
Benefícios Cunard World Club 

 

Com nossos magníficos navios e um mundo de destinos existem inúmeras razões para viajar 

com a Cunard muitas e muitas vezes. Após completar a primeira viagem a bordo dos navios 

da Cunard, passageiros maiores de 18 anos serão membros Silver Cunarder. Abaixo seguem 

todos os benefícios dos membros do Cunard World Club. 

 

Silver   |   Gold   |   Platinum   |   Diamond 

 

SILVER CUNARDERS: 

Passageiros que completaram sua primeira viagem com a Cunard se beneficiarão dos seguintes 

items:
1 

 

• Descontos para membros do World Club de até 5% em Early Booking em todas as saídas
2
 

• Notificação de ofertas especiais exclusivas do Cunard World Club 

• Balcão em terra dedicado aos membros Silver Cunard World Club 

• Representantes Cunard World Club a bordo 

• The Cunarder – esteja sempre informado sobre as ultimas ofertas e novidades da Cunard 

• Exclusiva seção online do Cunard World Club 

 

GOLD CUNARDERS: 

Passageiros que completaram 2 viagens ou 20 dias a bordo se beneficiarão de mais 

benefícios.
1
 Além dos benefícios de membros Silver, Gold Cunarders receberão: 

 

• 2 horas de cortesia em plano de internet 
3
   

• Um Pin de membro Gold  

• Convite para festa de coquetel do Cunard World Club  

• Reserva preferencial para o restaurante Todd English
4
 

 

PLATINUM  CUNARDERS: 

Para passageiros que tenham completado 7 cruzeiros ou 70 dias a bordo, há ainda mais benefícios 

como membro do Cunard World Club.
1
 Além dos benefícios dos membros Silver e Gold, Platinum 

Cunarders aproveitam: 

 

• Mais 2 horas adicionais de cortesia em plano de internet
3
  

• Prioridade no check-in e embarque em Nova Iorque e Southampton
5
  

• Lounge de Desembarque
5
 

• Um Pin de membro Platinum  

• Evento cortesia de degustação de Vinho exclusivo para membros  

• 20% de desconto em serviços de lavagem e secagem de roupas  

• 10% de desconto no serviço White Star Luggage 

• Convite para festa a bordo dos Senior Officers 

http://www.cunard.com/Already-Booked/Cunard-World-Club/Membership-Benefits/#Silver
http://www.cunard.com/Already-Booked/Cunard-World-Club/Membership-Benefits/#Gold
http://www.cunard.com/Already-Booked/Cunard-World-Club/Membership-Benefits/#Platinum
http://www.cunard.com/Already-Booked/Cunard-World-Club/Membership-Benefits/#Diamond
http://www.cunard.com/en-GB/Already-Booked/Cunard-World-Club/Cunard-Online/
http://www.cunard.com/en-GB/Already-Booked/Cunard-World-Club/Register/


 

DIAMOND  CUNARDERS: 

Os membros Diamond fazem parte de nosso grupo de passageiros mais viajados que completaram 15 

viagens ou 150 dias a bordo.
1
 Como reconhecimento deste feito, Diamond Cunarders continuarão a 

receber todos os benefícios dos membros Silver, Gold e Platinum, além dos seguintes benefícios: 

 

• NOVO! Prioridade no desembarque
5
  

• Mais 4 horas adicionais de cortesia em plano de internet
3
  

• Almoço de cortesia no restaurante Todd English ou The Verandah
6
  

• Um Pin de membro Diamond  

• Prioridade no envio das malas 

• Reuniões de vendas a bordo preferenciais  

• Balcão em terra dedicado aos membros Diamond World Club 

  

 1. Para receber os benefícios o passageiro deve ter completado o número de viagens necessárias e/ou dias a 

bordo, antes do inicio da viagem. Não há promoções para “mid-voyages”. 

2. Você deve ser um membro do Cunard World Club no momento do booking para receber os descontos. 

3. Plano de Crédito de Internet não se aplica ao Cunard 'Cruisemail'. 

4.Pequena taxa será cobrada nos restaurantes Todd English e The Verandah. 

5.Onde for operacionalmente possível. 

6. Sujeito a disponibilidade. A Cunard irá pagar a taxa e 15% de gorjetas e qualquer outra despesa será 

cobrada na cabine do passageiro.  

 

 

 

www.cruzeiroscunard.com.br 

www.cunard.com 

 

http://www.cruzeiroscunard.com.br/
http://www.cunard.com/

