
Future Cruise Sales 
 

Um dos programas com mais benefícios no mar! 

Você sabia que é possível aproveitar alguns dos maiores benefícios no mar ao efetuar a reserva de seu próximo 

cruzeiro a bordo dos navios da Princess? 

Você não só recebe créditos a bordo em seu próximo cruzeiro de até $150,00 por pessoa como tem até dois anos 

para optar pelo seu próximo itinerário! 

 

Exclusivo para passageiros a bordo 

Planejar a sua próxima viagem a bordo é fácil. Os consultores a bordo para seus próximos cruzeiros podem 

oferecer dicas sobre nossos destinos, itinerários, navios e ofertas especiais. Com um depósito de somente 

$100,00 por pessoa você já pode participar. Mesmo que ainda não tenha feito planos de viagens futuras, você 

pode tirar vantagem desse programa, é só efetuar o depósito a bordo e você terá até dois anos para decidir para 

onde que escapar conosco. Dependendo da duração de seu próximo cruzeiro e a categoria que selecionar a 

Princess lhe concederá gratuitamente créditos para utilizar a bordo o seu futuro cruzeiro. Esta oferta está 

disponível somente para passageiros que estiverem a bordo e mesmo depois do retorno a reserva poderá ser 

controlada diretamente com a sua agência de viagens. 

 

Duração do Cruzeiro Créditos a bordo* 

17 dias ou mais 
Varanda/ Mini/ Suite $150 

Interna/ Externa $125 

11 a 16 dias 
Varanda/ Mini/ Suite $100 

Interna/ Externa $75 

7 a 10 dias 
Varanda/ Mini/ Suite $50 

Interna/ Externa $25 

3 a 6 dias 
Varanda/ Mini/ Suite $25 

Interna/ Externa $15 
 

Visite um de nossos consultores no departamento de Future Cruise para tirar vantagem 

desta incrível oportunidade de economizar dinheiro, e desfrute de créditos para 

aproveitar seu próximo cruzeiro com a Princess! 

 

*Depósitos e créditos a bordo são por pessoa em ocupação base dupla. O depósito é válido por dois anos. O depósito deve ser aplicado a uma reserva 

dentro de dois anos da compra, se não usado o depósito será automaticamente reembolsado. O crédito se aplica somente ao passageiro responsável pelo 

depósito e não é aplicável a 3º e 4º passageiro. O crédito não é cumulativo e deverá ser usado somente a bordo em um único cruzeiro e expira ao final 

deste. A porção não usada do crédito a bordo, não será de alguma forma reembolsada em dinheiro. Esta oferta está disponível somente a bordo. Os 

depósitos não se aplicam a viagens de volta ao mundo e/ou seus segmentos, o depósito é reduzido em 5% do cruzeiro e um desconto de 3% é concedido. 

Uma vez feito o depósito a bordo, a finalização do pagamento no retorno ao Brasil deverá ser feita também em cartão de crédito em dólares diretamente 

na Princess no prazo estabelecido pela Discover Cruises (não será permitido parcelamento em Reais nem depósito bancário em Reais). 

www.cruzeirosprincess.com.br 


