
Presenteie-se com uma experiência de viagem elevada com o Club Class. Esta seleção premium de Mini-Suítes 
oferece um nível altamente personalizado de serviços e apresenta refeições exclusivas, amenidades atualizadas, 
a melhor experiência de sono no mar e muito mais. Divirta-se em luxo incomparável; faça parte do Club Class.

realçado. elevado. exclusivo.

C L U B  C L A S S  M I N I - S U Í T E S

Club Class Dining
Amenidades  

& Serviços ElevadosPrincess Luxury Bed

www.discovercruises.com.br & 
www.princesscruises.com.br



Club Class Dining* é uma área de jantar exclusiva com diversos assentos para não haver espera. 
Ela também apresenta variadas opções de menu, garçons dedicados, decoração com um estilo 
único e pratos preparados ao lado da mesa.

Princess Luxury Bed
Seja um dos primeiros a experimentar o sono mais confortável no mar com a Princess Luxury Bed, 
presente em todas as Suítes Club Class.

Amenidades & Serviços Elevados
• Embarque e desembarque prioritários no início e no final do cruzeiro
• Prioridade na reserva de restaurantes de especialidades
• Garrafa de vinho gratuita** 
• Canapés Premium de cortesia (a pedido)
• Roupões de banho Terry Shaw

MAIS todo o conforto das nossas Mini-Suítes padrão
• Taça de champanhe de boas-vindas
• Frutas frescas de cortesia (a pedido)
• Área de estar separada com sofá-cama
• Varanda com mobília
• Closet***
• Duas televisões de tela plana
• Banheiro privativo com banheira e chuveiro
• Ducha
• Toalhas de luxo 100% algodão
• Luxuosos lençóis de algodão
• Edredom estilo europeu
• Travesseiros de penas e não alergênicos
• Xampú, condicionador, loção corporal
• TV via satélite, frigobar, secador de cabelo, cofre, armário, telefone e escrivaninha
• Corrente alternada (CA) de 110 volts e 60 ciclos com conexões de plugue padrão americano
• Serviço de abertura de cama, chocolates no travesseiro
• Serviço de limpeza duas vezes por dia

Nota: Todos os hóspedes das Suítes também poderão desfrutar de todos benefícios elevados das 
Mini-Suítes Club Class.

*O Club Class Dining está disponível para o jantar todas as noites, bem como café da manhã e almoço nos dias de navegação
**Gratuidade apenas uma vez no dia de embarque, ½ garrafa de vinho branco e ½ garrafa de vinho tinto
***Disponível na maioria dos navios
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