
oferecem opções de cabine que acomodam 3 ou 4 hóspedes. Para saber mais sobre acomodações e
comodidades especíﬁcas, visite-nos online. Conheça nossas mais novas e elegantes cabines em
WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR

CABINES EXTERNAS
Cabine externa superior (em exibição)
Familiar externa
Externa grande
Externa
• Vista do mar
• Área de estar
• Duas camas de solteiro separadas
ou uma cama Royal King*
• Roupas de cama luxuosas
• TV, telefone e cofre
• Banheiro privativo com chuveiro,
penteadeira e secador de cabelo
• Serviço de quarto disponível
24 horas por dia†
*Uma cama Royal King tem 1,84 m de largura
e 2,08 m de comprimento.
†Menus disponíveis para refeições na cabine.
Uma cobrança nominal poderá ser aplicada
ao serviço de quarto. A tarifa para serviços
noturnos será aplicada.

Janela
Banheiro
Banhe
B
h i
Armário
á
Penteadeira

CABINES INTERNAS
Cabine superior (em exibição)
Grande interna
Interna
• Área de estar
• Duas camas de solteiro separadas
ou uma cama Royal King*
• Roupas de cama luxuosas
• TV, telefone e cofre
• Banheiro privativo com chuveiro,
penteadeira e secador de cabelo
• Serviço de quarto disponível
24 horas por dia†
*Uma cama Royal King tem 1,84 m de largura
e 2,08 m de comprimento.
†Menus disponíveis para refeições na cabine.
Uma cobrança nominal poderá ser aplicada
ao serviço de quarto. É aplicada uma taxa
para serviços noturnos.

Banheiro
Armário
Penteadeira

Há cabines com recursos de acessibilidade
em todos os nossos navios. Para obter mais
informações, visite
WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR

CLOSED CIRCUIT

A RCTV na cabine oferece uma programação via satélite
de cortesia, com os canais ESPN, CNN, BBC World News
e DreamWorks, sujeitos à disponibilidade em navios
e itinerários especíﬁcos.
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CLASSE QUANTUM
Anthem of the Seas

SM

| Quantum of the Seas

SM

INFORMAÇÕES SOBRE O NAVIO
• Comprimento: 347 m
• Capacidade de hóspedes: 4.180
• Largura: 41 m
• Tonelagem bruta: 167.800
• Calado: 8 m

OWNER’S LOFT SUITE
DECK 16

DECK 15

DECK 14

DECK 13

DECK 12

DECK 11

DECK 10

Para visualizar os decks plans interativos, visite: ROYALCARIBBEAN.COM.BR/navios

SUÍTE/DELUXE
Loft Suite com varanda
RL Royal
2
2

152 m varanda principal de 38 m , varanda
lateral do andar principal de 10 m2; varanda
lateral do nível superior de 8 m2

Loft Suite com varanda
OL Owner’s
2
2
90 m varanda principal de 28 m , varanda
lateral do andar principal de 10 m2; varanda
lateral do nível superior de 8 m2

varanda
GL Grand2 Loft Suite com
2
64-78 m , varanda de 4-21 m

CABINES COM VARANDA
Suite com varanda
SL Sky Loft
2
2
62-68 m , varanda de 17 m

OS Owner’s Suite

com varanda

50 m2, varanda de 24 m2

FS Royal Suite Familiar

com varanda

50 m2, varanda de 24 m2

SG Grand Suite Superior

com varanda

32 m2, varanda de 24 m2

Suite com varanda
GS Grand
2
2

D1 D2 Cabine Superior

FJ Junior Suite Familiar

D3 D4 18 m , varanda de 5 m

32 m , varanda de 10 m

com varanda

27 m2, varanda de 7 m2

JS Junior Suite

2

SJ Spa Junior Suite

com varanda

24 m2, varanda de 7 m2

com varanda obstruída

2

18 m2, varanda de 5 m2

D5 D6
D7 D8

com varanda
25 m2, varanda de 14 m2

DO Cabine Deluxe

com varanda

SB Cabine Super Studio

com varanda

11 m2, varanda de 5 m2

E1 Cabines Deluxe

com varanda

16 m2, varanda de 7 m2
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DECK 9

CABINE INTERNA COM VARANDA
VIRTUAL

CABINES EXTERNAS

DECK 8

DECK 7

DECK 6

DECK 5

DECK 4

DECK 3

Esta planta do deck pertence ao Anthem of the SeasSM

CABINES EXTERNAS
F

Cabine Externa
Superior
2

28 m

CABINES INTERNAS

externa
H Cabine
2
16 sm

K

L

Cabine grande interna
com varanda virtual
2

de 16 a 17 m

I

CABINES CONJUGADAS
SI Cabine interna
Studio com
vista virtual
2

G

Cabine Externa
Grande
2

19 m

6 Cabine com sofá-cama † A cabine tem mais duas
camas estilo Pullman
* A cabine tem uma
disponíveis
terceira cama estilo
 Cabines conjugadas
Pullman disponível

M

N

Cabine interna
com varanda virtual

Q

15 m2

 Indica cabines com recursos
de acessibilidade

 Cabine com sofá-cama e uma terceira

cama estilo Pullman disponível

9m

A cabine tem vista obstruída

‡ A cabine tem quatro camas estilo Pullman
adicionais disponíveis
Não exibido: Centro de atendimento médico

Familiar
FC Junior Suite
SM
conjugada
varanda

com

2

OC Cabine conjugada

externa

2

53 m , varanda de 20 m

BC Cabine conjugada

com varanda

iC Cabine interna

conjugada com
Varanda virtual

Todas as cabines e suítes da Royal Caribbean são completas com
banheiro privativo, penteadeira, secador de cabelo, circuito fechado
de TV e telefone.
Para saber as configurações do sofá-cama, fale com o seu agente
de viagens ou ligue para nós.

DECK PLANS – CLASSE QUANTUM

CABINES COM VARANDA

CLASSE OASIS
Allure of the Seas® | Oasis of the Seas®
INFORMAÇÕES SOBRE O NAVIO
• Comprimento: 362 m • Capacidade de hóspedes: 5.402
• Tripulação total: 2.115
• Largura: 46 m
• Tonelagem bruta: 220.000 toneladas
• Calado: 9 m

LOFT E SUÍTES: COM VARANDA
DECK 18

DECK 15

DECK 14

DECK 12

DECK 11

DECK 10

DECK 17

DECK 16
SOLARIUM
BAR

SKY
BAR

MAST
BAR

IZUMI
JAPANESE
CUISINE

WINDJAMMER
MARKETPLACE

ZIP-LINE
FLOWRIDER
FLOWRIDER
WIPE OUT BAR

Para visualizar os decks plans interativos, visite: ROYALCARIBBEAN.COM.BR/navios

SUÍTES COM VARANDA E LOFT
Suite
RS Royal
2

119 m , varanda de 32 m2

CABINES COM VARANDA

Suite-Deck 9
A2 AquaTheater
2
2
66 m , varanda de 66 m

Suite-Deck 10
A3 AquaTheater
2
2

Suite
GS Grand
2

Suite Familiar
PS Presidential
2
2

SL Sky2 Loft Suite

Suite
JS Junior
2

Suite
OS Owner’s
2

L1 Loft Suite
2

108 m , varanda de 45 m

52 m , varanda de 22 m2

61 m , varanda de 60 m

67 m , varanda de 34 m

L2
A1 Suite2 AquaTheater 2Suite-Deck 8
76 m , varanda de 74 m

2

50 m , varanda de 9 m2

varanda

53 m , varanda de 22 m

Loft Suite
RL Royal
2

148 m , varanda de 81 m2

FB Cabine Familiar com

Suite Familiar
FS Royal
2
2

2

2

26 m , varanda de 7 m

34 m , varanda de 10 m2

B1

2

26 m , varanda de 7 m

C1

D1 D2 Cabine Superior com

varanda

D3 D4 16 m2, varanda de 4 m2

B2 Cabines com varanda

D5 D6

16 m2, varanda de 4 m2

D7 D8

e vista para o Boardwalk

C2 Cabines com varanda

e vista para o Central Park
16 m2, varanda de 4 m2
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DECK 9

DECK 8

DECK 7

DECK 6

CABINES EXTERNAS
DECK 5

DECK 4

DECK 3

DECK 4.5

Esta planta do deck pertence ao Allure of the Seas®

CABINES EXTERNAS
Externa Familiar
FO Cabine
2
25 m

F

H

G

I

Cabine externa
16 m2

6 Cabine com sofá-cama

* A cabine tem uma

terceira cama estilo
Pullman disponível

CABINES INTERNAS
com vista para o Boardwalk
BV Cabines
2

camas estilo Pullman
disponíveis

 Cabines conjugadas

25 m

com vista para o Central Park
CV Cabine
2
18 m

† A cabine tem mais duas

Familiar interna
FI Cabine
2

17 m

Promenade
PR Cabine
2
17 m

 Indica cabines com recursos de acessibilidade ‡ A cabine tem quatro camas estilo
 Cabine com sofá-cama e uma terceira cama

estilo Pullman disponível
A cabine tem vista obstruída.

Pullman adicionais disponíveis
Não exibido: Centro de atendimento
médico

K

L

M

N
Q

Cabine interna grande
15 m2

Cabine interna
13 m2

Todas as cabines e suítes da Royal Caribbean são com banheiro
privativo, penteadeira, secador de cabelo, circuito fechado de TV
e telefone.
Para saber as configurações do sofá-cama, fale com o seu agente
de viagens ou ligue para nós.

DECK PLANS – CLASSE OASIS

CABINE COM VARANDA
COM VISTA PARA BOARDWALK

CABINES COM VARANDA

CLASSE FREEDOM
Freedom of the Seas® | Liberty of the Seas®
Independence of the Seas®
INFORMAÇÕES SOBRE
• Comprimento: 338 m
• Largura: 56 m
• Calado: 8 m

O NAVIO
• Capacidade de hóspedes: 3.634
• Tripulação total: 1.365
• Tonelagem bruta: 154.407 toneladas

SUÍTES COM VARANDA
DECK 15

DECK 12

DECK 11

DECK 10

DECK 9

DECK 8

DECK 14

DECK 13

Para visualizar os decks plans interativos, visite: ROYALCARIBBEAN.COM.BR/navios

SUÍTES COM VARANDA

CABINES COM VARANDA

Suite
GS Grand
2

Suite
OS Owner’s
2

D1

D2

Superior com varanda
D3 Cabine
2
2

Suite
JS Junior
2

Suite Familiar
PS Presidential
2
2

E1

E2

Deluxe com varanda
E3 Cabine
2
2

Suite Familiar
FS Royal
2
2

Suite
RS Royal
2

37 m , varanda de 9 m2

27 m , varanda de 8 m2

54 m , varanda de 25 m

55 m , varanda de 18 m2

112 m , varanda de 74 m

126 m , varanda de 29 m2

18 m , varanda de 6 m

17 m , varanda de 6 m

CABINES EXTERNAS
Externa Familiar
FO Cabine
2
27 m

F

G

Cabine Externa Grande
16 m2

H

I

Cabine externa
14 m2
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DECK 5

CABINES INTERNAS

DECK 4

DECK 3

DECK 2

ELEV.

DECK 6

ELEV.

DECK 7

CABINES EXTERNAS

MACBETH
DINING ROOM

Este deck plan pertence ao Independence of the Seas®

CABINES INTERNAS
Promenade Familiar
FP Cabine
2

Familiar interna
FI Cabine
2

30 m

Promenade
PR Cabine
2
14 m

30 m

K
M

L
N
Q

Cabine interna
13 m2

6 Cabine com sofá-cama

 Indica cabines com recursos de acessibilidade

* A cabine tem uma terceira

 Cabine com sofá-cama e uma terceira cama estilo

† A cabine tem mais duas camas

‡ A cabine tem quatro camas estilo Pullman adicionais

cama estilo Pullman disponível
estilo Pullman disponíveis

 Cabines conjugadas

Pullman disponível
disponíveis
A cabine tem vista obstruída.
>> As

cabines abrem somente para estibordo

Todas as cabines e suítes da Royal Caribbean são completas com banheiro privativo, penteadeira,
secador de cabelo, circuito fechado de TV e telefone.
Não exibido: Centro de atendimento médico
Para saber as configurações do sofá-cama, fale com o seu agente de viagens ou ligue para nós.

DECK PLANS – CLASSE FREEDOM

CABINES COM VARANDA

CLASSE VOYAGER
Adventure of the Seas® | Explorer of the Seas®
Mariner of the Seas® | Navigator of the Seas®
Voyager of the Seas®
INFORMAÇÕES SOBRE O NAVIO
• Comprimento: 310 m • Capacidade de hóspedes: 3.114
• Largura: 46 m
• Tripulação total: 1.185
• Calado: 8 m
• Tonelagem bruta: 137.276 toneladas

DECK 12

DECK 15

DECK 11

SUÍTES COM VARANDA

DECK 10

DECK 9

DECK 14

DECK 13

Para visualizar os decks plans interativos, visite: ROYALCARIBBEAN.COM.BR/navios

SUÍTES COM VARANDA
Suite
GS Grand
2

32 m , varanda de 9 m2

CABINES COM VARANDA

Suite
OS Owner’s
2

51 m , varanda de 8 m2

D1 D2 Cabine Superior
com varanda
D3

Suite
JS Junior
2

24 m , varanda de 6 m2

53 m , varanda de 22 m

24 m

16 m , varanda de 4 m

100 m , varanda de 20 m2

E3

Externa Familiar
FO Cabine
2

2

RS Royal2 Suite

E1

Suite Familiar
FS Royal
2
2

2

CABINES EXTERNAS

E2 Cabine Deluxe

F

Cabine Externa Grande

H

Cabine externa

16 m2

com varanda

15 m2, varanda de 4 m2

I

14 m2

DECK 8

109

DECK 7

DECK 6

CABINES EXTERNAS
DECK 5

CABINES INTERNAS

DECK 4

DECK 3

DECK 2

Esta planta do deck pertence ao Explorer of the Seas®

CABINES INTERNAS
Promenade
PR Cabine
2
14 m

K

L

M

N

Q

Cabine interna
13 m2

6 Cabine com sofá-cama

 Indica cabines com recursos de acessibilidade

* A cabine tem uma terceira cama

 Cabine com sofá-cama e uma terceira cama estilo Pullman disponível

† A cabine tem mais duas camas

‡ A cabine tem quatro camas estilo Pullman adicionais disponíveis

 Cabines conjugadas

>> As

estilo Pullman disponível

estilo Pullman disponíveis

A cabine tem vista obstruída.
cabines abrem somente para estibordo

Todas as cabines e suítes da Royal Caribbean são completas com banheiro privativo, penteadeira, secador de cabelo,
circuito fechado de TV e telefone.
Não exibido: Centro de atendimento médico
Para saber as configurações do sofá-cama, fale com o seu agente de viagens ou ligue para nós.

DECK PLANS – CLASSE VOYAGER

CABINES COM VARANDA

CLASSE RADIANCE
Brilliance of the Seas® | Jewel of the Seas®
Radiance of the Seas® | Serenade of the Seas®
INFORMAÇÕES SOBRE O NAVIO
• Comprimento: 293 m • Capacidade de hóspedes: 2.139
• Largura: 32 m
• Tripulação total: 869
• Calado: 8 m
• Tonelagem bruta: 90.090 toneladas

SUÍTES COM VARANDA
DECK 13

DECK 12

DECK 11

DECK 10

Para visualizar os decks plans interativos, visite: ROYALCARIBBEAN.COM.BR/navios

SUÍTES COM VARANDA
Suite
RS Royal
2

Superior com varanda
D1 D2 Cabine
2
2

Suite
GS Grand
2

TS Suíte2 com dois quartos
2

E1

35 m , varanda de 8 m2

Suite
JS Junior
2

27 m , varanda de 6 m2

Suite
OS Owner’s
2

49 m , varanda de 18 m2

DECK 8

As cabines 9032 e 9532 têm
uma varanda menor.

As cabines 8042, 8542, 8590
e 8600 têm uma varanda menor.

CABINES COM VARANDA

familiar
FS Suíte
2

49 m , varanda de 7 m2

DECK 9

88 m , varanda de 26 m2

49 m , varanda de 18 m

CABINES EXTERNAS
Externa Familiar
FO Cabine
2

18 m , varanda de 4 m

24 m

Deluxe com varanda
E2 Cabine
2
2

F

G

E3

H

I

15 m , varanda de 3 m

Cabine Externa grande
15 m2

111

DECK 7

DECK 6

CABINES EXTERNAS
DECK 5

CABINES INTERNAS

DECK 4

DECK 3

DECK 2

As cabines com vista para o mar têm
uma escotilha no lugar da janela.

As cabines 7048, 7548, 7606 e
7596 têm uma varanda menor.

CABINES INTERNAS
K

L

interna
M Cabine
2

N

Q

15 m

Esta planta do deck pertence ao Brilliance of the Seas®

6 Cabine com sofá-cama

 Indica cabines com recursos de acessibilidade

* A cabine tem uma terceira cama

 Cabine com sofá-cama e uma terceira cama estilo Pullman disponível

† A cabine tem mais duas

‡ A cabine tem quatro camas estilo Pullman adicionais disponíveis

 Cabines conjugadas

>> As

estilo Pullman disponível

camas estilo Pullman disponíveis

interna
SI Cabine
2

A cabine tem vista obstruída.
cabines abrem somente para estibordo

10 m

Todas as cabines e suítes da Royal Caribbean são completas com banheiro privativo, penteadeira, secador de cabelo,
circuito fechado de TV e telefone.
Para saber as configurações do sofá-cama, fale com o seu agente de viagens ou ligue para nós.

DECK PLANS – CLASSE RADIANCE

CABINES COM VARANDA

CLASSE VISION
Enchantment of the Seas® | Grandeur of the Seas®
Legend of the Seas® | Rhapsody of the Seas®
Splendour of the Seas® | Vision of the Seas®
INFORMAÇÕES SOBRE
• Comprimento: 263 m
• Largura: 32 m
• Calado: 7 m

DECK 11

DECK 10

O NAVIO
• Capacidade de hóspedes: 2.076
• Tripulação total: 765
• Tonelagem bruta: 70.000 toneladas

DECK 9

SUÍTES COM VARANDA

DECK 8

DECK 7

8532
8534
8536
8538
8540

8040
8042
8044
8046
8048

8542
8544
8546
8548

8050

8550
8552

8052

8554
8556

8058

8558

8062
8064
8066
8068
8070
8072

8569 8565 8563 8559 8557 8553 8551

8060

8063 8061 8057 8053 8051

8054
8056

8074
8076
8078

8560
8562
8564
8566
8568
8570
8572
8574
8576
8578

8080

8580

8082

8582
8584

8084

8590
8592
8594
8598

8098

8094

8100

8092

8588

8579
8581
8583
8585
8587
8102

8088
8090

8096

8586

8077
8079
8081
8083
8085
8087

8600

8086

8596

DECK 12

7106
7108
7110
7112
7114
7116
7118
7120
7122
7124
7126
7128
7130
7132
7134
7136
7138
7140
7142
7144
7146
7148
7150
7151

7513
7529 7525 7521 7517

7029 7025 7021 7017

7102

7647
7649
7653

7147
7149
7153

7602
7606
7608
7610
7612
7614
7616
7618
7620
7622
7624
7626
7628
7630
7632
7634
7636
7638
7640
7642
7644
7646
7648
7650
7651
7652

8038

8530

7532
7534
7536
7538
7540
7542
7544
7546
7548
7550
7552
7554
7556
7558
7560
7562
7564
7566
7568
7570
7572
7574
7576
7578
7580
7582
7584
7586
7588
7590
7592
7594
7596
7598
7600

7654

8034
8036

8526
8528

7625 7621 7617 7613 7609 7603

8032

8524

7645 7643

8030

8520
8522

7656

8028

8039 8035 8033 8031 8029

8024
8026

8518

7512
7514
7516
7518
7520
7522
7524
7526
7528
7530

7577 7573 7569 7565 7563 7559 7555 7551 7547

8020
8022

8516

8535 8533 8531 8529

8017
8019
8021
8023
8025
8027

7658

8015

8018

8514

8513
8515
8517
8519
8521
8523
8525
8527

7660

8013

8016

7032
7034
7036
7038
7040
7042
7044
7046
7048
7050
7052
7054
7056
7058
7060
7062
7064
7066
7068
7070
7072
7074
7076
7078
7080
7082
7084
7086
7088
7090
7092
7094
7096
7098
7100

7049 7045 7041

8014

8511

8011

8512

7077 7073 7069 7065 7063 7059 7055

8510

8012

7127 7123 7119 7115 7111 7107 7103

8508

8010

7515

7145 7143

8506

8008

7158

8504

7152

8004
8006

7014
7016
7018
7020
7022
7024
7026
7028
7030

7156

8500
8502

7154

8001
8002

7013

8000
RADIO
ROOM

Para visualizar os decks plans interativos, visite: ROYALCARIBBEAN.COM.BR/navios

SUÍTES COM VARANDA

CABINES COM VARANDA

Suite
GS Grand
2

Suite
OS Owner’s
2

Suite
JS Junior
2

RS Royal2 Suite

32 m , varanda de 10 m2
22 m , varanda de 6 m2

Suite Familiar
FS Royal
2
2
44 m , varanda de 5 m

47 m , varanda de 10 m2
109 m , varanda de 12 m2

Superior com varanda
D1 D2 Cabine
2
2
17 m , varanda de 3 m

CABINES EXTERNAS
Externa Superior Familiar
FF Cabine
2
43 m

Externa Familiar
FO Cabine
2
21 m

Externa com vista panorâmica para o mar
PV Cabine
2
17 m

F

G

H

I

Cabine Externa grande
14 m2
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4511

4015

4018

4017
4311
4313

4022
4024
4026
4028
4030

4027

4323

4020

4309

4016

4025 4019

4013

4315
4317
4319

3535

3038
3040
3042
3044
3046
3048
3050
3052
3054
3056
3058
3060
3062
3064
3066
3068
3070
3072
3074
3076
3078
3080
3082
3084
3086
3088
3090
3092
3094
3096
3098
3100

3539
3541
3543
3545
3547
3549
3551
3553
3555
3557
3559
3561
3563
3565
3567
3569
3571
3573
3575
3577
3579
3581
3583
3585
3587

4510
4512

4513

4514

4515

4516
4518

4521
4523
4527

4321

4525
4529

4520
4522
4524

4532

4032
4535

4034

4534
4536

4036
4038
4040

4539

4538

4541

4540

4043

4543

4542

4044

4045

4545

4544

4046
4048

4047
4049

4547
4549
4551

4546
4548
4550

4050
4052
4054
4056
4058
4060
4062
4064
4066
4068

4451

4042

4051
4053
4055
4057
4059
4061
4063

4553

4552

4455

4555

4554

4457
4459

4557

4556

4559

4558

4461
4463

4561
4563

4560
4562

4465

4565

4564
4566

4453

4067

4070
4072

4567
4569
4571
4573

4568
4570
4572

4074

4574

4076

4576

3102
3104
3106
3108
3110
3112
3114
3116
3118
3120
3122
3124
3126
3128
3130
3132
3134
3136
3138
3140
3142
3144
3146
3148
3150
3152
3154
3156
3157

3505

3043
3047
3049
3051
3053
3055
3057
3059
3061
3063
3065

3445
3447
3449
3451
3453
3455
3457
3459
3461
3463
3465

3067
3069
3071
3073
3075
3077
3079
3081
3083
3085
3087

3101
3103
3105
3107
3109
3111
3113
3115
3117
3119
3121
3123

3801
3803
3805
3807
3809
3811
3813
3815
3817

3527

4011

4014

4508

4325

4012

4507
4509

4327

4010

4007
4009

3603
3605
3607
3609
3611
3613
3615
3617
3619
3621
3623
3625
3627

2012

2510

2011

2512

2013

2016

2015

2020

2514
2516

2017

2517

2518

2019

2519

2520

2022

2021

2024

2023

2521

2522

2523

2524

2026

2526

2028

2029

2030

2031

3532

2032

3534
3536
3538
3540
3542
3544
3546
3548
3550
3552
3554
3556
3558
3560
3562
3564
3566
3568
3570
3572
3574
3576
3578
3580
3582
3584
3586
3588
3590
3592
3594
3596
3598
3600

2034

3602
3604
3606
3608
3610
3612
3614
3616
3618
3620
3622
3624
3626
3628
3630
3632
3634
3636
3638
3640
3642
3644
3646
3648
3650
3652
3654
3656
3657

2009

2014
2018

2509

3034

4506

4006

2007

2010

2515

4530

4504

2025

3032

4004

2036
2038
2040
2042
2044
2046
2048
2050
2052

2529

2528

2531

2530
2532

2535

2534

2537
2539
2541
2543

2538

2536
2037
2039
2041
2043
2045

2545
2547

2047
2049
2051

2054

2055

2056

2057

2058

2527

4528

4502

3501

4526

4002

4008

3500
3502
3504
3506
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3518
3517
3520
3519
3522
3325
3524
3327
3526
3329
3528
3530
3331

3000
3002
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3315
3022
3317
3024
3319
3026
3028
3321
3323
3030

4500

4000

DECK 2
2005

DECK 3

2027

DECK 4

3313

DECK 5

CABINES INTERNAS

3027

DECK 6

CABINES EXTERNAS

2059

2455
2457
2459

2549
2551
2553
2555
2557
2559

2540
2542
2544
2546
2548
2550
2552
2554
2556
2558

2060

2061

2561

2560

2062

2563

2562

2064

2063
2065

2565

2066

2067

2567

2566

2068

2069

2569

2568

2070

2071

2570

2072

2073

2074

2075

2571
2573
2575

2076

2077

2577

2576

2078

2079

2080

2081

2082

2083

2084

2085

2086

2087

2579
2581
2583
2585
2587

2564

2572
2574
2578
2580
2582
2584
2586

2088

2588

2092

2592

2094

2594

2096

2596

2098

2598

2100

2600

2102
2104

2101
2103
2105
2107
2109
2111
2113
2115
2117
2119
2121

2703
2705
2707
2709
2711
2713
2715
2717
2719

2602
2603
2605
2607
2609
2611
2613
2615
2617
2619
2621
2623

2604

2126

2625

2626

2128

2627

2628

2106
2108
2110
2112
2114
2116
2118
2120
2122
2124

2606
2608
2610
2612
2614
2616
2618
2620
2622
2624

2130

2630

2132

2632

2134

2634

2136

2636

2138

2638

Esta planta do deck pertence ao Rhapsody of the Seas®

CABINES INTERNAS
J

Cabine Superior interna

K

L

Cabine interna grande

M

N

15 m2
13 m2

Q

6 Cabine com sofá-cama

 Indica cabines com recursos de acessibilidade

* A cabine tem uma terceira cama

 Cabine com sofá-cama e uma terceira cama estilo Pullman disponível

† A cabine tem mais duas camas

‡ A cabine tem quatro camas estilo Pullman adicionais disponíveis

 Cabines conjugadas

>> As

estilo Pullman disponível

estilo Pullman disponíveis

Cabine interna
12 m2

A cabine tem vista obstruída.
cabines abrem somente para estibordo

Todas as cabines e suítes da Royal Caribbean são completas com banheiro privativo, penteadeira, secador de cabelo,
circuito fechado de TV e telefone.
Não exibido: Centro de atendimento médico
Para saber as configurações do sofá-cama, fale com o seu agente de viagens ou ligue para nós.

DECK PLANS – CLASSE VISION

CABINES COM VARANDA

CLASSE SOVEREIGN
Majesty of the Seas®
INFORMAÇÕES SOBRE
• Comprimento: 268 m
• Largura: 32 m
• Calado: 7 m

O NAVIO
• Capacidade de hóspedes: 2.350
• Tripulação total: 912
• Tonelagem bruta: 74.077 toneladas

SUÍTES COM VARANDA
DECK 12

DECK 11

DECK 10

ROYALCARIBBEAN.COM.BR/navios

SUÍTES COM VARANDA
65 m varanda de 13 m2

Suite
GS Grand
2

Suite Familiar
FS Royal
2
2

Suite
JS Junior
2

41 m , varanda de 10 m2

As cabines da categoria I
têm a vista obstruída.

CABINES EXTERNAS

Suite
RS Royal
2

Suite
OS Owner’s
2

DECK 8

A maioria das cabines do Deck 9
têm vista obstruída

Para visualizar os decks plans interativos, visite:

33 m , varanda de 7 m

DECK 9

Externa Superior
SO Cabine
2
14 m

30 m , varanda de 10 m2

F1
2

20 m varanda de 5 m

F2

F3

G

H
I

Cabine externa
11 m2

DECK 7

As cabines da categoria I
têm a vista obstruída.
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DECK 6

CABINES EXTERNAS
DECK 5

DECK 4

CABINES INTERNAS
DECK 3

DECK 2

As cabines Categoria I
têm a vista obstruída.

Este deck plan pertence ao Majesty of the Seas®

CABINES INTERNAS
K
M

L
N
Q

Cabine interna grande
10 m2

6 Cabine com sofá-cama

 Indica cabines com recursos de acessibilidade

* A cabine tem uma terceira

 Cabine com sofá-cama e uma terceira cama estilo Pullman disponível

† A cabine tem mais duas camas

‡ A cabine tem quatro camas estilo Pullman adicionais disponíveis

cama estilo Pullman disponível

estilo Pullman disponíveis

A cabine tem vista obstruída

 Cabines conjugadas
Todas as cabines e suítes da Royal Caribbean são completas com banheiro privativo, penteadeira, secador de cabelo,
circuito fechado de TV e telefone.
Não exibido: Centro de atendimento médico
Para saber as configurações do sofá-cama, fale com o seu agente de viagens ou ligue para nós.

DECK PLANS – CLASSE SOVEREIGN

CABINES SUPERIORES
COM VISTA PARA O MAR

PERSONALIZE SUAS FÉRIAS.

PERSONALIZE
SUAS FÉRIAS

PERGUNTAS
FREQUENTES

página 118-119

página 120-127

Após reservar seu cruzeiro,
reserve com antecedência o spa, os
restaurantes de especialidades e
muito mais, para criar seu cruzeiro
ideal de férias.

Tudo o que você precisa saber
para aproveitar ainda mais
as suas férias, como: o que
levar,informações importantes
sobre a viagem e muito mais.
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CONTAGEM REGRESSIVA PARA
O CRUZEIRO

É fácil reservar seu cruzeiro de férias. Consulte seu agente de viagens , ligue para 0800 892 0206 ou acesse
WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR para começar a aventura hoje mesmo.
Assim que reservar o cruzeiro, aproveite suas férias ao máximo usando a nossa ferramenta de reserva antecipada
online Cruise Planner em WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR/cruiseplanner. Com essa ferramenta você poderá planejar
com antecedência todas as opções incríveis a seguir.

EXCURSÕES

RESERVAS NO VITALITYSM SPA

Não se contente em apenas observar o mundo.
Explore-o. Permita-nos ser o seu guia e mostrar o
melhor que cada um dos destinos tem a oferecer.
Pesquise e compre suas excursões agora mesmo no
site WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR/excursoes

Embarque em uma viagem de tranquilidade total com
as várias terapias do spa desenvolvidas para ajudar você
a relaxar. Veja a nossa lista completa de serviços de spa
e reserve um dos serviços rejuvenescedores online.
WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR/cruiseplanner

PACOTES DE BEBIDAS

MY TIME DINING®

Mate sua sede com os pacotes de bebidas com
maiores vantagens para incluir suas bebidas favoritas,
desde a Coca-Cola® a vinhos requintados, drinques,
sucos de frutas até a água Evian®.
WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR/cruiseplanner

Você quer passear até tarde e aproveitar até os últimos
raios de sol? Ou ﬁca ansioso para comer algo depois
da excursão? O My Time Dining® proporciona a você
a ﬂexibilidade de planejar seu jantar no horário que
quiser. Você pode fazer reservas entre 18h e 21h30
todas as noites. Você poderá fazer reservas diárias
com 3 meses e até 4 dias antes da partida em
WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR/dining

RESTAURANTES DE ESPECIALIDADES
Faça reservas nos restaurantes preferidos dos
nossos hóspedes antes da viagem. Receba créditos
a bordo fazendo 3 ou mais reservas para se deliciar
e economizar! WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR/
cruiseplanner
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DYNAMIC DINING

PROGRAMA ROYAL WEDDING

Um mundo novo de descobertas culinárias a bordo
dos navios da classe Quantum. Não há deﬁnição nas
horas do jantar, assentos marcados nem noites de
gala. Em vez disso, deixe seu apetite ser o guia, com
18 possibilidades irresistíveis diante de você. Saiba
mais sobre o Dynamic Dining em

Faça o casamento dos seus sonhos ou renovações de
votos a bordo enquanto estiver no porto, em alto-mar
ou em um dos nossos destinos incríveis. Saiba mais em
WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR ou ligue para
0800 892 0206.

WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR

RESERVAS DE ENTRETENIMENTO
Escolha entre várias opções de entretenimento
oferecidas como cortesia a bordo e elaboradas
para hóspedes de todas as idades. Reserve com
antecedência os ingressos de alguns shows ao viajar
no Anthem of the SeasSM, Quantum of the SeasSM,
Oasis of the Seas®, Allure of the Seas®,
Liberty of the Seas® ou Freedom of the Seas®.

PRESENTES E SERVIÇOS
Vai comemorar seu aniversário, bodas ou fazer
um pedido de casamento? Você pode pedir ﬂores,
champanhe, morangos e muito mais para serem
entregues em sua cabine. Temos tudo o que você
precisa em nossa loja online, até mesmo as roupas
e acessórios Crown & Anchor® Society. Peça online em
WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR

ALUGUEL DE SMOKING E DETALHES ESPECIAIS

PACOTES DE FOTOS E LEMBRANÇAS

Peça seu smoking favorito e receba-o em sua
cabine a bordo. Visite-nos online em

Economize fazendo o pedido antecipado online no site
MyCruisePhotos.com. Você tem a opção de solicitar
com antecedência produtos como os pacotes de fotos
impressas em alta qualidade, álbuns de fotograﬁas
personalizados, imagens digitais “Get the Picture” em
CD e o DVD Cruise in Review. Todos os nossos produtos
passam pelos processos de fabricação e acabamento
a bordo para serem levados pelos hóspedes no ﬁm
do cruzeiro.

WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR

CONDIÇÕES E INFORMAÇÕES GERAIS
Os termos e condições pevistos nesse documento tem por objetivo prestar os
devidos avisos e esclarecimentos a todos os hóspedes da reserva, que declaram,
desde já, que aceitam e estão de acordo com o disposto nas cláusulas a seguir.

Caribbean quando da efetivação do pagamento, podendo a Companhia, inclusive,
indicar ou definir uma cabine de categoria superior. Uma vez alocado o hóspede na
cabine garantida indicada pela companhia, esta não poderá ser alterada, ainda que
para uma cabine de categoria inferior.

IMPORTANTE: As presentes condições e cláusulas foram impressas

ADICIONAL PARA CABINES INDIVIDUAIS

em Setembro/2014, data em que estavam todas em vigor e regulavam
todas as reservas da Royal Caribbean. Todavia, tais termos poderão sofrer
alterações sem aviso prévio. Verifique as condições atualizadas no nosso
site WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR.

Em caso de reservas de cabines para serem utilizadas como individuais, será cobrado
um adicional correspondente a 100% do valor pago por hóspede, com base em
cabine dupla, para aquela categoria de cabine. Em caso de cancelamento de um ou
mais hóspedes de uma reserva já confirmada, passando a cabine a ser utilizada como
individual, o adicional de 100% será cobrado do hóspede que permanecer na cabine,
sob pena de cancelamento da reserva. Essa regra não se aplica às cabines familiares,
que não permitem a utilização como individual, visto que são cabines com espaço
maior e que exigem número específico de hóspedes para efetivação da reserva.

CONDIÇÕES GERAIS

INFORMAÇÕES PARA EFETUAR RESERVA
Os cruzeiros da Royal Caribbean podem ser reservados por meio de um agente de
viagens autorizado ou através do site WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR. O hóspede
sempre responderá perante a Royal Caribbean pelos custos, ainda quando
representado por um agente de viagens. Embora a Companhia utilize todos os
meios possíveis para atender às solicitações dos hóspedes, os cruzeiros estão
sujeitos à disponibilidade no ato da reserva.

SOBRE AS RESERVAS E RESPECTIVOS PAGAMENTOS
As reservas somente serão confirmadas quando cumpridos os seguintes requisitos:
(a) pagamento do valor integral da reserva, que deverá ocorrer no horário de
funcionamento bancário e dentro do prazo da reserva seja ela feita direta, online ou
através de agentes de viagens;
(b) retorno à Royal Caribbean do Contrato de Compra de Cruzeiro Marítimo
devidamente preenchido e assinado;
(c) aceitação da reserva pela Royal Caribbean através da emissão de um número de
reserva.
O pagamento somente poderá ser realizado em Reais. Todavia, tendo em vista
que o preço do cruzeiro é baseado no dólar norte-americano (US$), o câmbio
para conversão da tarifa será o dólar turismo, cotação de venda, a ser informado
diariamente pela Royal Caribbean Brasil.
O pagamento da reserva poderá ser feito através de cheque nominal à Royal
Caribbean Cruzeiros (Brasil) Ltda ou cartão de crédito (Visa, Amex, Diners e
MasterCard). Quando o pagamento for feito através da agência de viagens, caberá
ao agente encaminhar o pagamento à Royal Caribbean, através dos meios de
pagamento por ela determinados. Importante destacar que, em nenhuma hipótese,
será aceito pagamento de cheque e/ou cartão de crédito da agência de viagens, em
nome do hóspede.
Pagamentos efetuados com cheque somente serão considerados válidos após
sua captura e compensação bancária efetiva, e pagamentos feitos com cartões de
crédito, após a autorização da respectiva operadora.
O preço da reserva corresponde apenas ao cruzeiro contratado, inclusos, somente,
os tributos diretamente decorrentes da presente contratação e taxas portuárias e de
serviços (quando cobradas antecipadamente).
Demais despesas e taxas relacionadas à viagem, tais como, sem se limitar, custos
com vistos, vacinas, autorizações, documentação, assistência ao viajante , serviços
médicos, estéticos, contratação de serviços opcionais (passagens aéreas, transfers,
excursões, etc.), consumo de bebidas, casinos, aquisição de bens e serviços em lojas/
estabelecimentos localizados no interior da embarcação, serão arcadas pelo hóspede,
à parte, devendo ser paga no interior do navio através de sistema próprio (SeaPass®).
A reserva poderá ser automaticamente cancelada pela Royal Caribbean,
independentemente de aviso ou notificação prévia, quando:
(a) Se o pagamento exigido, seja por depósito, pagamento parcelado ou o valor
integral do cruzeiro não ocorrer no prazo e condições convencionadas e previstas
na Notificação da Reserva;
(b) Em razão de erro, falsidade, duplicidade, insuficiência de dados e informações
de qualquer um dos hóspedes, bem como na ausência de assinatura do Contrato e
rubrica em todas as suas páginas ou na falta do produto objeto da reserva.
A Royal Caribbean se reserva o direito de alterar os preços publicados dos cruzeiros,
sem aviso prévio. Também constitui direito da Royal Caribbean a cobrança de tarifa
complementar referente à Taxa de Combustível, se houver alteração nesta taxa
que justifique tal aumento. Fica, ainda, sujeito à alterações, o valor das demais taxas
referentes ao cruzeiro, quando esta alteração decorrer de autoridade competente.

CABINE GARANTIDA
Na hipótese do hóspede optar pela chamada “cabine garantida”, fica, desde
já, determinado que o que se garante é a categoria da cabine, ou seja, o preço
correspondente à cabine que se está garantindo. O hóspede não poderá escolher
a cabine na qual que ficará acomodado, que será definida a livre critério da Royal

TAXAS DE SERVIÇO
Nos cruzeiros com embarque no Brasil o pagamento das taxas de serviço será
cobrado antecipadamente, no momento da reserva. Um total diário de US$ 12,00
por hóspede (US$ 14,25 no caso de hóspedes acomodados em suítes), por dia de
cruzeiro. As taxas de serviço serão divididas entre funcionários dos restaurantes
(gaçom, assistente do garçom, e chefe dos garçons), camareiros e funcionários de
outras áreas que o ajudam a ter uma experiência de cruzeiro ainda melhor. Para
cruzeiros nacionais, estes valores devem ser pre-pagos junto com o valor do seu
cruzeiro. Caso o hóspede não tenha pago antecipadamente, o valor das taxas de
serviço, este valor será adicionado à conta SeaPass®.
De todo modo, a bordo haverá ainda um acréscimo à conta do hóspede no cartão
de bordo (SeaPass®) no montante de 15%, referente à taxa de serviço, caso haja o
consumo de bebidas à bordo.
Nos “CruiseTours” atribuimos os seguintes valores para as taxas de serviços:
• Austrália - Adventure Specialist: $5,00 à $10,00 dólares australianos dia por
hóspede
• Nova Zelândia - Adventure Specialist: $5,00 à $10,00 dólares neozelandeses
dia por hóspede
• Europa - Adventure Specialist: $5,00 por dia por hóspede
• Alasca - Adventure Specialist: US$ 3,50 por dia por hóspede
• Alasca - Traincar Host: US$ 1,00 por dia por hóspede
• Alasca - Motorcoach Driver: US$ 2,50 por dia por hóspede

GORJETAS
Os tripulantes da Royal Caribbean atendem a todos os hóspedes com o
Serviço Gold Anchor, portanto nos cruzeiros, gorjetas serão dadas em caráter
de agradecimento pelo bom serviço e pela atenção especial dispensada pelos
tripulantes aos hóspedes.

REGRAS PARA GRUPOS
As regras para grupos podem variar de acordo com a temporada, o navio e a
quantidade de hóspedes participantes. As regras para depósitos, pagamentos
finais, cancelamentos e termos e condições são de responsabilidade do agente
de viagens, ressaltando que nem sempre são as mesmas aplicáveis às reservas
individuais. Para grupos especiais (estudantes, debutantes, etc.), deverá ser
consultado o agente de viagens.

CANCELAMENTOS
O hóspede que desejar cancelar o cruzeiro somente poderá fazê-lo por escrito,
através de formulário específico (“Termo de Cancelamento de Cruzeiro”), que
deverá ser assinado pelo próprio hóspede e entregue ao agente de viagens. Se o
cancelamento for de toda a reserva, o Termo de cancelamento deverá ser assinado
pela mesma pessoa que assinou o Contrato de Compra de Cruzeiro Marítimo.
A data em que o Termo de cancelamento for efetivamente protocolado, junto à
agência de viagens na qual foi feita a reserva do cruzeiro, determinará a incidência
ou não de penalidades no valor a ser reembolsado ao hóspede de acordo com o
período e a previsão contratual.
Para reservas feitas através do site da Royal Caribbean o hóspede poderá efetuar o
cancelamento pela ferramenta Meus Cruzeiros.
Se o cancelamento for solicitado até 60 dias antes do embarque ou 90 dias no caso
de cruzeiros de Natal, Ano Novo e feriados, o hóspede terá direito à restituição
do valor efetivamente pago, descontado porém: (i) o correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor total da reserva, a título de multa compensatória por despesas
administrativas; (ii) o valor pago à agência de viagens, a título de comissão pelos
serviços prestados, os quais deverão ser pleiteados junto à própria agência.
Se o pedido de cancelamento ocorrer após os prazos mencionados, serão

aplicadas as penalidades constantes na tabela abaixo, a título de multa
contratual, em favor da Royal Caribbean, nos seguintes percentuais aplicados
sobre o valor da tarifa:

CRUZEIRO
Embarque no Brasil e no exterior (exceto Natal, Ano Novo e feriados)
SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO
Em até 59 a 45 dias antes do embarque
Em até 44 a 31 dias antes do embarque
Em até 30 a 15 dias antes do embarque
Em até 14 a 08 dias antes do embarque
Em até 07 dias ou menos antes do embarque

RETENÇÃO
20%
25%
50%
75%
100%

CRUZEIRO
Natal, Ano Novo e feriados (Válido para Nacional e Internacional)
SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO
Em até 89 a 45 dias antes do embarque
Em até 44 a 31 dias antes do embarque
Em até 30 a 15 dias antes do embarque
Em até 14 a 08 dias antes do embarque
Em até 07 dias ou menos antes do embarque

RETENÇÃO
20%
25%
50%
75%
100%

O hóspede que cancelar até 7 (sete) dias ou menos antes da data de embarque
ou que não se apresentar dentro do prazo de partida/embarque ou, ainda, que
abandonar o cruzeiro já iniciado, por qualquer motivo, perde o direito a qualquer
reembolso, sendo devido, ainda, os pagamentos vincendos, decorrente de eventual
parcelamento. A multa compensatória de 5% não será cobrada quando for aplicada
a tabela de penalidades acima. Também no caso de aplicação desta tabela de
penalidades, a comissão da agência de viagens deverá ser pleiteada junto a esta.
A restituição do valor pago em caso de cancelamento observará a mesma
forma pela qual foi realizado o pagamento do cruzeiro. Caso o hóspede contrate
financiamento bancário consignado (CDC), o custo financeiro deverá ser verificado
diretamente com a instituição financeira na qual contratou o serviço.
O cancelamento individual não implicará no cancelamento dos demais integrantes
da cabine, não tendo estes, portanto, direito a qualquer reembolso. Em caso
de cancelamento de um ou dois hóspedes em cabines triplas ou quádruplas,
respectivamente, este(s) será(ão) considerado(s) como 3° e/ou 4° hóspedes, e o
valor devido a título de reembolso será proporcional ao valor correspondente a tais
hóspedes na reserva, ainda que o valor total da cabine tenha sido rateado/dividido
entre todos os seus ocupantes, ou seja, se o valor tiver sido dividido entre todos os
hóspedes em partes iguais, ficam estes cientes de que eventual diferença entre o valor
pactuado entre eles e/ou com a agência de viagens não vincula a Royal Caribbean.
Somente serão restituídos os valores referentes aos preços praticados pela Royal
Caribbean. O preço cobrado pelo agência de viagens junto ao CONTRATANTE,
a título de remuneração pelos seus serviços, bem como a eventuais divisões
internas de pagamentos realizadas entre os hóspedes ou entre estes e a
agência de viagens não está vinculado a Royal Caribbean que não poderá ser
responsável por eventual reembolso dos valores supra mencionados. Portanto,
a Royal Caribbean somente efetuará restituições por cancelamento nos termos
estabelecidos no Contrato de Compra de Cruzeiro Marítimo e com base nos
preços constantes na Notificação de Reserva.

ALTERAÇÃO DE NOMES OU DATAS
A alteração de nomes de hóspedes de uma mesma cabine após o pagamento
da reserva somente será possível quando solicitada à Royal Caribbean Brasil
com até 15 (quinze) dias de antecedência à data do embarque e estará sujeita à
disponibilidade no navio e autorização da Companhia. Quando permitida a troca,
haverá uma multa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por hóspede, somada
à diferença da tarifa em vigor na época da alteração, quando for o caso. Caso
o hóspede que estiver sendo substituído for o pagante da reserva, este deverá
assinar um documento consentindo expressamente que a reserva seja mantida
em seu nome. De todo modo, a Royal Caribbean Brasil deverá ser notificada pela
agência, quando for o caso, ou diretamente pelo hóspede em caso de venda
direta, sob pena de cancelamento de toda a cabine.
No caso de pedido de alteração da data do cruzeiro pelo hóspede, uma nova
reserva deverá ser efetuada no mesmo momento, sob pena de cancelamento
daquela e aplicação das penalidades cabíveis. Essa solicitação deverá ser enviada
por escrito com até 15 (quinze) dias de antecedência ao embarque e somente
poderá ser confirmada se houver disponibilidade no cruzeiro escolhido e se a
Companhia expressamente concordar com esta alteração. Se o hóspede realizar
a viagem na nova data reservada, nenhuma penalidade será cobrada, no que diz
respeito à alteração realizada. Todavia, se essa nova reserva também for cancelada,
será aplicada neste caso a penalidade da reserva original (primeira reserva
efetuada). Desta forma, em caso de cancelamento ou alteração após a alteração
supra mencionada, o hóspede deverá considerar as datas da primeira reserva
para fins de cálculo de penalidade por cancelamento. Portanto, reforçamos que
as penalidades serão aplicadas levando-se em consideração o cruzeiro original, e
não o período de penalidade da reserva atual modificada pelo hóspede. Ocorrerá,
portanto, o cancelamento definitivo e a aplicação das penalidades cabíveis.

ALTERAÇÃO/CANCELAMENTO PELA ROYAL CARIBBEAN
Fica ressalvado o direito da Royal Caribbean de alterar qualquer cruzeiro ou
até mesmo cancelá-lo em razão de alguma necessidade operacional, comercial,
ou de qualquer outra natureza, bem como no caso de circunstâncias incomuns
ou imprevisíveis, cujas consequências não poderiam ter sido evitadas pela
Companhia, mesmo que esta tenha tomado todos os devidos cuidados, quando
o cancelamento ocorrer por caso fortuito ou força maior. Nos casos em que
for realizada qualquer alteração e/ou cancelamento, a Royal Caribbean se
compromete a informar ao hóspede ou ao agente de viagens o mais rápido
possível acerca das novas opções de cruzeiro oferecidas pela própria Companhia,
sendo direito do hóspede cancelar a reserva e receber o reembolso integral
do valor pago, salvo o valor referente a comissão da agência, caso não aceite
nenhuma das opções sugeridas pela Royal Caribbean.
Ainda, a Royal Caribbean reserva-se o direito de, a qualquer momento, cancelar o
cruzeiro em caso de eventual suspensão das operações de câmbio ou em razão
da incidência de ônus fiscais impostos pelas autoridades competentes, com a
devolução ao hóspede pagante de toda e qualquer importância paga, salvo a
comissão da agência que deverá ser requerida junto a esta.

ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO
Por motivos de caso fortuíto ou força maior, por determinação da Companhia e/
ou do Comandante, a fim de garantir a segurança dos hóspedes e tripulação, o
navio poderá desviar-se do itinerário proposto, retardar ou avançar a navegação,
suprimir ou alterar localização ou tempo de permanência nos portos de escala,
providenciar o deslocamento substancialmente equivalente por uma outra
embarcação, rebocar ou ser rebocado, ajudar outras embarcações ou praticar
qualquer ato semelhante que, segundo opinião própria da Companhia e a critério
do Comandante de qualquer embarcação, seja justificado por qualquer razão,
inclusive sendo possível o cancelamento do cruzeiro.
Tratam-se de circunstâncias que escapam totalmente ao controle da Companhia,
ou seja, que não poderiam ter sido previstas ou evitadas, mesmo tendo sido
tomadas todas as precauções razoáveis. Entre estas circunstâncias, incluemse, não se limitando à guerras ou ameaças, atos terroristas ou ameaça de
tais atos, motins ou perturbações civis, catástrofes naturais ou nucleares,
incêndios, condições climáticas adversas, riscos à saúde, epidemias e todas as
circunstâncias similares. Desde que a referida decisão seja tomada de maneira
ponderada e conforme as leis internacionais que impliquem em segurança e
conforto dos hóspedes, tripulantes e/ou terceiros, a Royal Caribbean não terá
nenhuma obrigação para com o hóspede.

DOCUMENTOS, VISTOS, VACINAS E AUTORIZAÇÕES
CRUZEIROS NACIONAIS (ROTEIROS EXCLUSIVAMENTE PELO BRASIL)
Brasileiros Adultos: Carteira de Identidade (RG) emitida pela secretaria de
segurança pública, original, em bom estado com no máximo 10 (dez) anos de
emissão ou qualquer documento de identificação com foto válida no Território
Nacional (CNH, CREA, OAB,CRM, Carteira de Trabalho e etc).
Estrangeiros residentes no Brasil: Carteira RNE original ou passaporte válidos.
Estrangeiros: Passaporte válido, com visto se necessário.
Brasileiros menores entre 12 e 18 anos: Carteira de Identidade Válida (RG)
Brasileiros menores de 12 anos: Carteira de Identidade Válida (RG) ou Certidão de
Nascimento.
***Menores de 12 anos: Viajando desacompanhado de ambos os pais é necessária
a apresentação de autorização por escrito , em 1 (uma) via com firma reconhecida
dos responsáveis legais, é imprescindível a Autorização específica para realizar
a viagem. Na hipótese de um dos pais ser falecido, será necessário apresentar a
certidão de óbito original no embraque.
CRUZEIROS INTERNACIONAIS COM DESTINO AOS PAÍSES DO MERCOSUL
Brasileiros: Carteira de Identidade (RG)* emitida pela secretaria de segurança
pública, original, em bom estado com no máximo 10 (dez) anos de emissão, ou
passaporte com validade de pelo menos 06 (seis) meses antes de sua expiração,
dadas as exigências das autoridades da Argentina e Uruguai.
*Hóspedes viajando para a Argentina com a Carteira de Identidade (RG) deverão
preencher o formulário de entrada e saída da Argentina a seguir em 2 vias:
http://www.migraciones.gov.ar/accesos/tarjeta.php
Estrangeiros residentes no Brasil: Indispensável passaporte válido (consultar vistos)
com tarjeta de imigração (tarjeta de entrada no Brasil) e carteira RNE original.
Estrangeiros não-residentes no brasil: Indispensável passaporte válido (consultar
vistos) e tarjeta de imigração (tarjeta de Entrada no Brasil). Hóspedes com
nacionalidade pertencente ao mercosul podem embarcar com a Carteira de
Identidade e Tarjeta de entrada no Brasil.
***Menores de 18 anos: Os menores portadores do novo passaporte azul
deverão apresentar, além do passaporte Carteira de Identidade Válida (RG) ou
Certidão de Nascimento. Viajando desacompanhado de um dos pais é necessária
a apresentação de autorização por escrito , em 03(três) vias com firma
reconhecida do responsável legal ausente. Caso o menor esteja desacompanhado
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de ambos os pais ou representante legal, é imprescindível a Autorização Judicial
específica para realizar a viagem. Na hipótese de um dos pais ser falecido, será
necessário apresentar a certidão de óbito original no embraque.
CRUZEIROS INTERNACIONAIS PELO MUNDO
Brasileiros Adultos: Passaporte válido para todos os países em cujos portos o navio
fizer escala, com validade de até 06 (seis) meses antes de sua expiração. Visto se
necessário.
Estrangeiros: Carteira RNE original ou tarjeta de imigração e passaporte válido com
visto vigente. Nos casos de dupla cidadania é necessário o passaporte brasileiro
para entrada e saída no Brasil.
***Menores de 18 anos: Os menores portadores do novo passaporte azul deverão
apresentar, além do passaporte Carteira de Identidade Válida (RG) ou Certidão de
Nascimento. Viajando desacompanhado de um dos pais é necessária a apresentação
de autorização por escrito , em 03(três) vias com firma reconhecida do responsável
legal ausente. Caso o menor esteja desacompanhado de ambos os pais ou
representante legal, é imprescindível a Autorização Judicial específica para realizar
a viagem. Na hipótese de um dos pais ser falecido, será necessário apresentar a
certidão de óbito original no embraque.
Importante: Não serão aceitas cópias dos documentos, ainda que autenticadas.
Também não serão aceitos documentos de identificação válidos apenas no território
nacional, como a antiga identidade do estado da Guanabara, de Niterói, carteira de
habilitação, carteiras de identidade funcionais, como a de Magistrados, OAB, CRM,
CREA, Carteiras Militares e demais. Por fim, também não será aceita a Certidão de
Nascimento, ainda que o hóspede seja menor de idade, para cruzeiros pelo mercosul
ou internacionais. Ressalte-se que tais exigências são das autoridades internacionais,
não tendo a Royal Caribbean Internacional qualquer poder para autorizar ou não o
embarque de hóspedes que não estejam munidos dos documentos adequados, exigidos
pelas autoridades estrangeiras, conforme legislação em vigor. O embarque irregular de
hóspede por ausência de documentação correta poderá implicar no risco de detenção
em países estrangeiros, interrupção do cruzeiro, além de pesadas penalidades.
Documentos, Vistos e Vacinas: O porte de documentos pessoais exigidos
para viagem, tais como: documentos de identificação, passaporte válido,
vistos consulares, autorização para menor viajar desacompanhado de um dos
pais, comprovantes de vacina exigidas em certos países e etc, são de inteira
responsabilidade dos hóspede a obtenção. Destacamos que é de responsabilidade
do hóspede a obtenção dos vistos de entrada para os países visitados pelo cruzeiro.
Para mais informações, consulte os Consulados, a sua Agência de Viagens ou o
link Http://www.royalcaribbeanbrasil.com.br/visto.asp. Todos os hóspedes devem
assegurar-se de que estão em condições físicas e médicas para viajar. Os sites do
Centers for Disease Control (CDC) e da Organização Mundial de Saúde (WHO)
fornecem orientações das vacinas necessárias em cada país. Em alguns casos as
vacinas são recomendadas, em outros são exigidas.
Gestantes: Os navios da Royal Caribbean não dispõem de equipamentos
especializados para atendimento a gestantes e partos. Por esta razão, a empresa
não permite o embarque de nenhuma hóspede que esteja com 24 semanas ou mais
de gestação, ficando reservado o direito da de empresa recusar o embarque de uma
hóspede que esteja, aparentemente, em estado avançado de gestação, não sendo
gerada nenhuma obrigação para a Royal Caribbean em função desta recusa. Se a
gestação estiver num estágio menos avançado que o limite ora determinado, o
embarque somente será permitido mediante a apresentação de um atestado médico
(em Inglês para cruzeiros internacionais), confirmando a boa condição de saúde
da gestante e do nascituro para viajar, bem como a data prevista do nascimento
e a capacidade física e psicológica da hóspede para participar de um cruzeiro. Se
a gestação apenas for descoberta após a reserva ter sido efetuada e a exigência
acima não puder ser cumprida, o fato deverá ser comunicado imediatamente à
empresa, sob pena de perder a hóspede o direito a qualquer reembolso em virtude
deste cancelamento. A Royal Caribbean não se responsabiliza por qualquer dano
sofrido durante todo o cruzeiro, como consequência de complicações da gestação
ou outros acontecimentos relacionados à mesma, sendo de total responsabilidade
da grávida o prévio cumprimento dos requisitos anteriores.

BILHETES AÉREOS
Serviço opcional, podendo ser contratado ou não, a critério do hóspede. Não estão
incluídos no preço da tarifa referente à parte marítima do cruzeiro. O bilhete de
passagem aérea reflete o contrato de transporte aéreo firmado entre o hóspede e a
empresa de transporte aéreo, sendo regido pelas normas internacionais (Convenção
de Varsóvia) e pelo Código Brasileiro de Aeronáutica. O hóspede que contratar o
serviço aéreo através da Royal Caribbean fica ciente de que a responsabilidade cível
e criminal decorrente do contrato de transporte é exclusivamente da companhia
aérea, que responde nos termos da legislação em vigor.
Todas as questões relacionadas à viagem aérea, entre elas, despacho de bagagens,
operação da aeronave e horários de partida e chegada dos voos, são de inteira
responsabilidade da companhia aérea. O preço da passagem aérea, independente
de ter sido ou não adquirido através da Royal Caribbean, não está de nenhuma
forma, vinculado ao cruzeiro, podendo sofrer reajustes, desde que a empresa aérea
assim o determine, nos termos das resoluções da IATA (International Air Transport
Association) e da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil). Os hóspedes deverão

se adequar à disponibilidade de voos nas classes determinadas nos acordos com
as empresas aéreas conveniadas. A eventual hospedagem à espera de voos bem
como o transfer aeroporto/hotel/aeroporto correrão por conta exclusiva do
hóspede. As condições de embarque determinadas pela companhia aérea deverão
ser rigorosamente cumpridas pelo hóspede, não tendo a Royal Caribbean qualquer
responsabilidade no caso de atraso de voos, acidentes, perda ou extravio de
bagagens, sendo esta responsabilidade exclusiva da companhia aérea em questão,
de acordo com as regras internacionais e o Código Brasileiro de Aeronáutica. O
hóspede não terá qualquer direito de restituição de valores referentes ao cruzeiro
se sua desistência ou não comparecimento no embarque do navio se der em
razão de quaisquer problemas com relação à passagem aérea adquirida junto
à companhia aérea respectiva, inexistindo qualquer responsabilidade da Royal
Caribbean a esse título.
O hóspede deverá apresentar-se no aeroporto 2 (duas) horas antes do horário
previsto para embarque em voo nacional e 3 (três) horas antes do horário previsto
para embarque em voo internacional, devendo reconfirmar cada voo com a
companhia aérea com 48 horas de antecedência à saída deste. O transporte de
bagagem será feito de acordo com os critérios da companhia aérea. Eventuais
custos oriundos de excesso de peso/bagagem são de responsabilidade do
hóspede. A bagagem de mão não é objeto deste contrato, sendo que está sob
responsabilidade do próprio hóspede. A cobertura de bagagens, será regida
pelas cláusulas de cobertura fixadas pelas respectivas empresas de Assistência
Internacional, quando contratadas.
No caso de voos fretados ou “charters”, ainda que o bilhete de passagem tenha sido
emitido pela mesma agência na qual foi adquirido o cruzeiro, trata-se, da mesma
forma, de um contrato direto entre a companhia aérea e o hóspede, razão pela qual
não há direito a cancelamento, endosso ou reembolso por parte da Royal Caribbean.
Assim, nos casos de não apresentação para embarque, apresentação com
documentação incompleta, abandono da viagem ou desistência por qualquer razão
não haverá, nenhum reembolso ou compensação por parte da Royal Caribbean.
Cancelamentos de bilhetes aéreos: o cancelamento dos bilhetes aéreos que tiverem
sido emitidos juntamente com o cruzeiro marítimo somente será possível quando
for expressamente solicitado à Royal Caribbean, lembrando que as penalidades
serão definidas pela companhia aérea, eximindo a Royal Caribbean de qualquer
responsabilidade.

TRANSFERS
Serviço opcional, podendo ser contratado ou não, a critério do hóspede. Não está
incluído no preço da tarifa referente à parte marítima do cruzeiro. Para os cruzeiros
com embarque no Brasil estão disponíveis exclusivamente para o dia do embarque/
desembarque.
O hóspede que contratar o serviço de transfer através da Royal Caribbean fica
ciente de que a responsabilidade cível e criminal decorrente do contrato de
transporte é exclusivamente da empresa que presta este serviço e não da Royal
Caribbean, que responde nos termos da legislação em vigor.
Para a contratação de transfers fora do Brasil, solicitamos entrar em contato com a
Royal Caribbean, através de seu agente de viagens.

CHECK-IN ONLINE
Eventualmente, poderão ser requeridas pelas autoridades dos locais de embarque,
assim como dos portos de escala, companhias aéreas e/ou quaisquer outras
autoridades, informações dos hóspedes, tais como dados pessoais, número de
passaporte, número para contato em caso de emergência e informações sobre
assistência ao viajante. Sendo assim, com o objetivo de simplificar ao máximo o
processo de registro para embarque, é imprescindível que o hóspede faça o checkin online, que se encontra no site WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR. O formulário de
embarque online estará disponível desde a data da integralização do pagamento da
reserva até as 72 (setenta e duas) horas que antecedem o embarque.
Importante destacar que, caso o check-in online não tenha sido emitido dentro
do prazo acima estipulado, este processo deverá ser finalizado no próprio porto
de embarque até 2 (duas) horas antes do horário previsto para a saída do navio.
Todos os hóspedes deverão estar a bordo, até, no máximo, 1:30 (uma hora e trinta
minutos) antes do horário previsto para a saída do navio depois de finalizado o
check-in no porto, sob pena de não ser possível o embarque. Mesmo tendo feito o
check in online, todos os hóspedes deverão comparecer ao check in do porto para
apresentação dos documentos.

MENORES
É proibido o embarque de menores de 18 (dezoito) anos desacompanhados dos
pais ou responsável para cruzeiros com embarque no Brasil e outros países do
mundo. Seguindo a política da Companhia, a idade estabelecida será de 21 (vinte
e um) anos para os demais países, observando porém, as leis locais de cada país
abrangido pelo cruzeiro.
Os menores de idade deverão estar acompanhados de ambos os pais ou do
responsável legalmente constituído. Em caso de ausência de um dos pais, em
cruzeiros internacionais (incluindo países da América do Sul), será necessária uma
apresentação de autorização por escrito, em 03 (três) vias e firma reconhecida
do pai/mãe ausente, observado o disposto na legislação aplicável, autorizando,

inclusive, tratamento médico a bordo, em caso de necessidade (levando-se
em conta que o navio obedece leis internacionais devido à sua bandeira). Esta
autorização também é obrigatória, para os cruzeiros nacionais e internacionais,
se o menor estiver viajando desacompanhado de ambos os pais. Sugerimos
a consulta ao site http://www.portalconsular.mre.gov.br/outros-servicos/
autorizacao-de-viagem-para-o-exterior-de-criancas-e-adolescentes, bem
como sejam seguidas as regras constantes na resolução 131/2011 do Conselho
Nacional de Justiça. Na impossibilidade de os pais emitirem tal autorização, o
menor somente poderá embarcar desacompanhado mediante apresentação de
ordem judicial específica para a realização da viagem. No caso de um dos pais
do menor ser falecido, será necessário apresentar a certidão de óbito original no
embarque. Em quaisquer dos casos aqui previstos, o responsável acompanhante
do menor deverá ter no mínimo 21 (vinte e um) anos.
Fica, desde já, informado que o acompanhante do menor, seja qualquer dos
pais, responsável legal ou qualquer outro responsável, devidamente provido
da autorização necessária, ficará responsável pela supervisão deste menor.
Qualquer comportamento perigoso ou perturbador (tais como brigas a bordo,
abuso verbal perante a tripulação e/ou demais hóspedes, comportamento
desregrado, vandalismo em qualquer área do navio, etc. ) será de total
responsabilidade do acompanhante do menor.
Os menores de idade deverão estar acomodados em cabines com um
responsável maior de 18 ou 21 anos de acordo com a legislação do país da
realização do cruzeiro, salvo se os pais ou responsáveis legais estiverem em
cabine conjugada. A idade mínima permitida para viajar é de 6 meses completos
na data embarque, desde que o menor esteja acompanhado dos pais ou
responsável. Este limite mínimo de idade é elevado para 12 meses no caso de
cruzeiros com duração de 10 noites ou mais, ou em casos de cruzeiros com 3 ou
mais dias consecutivos de navegação.
A política vigente em toda a frota Royal Caribbean é que não são vendidas e
nem servidas bebidas alcoólicas a menores de 21 (vinte e um) anos. Entretanto,
nos cruzeiros com embarque em países da Europa, Ásia, Austrália ou América do
Sul, onde a idade legal para consumo de bebidas alcoólicas é geralmente inferior
a 21 (vinte e um) anos, o pai ou responsável que esteja viajando com o menor de
21 (vinte e um) anos poderá assinar uma autorização, na forma a ser estabelecida
pela Royal Caribben, para que ele possa consumir bebidas alcoólicas.

PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS
No momento da contratação do cruzeiro, deverão as pessoas com necessidades
especiais ou algum responsável, informar por escrito à Royal Caribbean, por
meio de seus agentes de viagens ou consultores de cruzeiro, sobre eventuais
necessidades físicas ou de saúde que exijam ou possam exigir tratamento
médico durante o cruzeiro, ou que afete ou possa afetar de qualquer maneira
a saúde do hóspede (inclusive o uso de qualquer serviço ou quaisquer de suas
instalações). Sendo assim fica o hóspede ciente das limitações e normas especiais
de hospedagem e segurança a bordo, ressaltando que o número de cabines
adaptadas nos navios é limitado.
A Royal Caribbean reserva-se o direito de solicitar, a qualquer tempo e para
qualquer hóspede, a apresentação de atestado médico comprovando boas
condições físicas para viajar no cruzeiro.
Se a necessidade especial surgir após a contratação, a Royal Caribbean deverá
ser imediatamente notificada através da agência de viagens na qual foi realizada
a compra do cruzeiro. A Royal Caribbean assegura que empenhará os melhores
esforços para atender às solicitações dos hóspedes, não podendo garantir, porém,
que todas serão atendidas, quando solicitadas após a contratação. Neste sentido,
em caso de desistência do cruzeiro por quaisquer dos hóspedes em decorrência
do surgimento de necessidades especiais após a contratação, fica ajustado que a
restituição do valor correspondente ao cancelamento observará as regras previstas
nestas Condições Gerais. Já no caso de abandono prematuro do cruzeiro, pelas
razões aqui expostas, não terá o hóspede direito a qualquer reembolso.
Importante ressaltar que o navio não dispõe de cadeiras de rodas. Assim, caso
seja necessário, o hóspede deverá providenciar este equipamento para uso
próprio ou de terceiros, ressaltando que, não obstante o navio estar adaptado
de acordo com as normas internacionais, algumas áreas podem sofrer limitações
de trânsito para cadeira de rodas. Ressalte-se, ainda, que a responsabilidade
pela locomoção a bordo, nos barcos utilizados para embarque e desembarque
em algumas escalas (tenders), bem como em excursões é de responsabilidade
exclusiva do hóspede. O navio também não disponibiliza cilindros de oxigênio.
Se os hóspedes menores de idade com necessidades especiais desejarem
frequentar os clubes infantis, isto é, “Aqua Babies”, “Aqua Tots” e “Adventure
Ocean”, indispensável será observar as normas internas de funcionamento, as
quais serão devidamente informadas a bordo, estabelecendo-se, desde já, que
poderá ser necessária a presença de um dos pais durante todo o tempo em que o
menor estiver no local.

DIETAS ESPECIAIS
Dietas especiais também poderão ser solicitadas à Royal Caribbean, desde
que sejam feitas por escrito e com até 90 (noventa) dias antes do embarque.

Importante ressaltar que a Royal Caribbean fará o possível para atender a todas
as solicitações dos hóspedes, não podendo, porém, prestar qualquer garantia de
que tais pedidos serão atendidos.

BAGAGENS
Cada hóspede poderá levar um máximo 3 (três) volumes totalizando até
90 (noventa) quilos (kg) de bagagem levadas a bordo do navio. Entretanto,
as companhias aéreas podem recusar o embarque de bagagem ou cobrar
excesso de peso com base no tamanho, peso e quantidade de peças que
se pretende embarcar na aeronave. Sugerimos que, em qualquer cruzeiro, o
hóspede tenha em mente as dimensões e a quantidade de malas levadas, em
virtude das acomodações nas cabines e transportadoras no interior do navio,
bem como no porto.
No embarque, a bagagem deverá ser entregue diretamente ao responsável pelo
seu despacho, para que sejam, em seguida, vistoriadas pelas autoridades federais.
É de responsabilidade dos hóspedes o correto preenchimento das identificações
de bagagem, uma vez que o serviço de entrega das bagagens ao navio é
prestado pelas equipes portuárias autorizadas.
É expressamente proibido o ingresso a bordo de garrafas de bebidas alcoólicas
e outras substâncias proibidas por lei, armas de qualquer natureza (mesmo
que o porte seja autorizado e decorrente do exercício da profissão), animais de
qualquer porte (salvo cães-guia, desde que devidamente treinados, registrados e
previamente informado à Companhia), substâncias controladas, transformadores
elétricos, combustíveis, líquidos inflamáveis, explosivos, oxigênio e cilindros de ar
comprimido (neste último caso, sendo necessária somente a autorização prévia
da Companhia). E, ainda, quaisquer outros objetos considerados perigosos,
estando a aprovação destes sob critério da Companhia e/ou das Autoridades
Portuárias. Não será permitido o embarque de móveis ou eletrodomésticos
(tais como lava-louças, secadoras, máquinas de lavar, televisões entre outros),
assim como pranchas de surf, skates ou bicicletas em qualquer dos portos
programados do itinerário.
A equipe de segurança está autorizada a recolher bebidas das bagagens,
inclusive as de mão, ficando o hóspede encarregado por sua retirada no navio
ao final da viagem. Garrafas abertas (alcoólicas ou não) serão recolhidas e não
devolvidas. Também fica proibido o ingresso no navio de equipamentos de som
não autorizados, itens que emitam calor ou produzam chamas, sob pena de a
preensão até o encerramento do cruzeiro, sendo que estes itens também deverão
ser retirados pelos hóspedes no momento do desembarque.
É também proibido o embarque de alimentos potencialmente perigosos, como
itens que precisem de refrigeração, aquecimento ou armazenamento na cozinha.
Os hóspedes podem, porém, levar o seu suplemento de comidas industrializadas
como, biscoitos, bolachas, barras de cereal, latas de leite em pó, comida de bebê
(industrializada) etc., em embalagens ainda lacradas.
Quaisquer valores, jóias, medicamentos, equipamentos eletrônicos, tais como
máquinas fotográficas, filmadoras e notebook, chaves ou artigos delicados, bem
como documentos de viagem deverão ser levados na bagagem de mão, tanto
no embarque quanto no desembarque. A Royal Caribbean não se responsabiliza
pela perda ou extravio de objetos que estejam ou deveriam estar nas bagagens
de mão durante a viagem, desde o momento do check-in até o desembarque.
Na última noite de cruzeiro, as malas a serem despachadas deverão ser colocadas
do lado de fora da cabine, antes da meia-noite, trancadas (com segredo ou
cadeado), devendo os objetos mencionados acima permanecerem na bagagem
de mão com os próprios hóspedes. Havendo perda ou dano de bens pessoais
a bordo, o hóspede deverá comunicar imediatamente à Recepção do Navio e
preencher o respectivo formulário, para as buscas eventualmente necessárias.
O mesmo procedimento deverá ser adotado em caso de extravio ou dano
de bagagens durante o embarque ou desembarque, sendo obrigatório o
preenchimento de um formulário específico, disponível nos portos.
A Royal Caribbean envidará os melhores esforços para auxiliar os hóspedes
na busca por qualquer objeto extraviado, sem, no entanto, responder pela
sua não localização, furtos, roubos, danos ou avarias aos bens pessoais
de quaisquer hóspedes, entre eles documentos, valores monetários, jóias,
equipamentos eletrônicos e quaisquer outros valiosos para os hóspedes, que
não decorram de comprovada negligência ou imprudência da Royal Caribbean
e/ou de seus funcionários.
A fim de evitar quaisquer aborrecimentos, recomendamos a contratação
de assistência ao viajante em relação a bagagens e bens pessoais, devendo
a seguradora contratada ser acionada diretamente em caso de problemas.
Salvo as responsabilidades que estiverem expressas nestas Condições, bem
como nos demais documentos da Companhia, dentre eles, o Contrato de
Compra de Cruzeiro Marítimo, nenhuma outra responsabilidade será atribuída
à Royal Caribben.
Para garantir a segurança dos itens mencionados acima, encontram-se
disponíveis nas cabines cofres individuais. As condições para utilização
dos cofres serão comunicadas quando do ingresso do hóspede no navio, se
manifestado o interesse. Ressalte-se que a responsabilidade da Companhia
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acerca dos itens que estiverem nos cofres somente estará configurada se existirem
sinais de arrombamento nestes.

da Companhia, que estão no Diretório de Serviços do Cruzeiro, na cabine ou na
Recepção, ou ainda, no site WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR.

Visando a segurança de todos, os hóspedes e suas bagagens estarão sujeitas à
inspeção ou monitoramento eletrônico, independente de autorização do hóspede.

Pelos mesmos motivos expostos, também poderá, a Royal Caribbean negar uma
solicitação de reserva feita por qualquer hóspede, bem como cancelar qualquer
reserva já existente. Estas situações poderão ocorrer, por exemplo, por motivos
disciplinares, tendo em vista o comportamento dos hóspedes em cruzeiros
anteriores.

SERVIÇOS DE BORDO
Os serviços de spa e/ou salão de beleza, as lojas de bordo, bem como os serviços
de fotografia, entre outros, são disponibilizados unicamente para a conveniência
do hóspede. Tais serviços são prestados por pessoal e empresas independentes
e, portanto, não caberá à Royal Caribbean nenhuma responsabilidade acerca dos
serviços prestados por estes agentes.

SERVIÇO MÉDICO
O centro médico do navio não está preparado/equipado com os mesmos padrões
de um hospital em terra e, portanto, não funciona como uma clínica especializada.
O navio possui suprimentos e equipamentos médicos de acordo com as exigências
internacionais para atendimento emergencial. Embora existam médicos capacitados
a bordo, a prestação destes serviços está limitada aos casos de EMERGÊNCIA
E URGÊNCIA. Por esta razão, nem a Royal Caribbean nem o Médico serão
responsáveis perante o hóspede em decorrência de qualquer incapacidade de
tratar de procedimentos emergenciais que demandem instalações e/ou estruturas
especializadas e avançadas.
Os serviços médicos e os medicamentos levados a bordo são limitados, portanto,
os hóspedes deverão levar uma quantidade adequada de qualquer medicamento
específico de que necessitarem.
Caso o hóspede embarque com medicamentos controlados ou em grandes
quantidades, poderá ser exigida a receita médica pelas autoridades aduaneiras.
Todos os serviços médicos prestados a bordo, incluindo, mas não se limitando à
consultas médicas e medicação, serão cobrados a parte e o pagamento deverá
ser feito a bordo. Por esta razão, a Royal Caribbean recomenda a contratação
de uma asistência ao viajante adequado. Para os cruzeiros contratados a partir
de 01 de junho de 2013, com assistência da Assist Card, as despesas médicas a
bordo serão pagas diretamente pela empresa de assistência. Importante destacar
que, os cruzeiros contratados antes de 01 de junho de 2013, ainda que o hóspede
tenha contratado uma assitência ao viajante, o pagamento a bordo será devido,
e o reembolso solicitado junto ao seguro, após o desembarque, nas condições
estabelecidas pela seguradora.
No caso de doença ou acidente, a critério do Comandante, os hóspedes poderão
ser desembarcados e levados para terra para tratamento médico sem que tal
situação gere qualquer direito à reembolso pelo período de cruzeiro não utilizado.
A Companhia não garante a qualidade do tratamento médico em qualquer
porto de escala ou no local em que o hóspede for desembarcado. As instalações
e os padrões médicos variam de porto para porto. A Royal Caribbean não se
responsabiliza nem oferece garantia em relação ao padrão de tratamento
médico em terra.

EXCURSÕES
O hóspede poderá, a seu critério, contratar excursões, que são oferecidas
por empresas independentes no próprio navio, razão pela qual nenhuma
responsabilidade incidirá sobre a Royal Caribbean com relação à excursões
contratadas. Vale ressaltar que excursões não estão incluidas no valor do cruzeiro.

ASSISTÊNCIA AO VIAJANTE
A Royal Caribbean recomenda a todos os hóspedes a contratação de uma assistência
ao viajante, com cobertura de bagagens, lesões corporais , entre outras coberturas. A
Companhia sugere consultar um agente de viagens para mais informações.
Nos casos em que seja obrigatória a contratação de uma assistência ao viajante
por exigência de alguns países, fica sob responsabilidade exclusiva do hóspede
esta contratação, sob pena de impossibilidade de embarque no cruzeiro, sem que
reste direito a qualquer ressarcimento/reembolso por parte da Royal Caribbean. A
assistência ao viajante é prestado por companhias seguradoras independentes, não
existindo qualquer ligação entre o serviço das mesmas e o serviço prestado pela
Royal Caribbean.

NORMA PARA FUMANTES
Recomenda-se contatar a Recepção do navio para obter detalhes.
Não é permitido fumar em nenhuma área dos auditórios, restaurantes, teatros,
corredores ou elevadores; bem como no interior das cabine e varandas de todas as
categorias e navios. Será aplicada uma multa, debitada diretamente no cartão de
bordo SeaPass, aos hóspedes que fumarem nos locais proibidos. Cigarros, charutos
e fumo de cachimbo devem ser descartados apropriadamente e nunca devem ser
lançados pela borda do navio. Os hóspedes devem ser maiores de 18 (dezoito) anos
para comprar, portar ou utilizar produtos de tabaco a bordo do navio.

CÓDIGO DE CONDUTA
Para a segurança e conforto dos hóspedes, a Royal Caribbean desenvolveu a Política
de Conduta do Hóspede bem como a Política de Recusa de Transporte, tanto para
adultos quanto crianças. Os hóspedes que violarem estas orientações, a critério
da Royal Caribbean, poderão ser desembarcados no próximo porto de escala.
Solicitamos que todos os hóspedes verifiquem quais são as políticas de segurança

Ressalte-se que a Royal Caribbean não poderá ser responsabilizada por negar o
embarque de qualquer hóspede que não cumprir com os requisitos da Companhia,
bem como pela remoção de qualquer hóspede que estiver a bordo e não cumprir
com as normas determinadas pela Royal Caribbean, bem como quaisquer outras
regras de ordem social. Adicionalmente, a Royal Caribbean não ficará obrigada a
reembolsar qualquer valor pago por qualquer hóspede que tiver seu desembarque
prematuro em virtude de descumprimento do dever de conduta, ora mencionado.
Também não terá a Royal Caribbean qualquer obrigação de reembolso por
acomodação, refeições, transporte de retorno ou quaisquer outras despesas
decorrentes do desembarque antecipado pelas razões ora descritas.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Os hóspedes ficam cientes, desde já, que a Royal Caribbean (bem como seus
cessionários e licenciados) poderá, a qualquer tempo, incluir fotografias, vídeos,
áudios e quaisquer outros tipos de gravações audiovisuais dos hóspedes, geradas
durante o cruzeiro, em conexão com o cruzeiro ou “CruiseTour” (incluindo imagens,
semelhanças ou vozes), por qualquer meio, de qualquer natureza (incluindo o
direito de edição, combinado com outros materiais, ou de criação de quaisquer
materiais derivados destes) para fins de comércio, publicidade, vendas, promoções,
treinamentos ou quaisquer outros produtos oferecidos pela Royal Caribbean, sem
qualquer compensação aos hóspedes. Esta autorização inclui, irrestritamente, o
direito de cópia, revisão, distribuição, exibição e venda de fotografias, imagens,
filmes, fitas, desenhos ou quaisquer outros registros em qualquer tipo de mídia
(incluindo, mas não se limitando, à mídia eletrônica).
O hóspede responderá por todo e qualquer dano, material ou moral, que por sua
ação ou omissão sejam causados à Royal Caribbean ou a terceiros, sem prejuízo de
eventuais penalidades civis e penais aplicáveis.
A Royal Caribbean não reembolsará nenhum valor referente ao cruzeiro/
transporte, pago pelos hóspedes, se estes, por qualquer razão, não embarcarem
no navio ou em transporte, quando fornecido pela Companhia, durante o
prazo informado pela Companhia para um determinado cruzeiro ou “CruiseTour”,
seja no início do cruzeiro, seja em qualquer porto de escala ou destinação ou
ponto de embarque. A Royal Caribbean também não responderá por nenhuma
acomodação, alimentação, transporte ou quaisquer outras despesas dos hóspedes
em virtude do descumprimento de horário estabelecido. Os horários limites para
embarque estão determinados no bilhete eletrônico de embarque e/ou no site
WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR, enquanto os horários de partida nos portos
de escala serão informados nos respectivos cruzeiros ou “CruiseTour”. A Royal
Caribbean não terá nenhuma obrigação perante os hóspedes para desviar de
nenhum porto de escala ou destino. A Royal Caribbean poderá recusar o embarque
de qualquer hóspede, bem como remover qualquer hóspede de seus navios ou
transportes, se contratado com a Empresa, a qualquer tempo, por quaisquer
das seguintes razões: (i) sempre que esta ação se fizer necessário para cumprir
quaisquer leis, regulamentos, diretrizes ou instruções governamentais; (ii) quando
o hóspede apresentar qualquer condição de saúde que possa oferecer risco aos
demais hóspedes/tripulantes, tais como doenças gastrointestinais, viroses ou
quaisquer outras que representem um risco para a coletividade, a critério da Royal
Caribbean; (iii) quando um hóspede se recusar a ser revistado e/ou a ter seus
pertences revistados, nos limites estabelecidos em lei, em busca de explosivos,
armas, materiais perigosos ou itens roubados, ilegais ou proibidos, entre outros;
(iv) quando um hóspede se recusar a se identificar por meio de documentos hábeis;
(v) quando um hóspede falhar no cumprimento das regras e procedimentos da
Royal Caribbean, incluindo, por exemplo, a Política de Conduta do Hóspede Royal
Caribbean ou as Políticas internas da Royal Caribbean no trato com a tripulação;
(vi) quando o hóspede se recusar a cumprir a Política de Recusa de Transporte.
As Políticas da Royal Caribbean de Conduta do Hóspede bem como a Política de
Recusa de Transporte estão disponíveis online em WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR;
(vii) ou quando o hóspede descumprir qualquer regra ou lei aplicável, incluindo, mas
não se limitando a porte ou posse de entorpecentes e/ou drogas.
O hóspede deverá, a qualquer tempo, cumprir com todas as leis aplicáveis, bem
como regras, políticas e regulamentos da Royal Caribbean e/ou do navio, vigentes
e aplicáveis no momento da realização do cruzeiro, principalmente, sem se limitar
a regras de segurança, higiene, conduta e procedimento, bem como a legislação
de cada local onde a embarcação aportar e ao disposto no Contrato de Compra de
Cruzeiro Marítimo.
Os hóspedes concordam em não ingressar em nenhuma área destinada apenas à
tripulação, sob nenhuma circunstância.
É estritamente proibido ao hóspede vender produtos ou prover serviços a outros
hóspedes a bordo do cruzeiro, ficando os hóspedes proibidos de realizarem
qualquer ato neste sentido.

INFORMAÇÕES GERAIS
Todos os roteiros, datas, portos e preços dos itinerário neste catálogo foram revisados e estavam corretos no
momento da impressão. Neste catálogo consta apenas uma amostra dos roteiros e destinos que temos. Para ter
acesso à lista completa, acesse WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR
1. Como devo me vestir no cruzeiro?
Planejar a roupa que você deverá levar em seu cruzeiro é fácil. Para o
período diurno, sugerimos: roupas leves, shorts, bermuda e, pelo menos,
dois trajes de banho, para que sempre tenha um seco; calçados confortáveis,
de preferência com saltos baixos e solados de borracha; chapéu e protetor
solar. Importante destacar que é expressamente proibido o uso de trajes
de banho nos restaurantes e nos corredores do navio, sendo imprescindível
o uso de saída de praia ou camiseta e sandálias para estes locais. Para a
noite, recomendamos traje esporte fino para as noites casuais e traje social
para as noites formais. O número de noites formais varia de acordo com
cada cruzeiro.
Na Noite do Comandante, por ser um evento especial realizado durante
os cruzeiros, recomenda-se o traje de gala ou social completo. A Noite do
Comandante será informada no programa diário, disponível nas cabines.

2. Como preparar minha bagagem?
Cada hóspede pode levar um máximo de 90 (noventa) quilos de bagagem
a bordo do navio. Entretanto, as companhias aéreas podem recusar o
embarque de bagagem ou cobrar excesso de peso com base no tamanho,
peso e quantidade de peças que se pretende embarcar na aeronave.
Sugerimos que o hóspede tenha em mente as dimensões e a quantidade de
malas levadas, em virtude das acomodações nas cabines e transportadoras
no interior do navio, bem como no porto. As malas devem estar devidamente
etiquetadas e identificadas com as etiquetas auto-adesivas que serão
entregues ao hóspede no momento do check in no porto. Para auxiliar
a identificação das malas no embarque e desembarque, recomenda-se
que o hóspede coloque fitas e etiquetas próprias. As bagagens devem
estar devidamente lacradas com cadeados de segurança. Itens valiosos
ou importantes como medicamentos, jóias, peças frágeis, documentos
importante, câmeras fotográficas e filmadoras, computadores, entre outros,
devem ser levados com o hóspede como bagagem de mão. Todas as
bagagens serão fiscalizadas pelas autoridades federais nos portos, inclusive
as bagagens de mão. Conforme normas internacionais de segurança, é
proibido o embarque com utensílios cortantes, armas, entorpecentes,
alimentos e bebidas (alcoólicas ou não). Caso algum hóspede esteja
portando entorpecentes, as autoridades locais adotarão os procedimentos
necessários. A equipe de segurança está autorizada a recolher as bebidas das
bagagens, inclusive as de mão, que deverão ser retiradas pelos hóspedes ao
final da viagem. Garrafas abertas (alcoólicas ou não) serão recolhidas e não
devolvidas.
Também fica proibido o ingresso no navio de equipamentos de som não
autorizados, itens que emitam calor ou produzam chamas, sob pena de
apreensão até o encerramento do cruzeiro, ficando o hóspede responsável
por sua retirada no momento no desembarque.

3. Normas de Segurança
A maior preocupação da Royal Caribbean é garantir a segurança dos
hóspedes. Assim, visando proporcionar sempre um ambiente seguro,
nos termos das leis, regulamentos e orientações de segurança, nacionais
e internacionais, a Royal Caribbean adota procedimentos rigorosos de
segurança nos terminais portuários e também a bordo de todos os navios
da companhia. As medidas incluem triagem em todos os hóspedes e em
suas bagagens antes do embarque. Agradecemos, desde já, sua colaboração
neste esforço.

4. Documentos para embarque
Todos os documentos de viagem exigidos para o embarque e desembarque
nos diversos portos de escala, tais como passaportes, vistos, comprovantes
de nacionalidade, certificados de vacinas, etc., deverão ser providenciados
pelo hóspede, sendo de sua total responsabilidade que estejam portando
os documentos corretos e que estes estejam válidos. Não será permitido
o embarque de hóspedes que não estejam munidos dos documentos
adequados, não sendo cabível a devolução do valor pago pelo cruzeiro
a nenhum hóspede que for impedido de embarcar por irregularidade
de documentação. As Autoridades locais não permitem o embarque de

hóspedes que estiverem portando cópias, mesmo que autenticadas, de
seus documentos. Para saber os documentos exigidos, consulte o tópico
específico no site WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR.

5. Como fazer o check-in?
Para maior conforto, comodidade e rapidez, a Royal Caribbean disponibiliza
o check-in online através do site WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR. Ao realizar
o check-in online e imprimir o Set Sail Pass (pré-check-in), o hóspede
adiantará o procedimento de embarque no dia do cruzeiro. O check-in
online poderá ser feito até, no máximo, 3 dias antes do embarque. Caso o
check-in online não tenha sido finalizado, este deverá ocorrer no próprio
porto, com o preenchimento dos formulários adequados. Este processo
deverá ocorrer com até 2 (duas) horas de antecedência ao horário previsto
para a saída do navio, uma vez que todos os hóspedes deverão estar a
bordo, até, no máximo, 1:30 (uma hora e trinta minutos) antes do referido
horário estipulado, depois de finalizado o check-in no porto, sob pena de
não ser possível o embarque. O mesmo ocorrerá com os hóspedes que
optarem por fazer o check-in diretamente no porto, através de nossos
agentes responsáveis, mediante a apresentação do bilhete de embarque e
dos documentos de identificação apropriados. Feito o check-in, os hóspedes
receberão o cartão Sea Pass (cartão de indentificação do hóspede a bordo),
que é o cartão que permitirá o re-embarque no navio nos portos de escala,
é também a chave da cabine do hóspede, além de registrar todos os gastos
a bordo para débito ao fim do cruzeiro. Caso o hóspede não respeite
as condições de antecedência para embarque, não poderão embarcar,
incorrendo nas penalidades econômicas previstas para o caso de não
embarque (No Show).
Após o embarque, sua bagagem será entregue na cabine o mais rápido
possível. Na cabine, já estará disponível a confirmação do turno de jantar e
o lugar no restaurante.

6. A que horas posso embarcar no navio?
A hora de embarque varia de acordo com o itinerário. Consulte o seu bilhete
de cruzeiro para saber o horário correto do embarque. Recomenda-se
aos hóspedes chegar até 4 (quatro) horas antes da saída do navio. A não
apresentação do hóspede até 2:00 (duas horas) antes do horário previsto
para saída do navio cancelará automaticamente a sua reserva, com a
aplicação das penalidades cabíveis, sem direito a qualquer reembolso.

7. Posso levar visitas a bordo?
Obedecendo às Normas Internacionais de Seguranças nos Portos, não será
permitido levar visitas a bordo do navio em nenhum porto, salvo nos casos
de Prestadores de Serviço, desde que mediante prévia solicitação e liberação
das autoridades portuárias e da Royal Caribbean.

8. Devo participar do Exercício de Emergência Obrigatório?
Segundo normas Internacionais de Segurança, o exercício geral de
salvamento e abandono do navio é obrigatório a todos os hóspedes. Ao
toque de alarme (7 sons curtos de sirene e um prolongado em seguida),
todos os hóspedes deverão colocar o colete salva-vidas e se dirigirem aos
respectivos pontos de reunião seguindo os letreiros luminosos. Os pais
devem certificar-se de que em sua cabine há o colete salva-vidas para
crianças. Caso não haja, eles deverão solicitá-lo ao camareiro. Pedimos a
todos os hóspedes que leiam com atenção as instruções de emergência que
estão em suas cabines.

9. Como eu posso pagar despesas a bordo?
Os preços de todos os artigos a bordo dos navios estão expressos em
dólares norte-americanos. Todos os navios da Royal Caribbean International®
operam com um sistema que dispensa o uso de dinheiro em espécie, ou seja,
seu cartão de embarque (também conhecido como cartão SeaPass®), será
usado como um cartão de débito para realizar todas as compras a bordo.
Geralmente, para ativar a conta SeaPass®, a maioria dos passageiros fornece
um cartão de crédito, (American Express, Optima, MasterCard, Visa, Discover
e Diner’s Club), no qual as compras serão debitadas em dólares no final do
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cruzeiro. Além disso, o sistema SeaPass® pode ser ativado com dinheiro. No caso
de pagamento da conta SeaPass® em dinheiro, uma vez a bordo, o hóspede tem a
opção de efetuar depósito em espécie liberando a sua conta para consumo. Caso
não efetue o depósito, há um limite diário* de US$ 500,00 para cruzeiros de sete
dias ou mais e de US$ 300,00 para cruzeiros inferiores a seis noites. Quando o
limite depositado ou o valor acima for atingido, entramos em contato informando
o fato, neste caso, você pode efetuar o pagamento do saldo devido e liberar a
conta para futuros gastos.

navegação. As ligações realizadas de dentro da cabine para fora do navio estarão
sujeitas à cobrança de tarifa, cujos valores estarão disponíveis na própria cabine.

*Este limite pode variar de acordo com o itinerário.

16. Há serviço de lavanderia?

Uma conta é ativada para cada passageiro e um extrato detalhado será deixado
na sua cabine uma noite antes do desembarque. Caso tenha fornecido um
número de cartão de crédito, o valor total será debitado em sua conta na manhã
do desembarque. Caso você tenha utilizado cheques de viagem ou dinheiro para
ativar a conta, será necessário saldar a dívida diretamente na Recepção (receber
o reembolso de cobrança indevida ou saldar a diferença entre o valor original e
o final).
Cruzeiros com saídas de portos brasileiros (exceto transatlânticos)
Além das opções acima, os hóspedes destes cruzeiros têm ainda a opção de
efetuar o pagamento das compras a bordo em Reais** à vista ou parcelado em
até 5 vezes sem juros no cartão de crédito (Visa, MasterCard, American Express,
Diner’s Club) desde de que emitido no Brasil. Esta opção deve ser solicitada no
momento do check-in.

15. Existe internet no navio?
Oferecemos o serviço de internet 24 horas por dia. Para utilização da internet nos
computadores do navio, consulte as tarifas a bordo. Também é possível utilizar
a internet sem fio (wireless) em algumas áreas comuns do navio, desde que o
laptop esteja habilitado. Este serviço também está sujeito à cobrança de tarifa.

Sim, oferecemos serviço de lavanderia e lavagem a seco. Os preços variam de
acordo com o tipo de peça. Não dispomos de lavanderia self-service a bordo.

17. Programa Diário (“Cruise Compass”)
Para estar informado sobre todas as atividades no navio, recomendamos a leitura
diária do nosso programa diário, o “Cruise Compass”, entregue diariamente
em sua cabine. Se preferir, as mesmas informações estarão disponíveis na
programação da TV de sua cabine.

18. Quais são as opções de refeições a bordo?
A Royal Caribbean oferece todos os tipos de refeições, onde o hóspede pode
optar por uma refeição formal ou informal ao ar livre, em um restaurante, ou em
sua cabine a qualquer hora do dia ou da noite. A maior parte das refeições está
incluída no preço do pacote. Tarifas extras serão aplicadas nos restaurantes de
especialidades, os quais exigem reserva com antecedência.

19. Quais são os horários do jantar?
**Para hóspedes que desejarem efetuar o pagamento em Reais, a taxa de
câmbio utilizada será baseada no valor do câmbio turismo obtido através do
Banco Central do Brasil mais 3% de taxa internacional de conversão. Para mais
informações acesse: www.cruiseservice.com.br/condicoesgerais

10. Qual a função do pessoal da Recepção no navio?
Em todos os navios há uma Recepção (™Guest Relation Desk), disponível
24 horas por dia. A Recepção atuará como fonte de informação de todos os
serviços disponíveis a bordo, controle dos gastos dos hóspedes, Achados e
Perdidos, informações de imigração para hóspedes estrangeiros, troca de
moedas estrangeiras para o dólar norte-americano, entre outros.

O restaurante principal do navio é dividido em dois turnos de jantar, e sua opção
de horário deve ser feita no momento de sua reserva. Caso seu turno preferido
não esteja mais disponível, você poderá ser colocado em uma lista de espera
pelo seu agente de viagens. Os horários do jantar no restaurante principal podem
variar de acordo com o navio e itinerário. Recomendamos que hóspedes que
estejam viajando com crianças optem pelo primeiro turno do jantar e, ainda, que
se informem com seu garçom sobre o cardápio especial para crianças. Existem,
também, restaurantes de especialidades em algumas classes de navios, que
funcionam sob reserva que deverá ser realizada a bordo, com horários variados
e uma taxa de serviço cobrada à parte.

20. O que é o My Time Dining®?
11. Qual o tamanho das cabines? Existem cabines que
acomodam três ou quatro hóspedes?
Caso tenha interesse em saber dimensões de qualquer cabine, essas informações
podem ser solicitadas ao seu agente de viagem ou encontradas no site
WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR. Em cada navio existe um número limitado de
cabines que dispõem de terceiro e quarto leitos e estas costumam ser muito
procuradas por famílias ou adultos que viajam em grupos de três ou quatro
pessoas. Estas cabines foram projetadas com uma combinação de beliches,
sofás-cama ou camas rebatíveis. Cabines que estejam com a sua ocupação
completa não permitem a colocação de berços. Não é permitido que crianças
menores de 6 anos durmam nas camas de cima dos beliches em nenhuma
cabine. Ainda devido à altura destas camas superiores, não recomendamos
a acomodação de pessoas idosas. Em nossos navios maiores, dispomos de
capacidade para acomodar 4 hóspedes ou mais.

12. Qual a corrente elétrica dos navios? Quais os equipamentos
elétricos que podem ser considerados perigosos?
A voltagem a bordo dos navios pode ser 110V ou 220V. Assim solicitamos
que levem adaptadores, caso seja necessário. Verifique com seu camareiro a
voltagem correta de cada ponto de energia da cabine. A Royal Caribbean não
se responsabiliza por eventuais danos em equipamentos eletrônicos causados
em decorrência da inobservância deste aviso. Todos os navios contam com
secadores de cabelo nas cabines. Por motivos de segurança não é permitido
o uso de eletrodomésticos na cabine, com exceção de barbeadores elétricos.
Não é permitido o uso de ferro de passar roupa, assim como o embarque de
equipamentos de som com qualquer sistema de amplificação.

É uma opção mais fl exível de horário de jantar em relação aos turnos
tradicionais. Nesta opção, o hóspede escolhe jantar no restaurante principal entre
o início do primeiro turno e até meia hora depois do início do segundo turno.
Já a bordo, escolhe o horário ideal para cada dia do cruzeiro de acordo com a
programação diária de atividades do navio.
Os hóspedes podem solicitar o serviço no ato de sua reserva, ou a bordo, nos
dois primeiros dias da viagem, sujeito à disponibilidade. Importante destacar que
não será destinada uma mesa específica ou companheiros permanentes, sendo
estes acomodados com o grupo que chegar ao mesmo tempo. Os hóspedes
poderão solicitar jantar sozinhos ou acompanhados, e solicitar por um garçom
específico, estando estes dois itens sujeitos à disponibilidade.

21. O que é o My Family Time Dining®?
É um novo serviço disponível no restaurante principal do navio, onde as
crianças são servidas em até 45 minutos, para que os pais possam continuar sua
experiência gastronômica de forma tranquila e prazerosa. Após esse período, a
equipe de recreação infantil irá buscar as crianças na entrada do salão, e levá-las
ao “Adventure Ocean” para participarem dos programas de recreação.
Para optar pelo My Family Time Dining®, é preciso que as crianças estejam
inscritas no programa “Adventure Ocean”. Esse serviço funciona apenas para o
primeiro turno do jantar tradicional.

22. Gostaria de saber mais sobre as taxas de serviço a bordo.

Todas as cabines possuem cofres de uso gratuito pelos hóspedes.
A Royal Caribbean não assume qualquer responsabilidade por dinheiro, jóias,
documentos, celulares, máquinas fotográficas, filmadoras, notebooks, ou outro
objeto de valor que permaneça na cabine fora do cofre, salvo quando houver
sinais de arrombamento dos cofres.

Nos cruzeiros cujo embarque ocorre na América do Sul, o pagamento das
taxas de serviço é cobrado antecipadamente, no momento da reserva. De todo
modo, a bordo haverá um acréscimo à sua conta SeaPass® de 15% de taxa de
serviço, referente ao consumo de todas as suas bebidas a bordo. Caso o
hóspede não tenha pago antecipadamente, o valor das taxas de serviço,
este valor será adicionado à conta SeaPass®. É costume dar gorjetas ao
pessoal que você considera que lhe prestou um bom serviço e lhe deu
atenção especial.

14. É possível fazer ligações para o navio e do navio?

23. Quanto se costuma dar de gorjeta nos cruzeiros?

É possível ligar para o navio a qualquer momento através do número
+ 1 732 335 3285, com débito no cartão de crédito, sendo cobrado o valor de
US$ 7,95 mais o custo de uma ligação de longa distância, visto ser uma ligação
internacional. Telefones celulares poderão não funcionar nos navios quando em

Nos cruzeiros é costume dar gorjetas em caráter de agradecimento à tripulação.
Um total sugerido diário de US$12,00 por hóspede (US$ 14,25 no caso de
hóspedes acomodados em suítes), por dia de cruzeiro, para gaçom, assistente
do garçom, chefe dos garçons, camareiros e funcionários de outras áreas que o

13. Existem cofres nas cabines?

ajudam a ter uma experiência de cruzeiro ainda melhor. Note que as gorjetas
são diferentes das taxas de serviço, que são pré paga junto com seu cruzeiro.

Caribbean não se responsabiliza nem oferece garantia em relação ao padrão
de tratamento médico em terra.

24. Quais são as atividades de bordo?

29. Norma para fumantes

Diariamente são programadas diversas atividades a bordo, incluindo diversão,
lazer, e atividades esportivas, voltadas para a saúde e bem-estar do hóspede.
Nos períodos noturnos, estão previstos shows internacionais, shows de
comédia, cassino, música dançante nos bares e lounges, discoteca, cinema,
entre outros. Para as crianças, existe o “Adventure Ocean”, cujas regras de
funcionamento e faixas etárias serão informadas a bordo.

Recomenda-se contatar a Recepção do navio para obter detalhes. Não é
permitido fumar em nenhuma área dos auditórios, restaurantes, teatros,
corredores ou elevadores; bem como no interior das cabine e varandas.
Áreas externas para fumantes serão designadas no lado direiro de todos
os navios. Será aplicada uma multa, debitada diretamente na sua conta de
bordo SeaPass®, aos hóspedes que fumarem nos locais proibidos. Cigarros,
charutos e fumo de cachimbo devem ser descartados apropriadamente e
nunca devem ser lançados pela borda do navio. Os hóspedes devem ser
maiores de 18 (dezoito) anos para comprar, portar ou utilizar produtos de
tabaco a bordo do navio.

Consulte diariamente o programa diário para saber as atividades
programadas do dia.

25. Gostaria de obter informação sobre consumo de
bebidas alcoólicas.
A política vigente em toda a frota Royal Caribbean é que não são vendidas
e nem servidas bebidas alcoólicas a menores de 21 (vinte e um) anos.
Entretanto, nos cruzeiros com embarque em países da Europa, Ásia, Austrália
ou América do Sul, onde a idade legal para consumo de bebidas alcoólicas é
geralmente inferior a 21 anos, o pai ou responsável que esteja viajando com
o menor de 21 (vinte e um) anos poderá assinar uma autorização, na forma a
ser estabelecida pela Royal Caribben, para que ele possa consumir bebidas
alcoólicas. As garrafas de bebidas alcoólicas adquiridas nas lojas a bordo ou
embarcadas nos portos de escala, serão retidas e entregues em sua cabine
na última noite do cruzeiro. Os hóspedes que não cumprirem as políticas
para consumo de bebidas alcoólicas deverão arcar com quaisquer despesas
resultantes do nãocumprimento da nossa Política de Conduta do Hóspede.

26. Como posso obter informações sobre as excursões e
fazer reserva?
Para aproveitar ao máximo sua visita a um porto de escala, recomendamos
que o hóspede escolha uma de nossas excursões, planejadas por nossos
especialistas. Os preços variam de acordo com cada excursão, sendo que o
valor desta será debitado em sua conta SeaPass®. Consulte a bordo todas
as informações no Balcão de Excursões. Informamos ainda que algumas
das excursões estão sujeitas a confirmação de um número mínimo de
participantes, podendo ser canceladas se esse mínimo não for atingido.

27. Casamentos e Comemorações a Bordo
A Royal Caribbean oferece a seus hóspedes um rol de programas
comemorativos: Royal Reunions, para reuniões de família; Natal em
Alto-Mar, o espírito, as canções, as comidas e todas as decorações sem
nada de estresse; Royal Romance; pra quem deseja dizer sim em alto-mar,
entre outras programações que o hóspede poderá contratar antes de
embarcar. Para informações de preço e disponibilidade dos serviços, contate
seu agente de viagens. Importante: Os casamentos realizados nos cruzeiros
são expressamente de cunho simbólico e não têm validade legal. A Royal
Caribbean não tem competência para realizar casamentos legais e se isenta
de qualquer responsabilidade concernente a tais cerimônias.

28. O que acontece se eu ﬁcar doente a bordo?
O centro médico do navio não está preparado/equipado com os mesmos
padrões de um hospital em terra e, portanto, não funciona como uma clínica
especializada. O navio possui suprimentos e equipamentos médicos de
acordo com as exigências internacionais para atendimento emergencial
Embora existam médicos capacitados a bordo, a prestação destes serviços
está limitada aos casos de EMERGÊNCIA E URGÊNCIA. Por esta razão, nem
a Royal Caribbean nem o Médico serão responsáveis perante o hóspede
em decorrência de qualquer incapacidade de tratar de procedimentos
emergenciais que demandem instalações e/ou estruturas especializadas e
avançadas. Os serviços médicos e os medicamentos levados a bordo são
limitados, portanto, os hóspedes deverão levar uma quantidade adequada
de qualquer medicamento específico de que necessitarem. Caso o hóspede
embarque com medicamentos controlados ou em grandes quantidades,
poderá ser exigida a receita médica pelas autoridades aduaneiras. Todos
os serviços médicos prestados a bordo, incluindo, mas não se limitando à
consultas médicas e medicação, serão cobrados a parte e o pagamento
deverá ser feito a bordo. Por esta razão, a Royal Caribbean recomenda a
contratação de uma assistência ao viajante adequado. Importante destacar
que, ainda que o hóspede tenha contratado uma assistência ao viajante, o
pagamento a bordo será devido, e o reembolso solicitado junto a empresa
de assistência, após o desembarque, nas condições estabelecidas pela
seguradora. No caso de doença ou acidente, a critério do Comandante,
os hóspedes poderão ser levados para terra para tratamento médico. A
Companhia não garante a qualidade do tratamento médico em qualquer
porto de escala ou no local em que o hóspede for desembarcado. As
instalações e os padrões médicos variam de porto para porto. A Royal

30. O que devo fazer na última noite do cruzeiro?
Faça as malas e deixe-as na porta do lado de fora da cabine antes da
meianoite. O camareiro da sua cabine lhe entregará etiquetas coloridas (ou
numeradas)para colocar em cada peça de bagagem. Escreva claramente em
cada etiqueta seu nome, endereço residencial e, se for caso, informações
sobre seu voo. Recomendamos que a bagagem seja identificada com algum
item pessoal dos hóspedes, tais como fitas coloridas, tendo em vista a
semelhança das bagagens. Leve em sua bagagem de mão objetos frágeis,
importantes e valiosos. Recomendamos ainda que guarde consigo uma bolsa
de mão para a última noite do cruzeiro. Em cruzeiros internacionais, antes do
desembarque, deverá ser preenchida a Declaração de Bagagem, que poderá
ser exigida pela Receita Federal.

31. Como devo me preparar para o desembarque?
No último dia do cruzeiro, o Diretor do Cruzeiro fornecerá informações
detalhadas sobre o desembarque, o processo de inspeção aduaneira e os
trâmites de imigração. É altamente recomendável que você participe desse
informativo sobre o desembarque ou que assista ao vídeo na TV da sua
cabine. Antes de desembarcar, verifique se não há nenhum objeto pessoal
esquecido nas gavetas, armários, banheiros, embaixo das camas, cofres,
etc., visto que não caberá à Royal Caribbean nenhuma responsabilidade
sobre os itens esquecidos a bordo. A Royal Caribbean não tem nenhum
tipo de controle com relação ao tempo de espera para passar pela alfândega
e pela imigração. A cor (ou número) da etiqueta da bagagem determinará
a hora em que você deverá desembarcar e o lugar de onde deverá retirar
suas bagagens.

32. Existe algum Código de Conduta?
Para a segurança e conforto dos hóspedes, a Royal Caribbean desenvolveu
uma Política de Conduta do Hóspede, tanto para adultos quanto crianças.
Os hóspedes que violarem estas orientações, a critério da Royal Caribbean,
poderão ser desembarcados no próximo porto de escala. Solicitamos que
verifique quais são as políticas de segurança da Companhia, que estão no
Diretório de Serviços do Cruzeiro, em sua cabine ou na Recepção, ou, ainda,
no site WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR.
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PLANEJADOR DE CRUZEIRO 2015 - 2016
CARIBE, BAHAMAS E BERMUDA
ITINERÁRIO

DURAÇAO

NAVIO

DATAS

Bahamas

3 e 4 Noites

Majesty of the Seas®

2 de jan até 31 de dez 2015 - 4 de jan até 29 de abr 2016

PÁGINA
26

Bahamas

3 e 4 Noites

Enchantment of the Seas®

2 de jan até 31 de dez 2015 - 4 de jan até 29 de abr 2016

27

Bahamas

4 Noites

Quantum/Anthem of the SeasSM

13 de fev até 27 de dez 2015 - 6 de fev até 19 de mar 2016

27

Leste do Caribe

10 Noites

Quantum/Anthem of the SeasSM

30 de nov 2015 - 25 de jan até 7 de mar 2016de abr 2016

28

Oeste do Caribe

12 Noites

Anthem of the SeasSM

11 de jan até 10 de nov 2015 - 3 de jan até 18 de abr 2016

29

Sul do Caribe

12 Noites

Quantum & Anthem of the SeasSM

5 de fev até 24 de dez 2015 - 7 de jan até 28 de abr 2016

29

Oeste do Caribe

4 Noites

Liberty/Independence of the Seas®

8 de jan até 24 de dez 2015 - 7 de jan até 14 de abr 2016

30

Oeste do Caribe

4 Noites

Brilliance of the Seas®

3 de jan até 28 de dez 2015 - 2 de jan até 9 de abr 2016

31

Oeste do Caribe

5 Noites

Brilliance of the Seas®

4 de jan até 7 de mar 2015

31

Oeste do Caribe

5 Noites

Explorer of the Seas®

3 de jan até 19 de dez 2015 - 2 de jan até 23 de abr 2016

32

Oeste do Caribe

5 Noites

Liberty/Independence of the Seas®

26 de jan até 28 de dez 2015 - 11 de jan até 18 de abr 2016

32

Oeste do Caribe

5 Noites

Liberty/Independence of the Seas®

11 de jan até 20 de dez 2015 - 3 de jan até 24 de abr 2016

33

Oeste do Caribe

6 e 7 Noites

Explorer of the Seas®

11 de jan até 27 de dez 2015 - 10 de jan até 17 de abr 2016

33

Oeste do Caribe

7 Noites

Independence/Navigator of the Seas®

3 de jan até 19 de dez 2015 - 2 de jan até 23 de abr 2016

34

Oeste do Caribe

7 Noites

Allure of the Seas®

3 de jan até 20 de dez 2015 - 3 de jan até 24 de abr 2016

35

Oeste do Caribe

7 Noites

Oasis of the Seas®

11 de jan até 20 de dez 2015 - 3 de jan até 24 de abr 2016

35

Oeste do Caribe

7 Noites

Freedom of the Seas®

4 de jan até 27 de dez 2015 - 7 de fev até 17 de abr 2016

36

Oeste do Caribe

7 Noites

Liberty/Independence of the Seas®

3 de jan até 26 de dez 2015 - 30 de jan até 9 de abr 2016

37

Oeste do Caribe

7 Noites

Liberty/Independence of the Seas®

4 de jan até 20 de dez 2015 - 3 de jan até 24 de abr 2016

37

Leste do Caribe

7 Noites

Vision of the Seas®

10 de jan até 26 de dez 2015 - 9 de jan até 16 de abr 2016

38

Leste do Caribe

7 Noites

Allure of the Seas®

14 de nov até 26 de dez 2015 - 9 de jan até 16 de abr 2016

39

Leste do Caribe

8 Noites

Oasis of the Seas®

8 de fev até 27 de dez 2015 - 10 de jan até 17 de abr 2016

39

Leste do Caribe

7 Noites

Freedom of the Seas®

10 de maio até 25 de out 2015

40

Leste do Caribe

7 Noites

Independence of the Seas®

3 de jan até 25 de abr 2015

Leste do Caribe

8 Noites

Independence of the Seas®

4 de jan até 26 de dez2015 - 2 de jan até 9 de abr

Sul do Caribe

7 Noites

Adventure of the Seas®

Jan 3 to Oct 25 2015

42-43

Sul do Caribe

7 Noites

Jewel of the Seas®

3 de jan até 27 de dez 2015 - 3 de jan até 27 de mar 2016

44-45

Sul do Caribe

9 Noites

Explorer of the Seas®

9 de jan até 16 de abr 2015

46

Sul do Caribe

10 Noites

Legend of the Seas®

5 de jan até 20 de abr 2015

47

Sul do Caribe

11 Noites

Serenade of the Seas®

2 de nov até 23 de dez 2015 - 4 de jan até 18 de abr 2016

47

Bermuda

5 Noites

Liberty of the Seas®

16 de maio até 17 de out 2015

48

Bermuda e Caribe

9 Noites

Liberty of the Seas®

6 de maio até 22 de out 2015

49

Bermuda

7 Noites

Grandeur of the Seas®

8 de maio até 9 de out 2015

49

41
41

MEDITERRÂNEO, NORTE DA EUROPA E TRANSATLÂNTICO
ITINERÁRIO

DURAÇAO

NAVIO

DATAS

Mediterrâneo Ocidental

5 Noites

Allure of the Seas®

19 de maio 2015

PÁGINA
52

Mediterrâneo Ocidental

7 Noites

Allure of the Seas®

24 de maio até 30 de ago 2015

53

França, Italia e Malta

7 Noites

Vision of the Seas®

26 de abr 2015

53

Barcelona a Veneza

9 Noites

Splendour of the Seas®

4 de maio 2015

54

Mediterrâneo Veneza

12 Noites

Vision of the Seas®

3 de maio até 19 de out 2015

55

Mediterrâneo e Ilhas Gregas

12 Noites

Vision of the Seas®

16 de maio até 7 de out 2015

55

Ilhas Gregas

7 Noites

Splendour of the Seas®

30 de maio até 14 de nov 2015

56

Mediterrâneo e Ilhas Gregas

7 Noites

Rhapsody of the Seas®

19 de jul até 30 de ago 2015

57

Mediterrâneo e Ilhas Gregas

9 Noites

Rhapsody of the Seas®

6 de set até 8 de nov 2015

57

Grécia e Turquia

7 Noites

Rhapsody of the Seas®

3 de jul até 23 de ago 2015

58

Ilhas Gregas e Turquia

7 Noites

Splendour of the Seas®

23 de maio até 21 de nov 2015

59

Mar Negro

11 Noites

Rhapsody of the Seas®

1 de jun até 3 de jul 2015

59

Ilhas Canárias e África do Norte

12 noites

Explorer of the Seas®

17 de jun até 23 de ago 2015

60

Ilhas Canárias

13 noites

Anthem of the SeasSM

22 de maio até 11 de out 2015

61
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MEDITERRÂNEO, NORTE DA EUROPA E TRANSATLÂNTICO
ITINERÁRIO

DURAÇAO

NAVIO

DATAS

Ilha da Madeira, Açores e Ilhas Canárias

14 Noites

Explorer of the Seas®

24 de abr até 2 de out 2015

PÁGINA
61

Praias sa Espanha e do Mediterrâneo

14 Noites

Anthem of the SeasSM

4 de jul até 1 de ago 2015

62

Mediterrâneo da Itália

14 Noites

Anthem of the SeasSM

20 de jun até 1 de set 2015

63

Cidades Mais Fantásticas do Mediterrâneo

16 Noites

Anthem of the SeasSM

22 de abr até 13 de jun 2015

63

Praias da Espanha e do Mediterrâneo

14 Noites

Explorer of the Seas®

4 de maio até 26 de jul 2015

64

Mediterrâneo da Itália

14 Noites

Explorer of the Seas®

12 de jul até 9 de ago 2015

65

Cidades Mais Fantásticas do Medit

16 Noites

Explorer of the Seas®

2 de set 2015

65

Paries e Bruges

3 Noites

Anthem of the SeasSM

30 de abr até 24 de out 2015

66

Cultura do Norte da Europa

8 Noites

Explorer of the Seas®

15 de maio 2015

67

França e Espanha

8 Noites

Anthem of the SeasSM

22 de abr até 13 de jun 2015

67

Fiordes da Noruega

7 Noites

Serenade of the Seas®

9 de maio até 22 de ago 2015

68

Escandinávia e Rússia

7 Noites

Serenade of the Seas®

17 de jun até 26 de jul 2015

69

Escandinávia e Rússia

7 Noites

Serenade of the Seas®

16 de maio até 15 de ago 2015

69

Fiordes da Noruega

8 Noites

Explorer of the Seas®

15 de maio até 26 de maio 2015

70

Fiordes e Islândia

12 Noites

Brilliance of the Seas®

29 de jul 2015

71

Escandinávia e Rússia

12 Noites

Brilliance of the Seas®

18 de maio até 22 de ago 2015

71

Dubai

7 Noites

Splendour of the Seas®

14 de dez até 28 de dez 2015 - 4 de jan até 28 de mar 2016

72

Canal de Suez

16 Noites

Splendour of the Seas®

28 de nov 2015 - 4 de abr 2016

73

Canal de Suez

15 Notes

Rhapsody of the Seas®

17 de maio 2015

73

ALASCA, CANADÁ E NOVA INGLATERRA
ITINERÁRIO

DURAÇAO

NAVIO

DATAS

Geleira Hubbard, Alasca

7 Noites

Radiance of the Seas®

15 de maio até 28 de ago 2015

PÁGINA
78

Geleira Sawyer, Alasca

7 Noites

Jewel of the Seas®

22 de maio até 11 de set 2015

79

Canadá e Nova Inglaterra

9 Noites

Liberty of the Seas®

27 de ago até 19 de out 2015

79

AUSTRÁLIA, NOVA ZELÂNDIA, SUL DO PACÍFICO E ÁSIA
ITINERÁRIO

DURAÇAO

NAVIO

DATAS

Queensland

11 Noites

Rhapsody of the Seas®

17 de fev até 6 de abr 2015 - 10 de jan até 6 de mar 2016

82

Nova Zelândia

11 e 14 Noites

Explorer of the Seas®

25 de jan até 29 de dez 2015 - 6 de jan até 6 de mar 2016

83

Austrália e Nova Zelândia

16 Noites

Radiance of the Seas®

14 de mar até 13 de nov 2015 - 25 de fev até 12 de abr 2016

83

Pacífico Sul

10 Noites

Legend of the Seas®

18 de nov até 20 de dez 2015 - 17 de jan até 11 de abr 2016

84

Pacífico Sul, Fiji

12 Noites

Voyager of the Seas®

12 de jan até 30 de dez 2015 - 19 de jan até 4 de abr 2016

85

®

PÁGINA

Pacífico Sul

12 Noites

Radiance/Rhapsody of the Seas

4 de jan até 26 de dez 2015 - 7 de jan até 30 de mar 2016

85

Tasmânia

10 Noites

Rhapsody of the Seas®

13 de jan até 28 de nov 2015

86

Melhor da Austrália e Bali

16 Noites

Radiance of the Seas®

26 de fev até 17 de nov 2015 - 12 de mar 2016

87

Pácifico Sul e Havaí

18 Noites

Radiance of the Seas®

19 de abr até 21 de set 2015 - 3 de abr 2016

87

Havaí

10 Noites

Radiance of the Seas®

6 de maio até 11 de set 2015 - 20 de abr 2016

88

Canal do Panamá

15 Noites

Legend of the Seas®

30 de mar até 29 de abr 2015

89

Canal do Panamá

15 Noites

Jewel of the Seas®

2 de maio até 10 de out 2015

89

ITINERÁRIO

DURAÇAO

NAVIO

DATAS

Réveillon em Copacabana

8 Noites

Rhapsody of the Seas®

26 de dez 2015

92

Travessia do Cabo

14 Noites

Rhapsody of the Seas®

14 de fev até 27 de mar 2016

93

Travessia do Cabo

14 Noites

Rhapsody of the Seas®

28 de fev até 13 de mar 2016

93

Brasil

3 e 4 Noites

Splendour/Rhapsody of the Seas®

9 de mar até 11 de dez 2015

94

AMÉRICA DO SUL
PÁGINA

Brasil

5 Noites

Splendour/Rhapsody of the Seas®

1 de mar até 14 de dez 2015

95

Argentina e Uruguai

7 Noites

Splendour/Rhapsody of the Seas®

4 de jan até 19 de dez 2015 - 3 de jan até 7 de fev 2016

95

