
QUANTO MAIS NAVEGAR 
CONOSCO, MAIS BENEFÍCIOS 
RECEBERÁ
O Princess Cruises Captain’s Circle é um 
dos melhores programas de fidelidade 
em alto mar. Para fazer parte, tudo o que 
precisa fazer é navegar com a Princess 
Cruises e você será automaticamente 
registrado. Para agradecer a sua escolha de 
navegar conosco novamente, você receberá 
benefícios especiais, serviços gratuitos, 
será convidado para eventos a bordo e 
muito mais.

GOLD
Após completar seu 1º cruzeiro

•  Descontos especiais em cruzeiros 
selecionados

• Eventos exclusivos para membros

•  Passaporte Princess incluindo selos 
colecionáveis dos destinos

•  Acesso ao anfitrião a bordo

•  Revista Captain’s Circle

•  E-newsletter Captain’s Circle

PLATINUM
A partir do 6º - 15º cruzeiro, ou 51 - 150 
dias navegados.

Todos os benefícios de membro Ruby e 
mais:

• Check-in preferencial no embarque

• Lounge Platinum para desembarque

•  Crédito para uso da internet a bordo^ 
Cruzeiro    Minutos 
7 noites ou menos        150 
8-20 noites        250 
Mais de 21 noites        500

RUBY
A partir do 4º - 5º cruzeiro, ou 31-50  
dias navegados. 

Todos os benefícios de membro Gold e 
mais:

•  Linha telefônica exclusiva para contato 
com o representante do Captain’s Circle

•  10% de desconto na compra a bordo do 
DVD Reflections

ELITE
A partir do 16º cruzeiro em diante, ou 151 
dias navegados

Todos os benefícios de membro Platinum 
e mais:

•  Prioridade para embarque nos botes 
(tender) para se dirigir a um porto

• Prioridade para desembarque

•  Serviço de cortesia de engraxate, 
lavagem de roupas e serviço profissional 
de limpeza#

• Serviço de frigobar de graça*

•  Canapés deluxe nas noites formais  
(mediante solicitação)

•  Tradicional chá da tarde em sua cabine  
(mediante solicitação)

• Upgrade em amenidades

• 10% de desconto nas boutiques

• Degustação de vinho Grapevine*

A atualização do status de membro é feita após completar o cruzeiro. Quaisquer noites em hotéis ou pacotes terrestres junto ao cruzeiro não serão contabilizadas. Passageiros viajando sozinhos e pagando ocupação single, e 
também passageiros que adquiram uma Suíte (excluem-se mini-suítes) recebem crédito de 2 cruzeiros. #Exclui serviço no mesmo dia. *Para passageiros maiores de 21 anos. Degustação de vinhos Grapevine é uma por cruzeiro para 
cada membro Elite e serviço de frigobar é apenas uma reposição por cruzeiro, por cabine. ^Sujeito a disponibilidade. Não compatível com nenhuma outra oferta de internet. Maiores informações visite: www.princesscruises.com.br.

BEM-VINDO 
DE VOLTA

CAPTAIN’S CIRCLE


