
 

 

 

A próxima onda das férias 
Ocean Medallion Class é o seu portal para incríveis possibilidades de férias. 

 

 Como funciona? 

Ocean Medallion 

Você carrega um medalhão que contêm sua identidade digital e que se comunica com leitores em todos os  
navios e em portos selecionados. Ele permite que nossa equipe saiba quem você é e o sirva melhor. Por 
exemplo, sabendo suas preferências de comida e bebida, ou se você gosta de snorkeling, poderíamos sugerir 
uma excursão de mergulho em um próximo porto de escala. Isso é, além de usar o medalhão para 
pagamentos, desbloquear a porta da sua cabine, acelerar o embarque e muito mais. 

Ocean Compass 

Pense no Ocean Compass como seu concierge pessoal, um guia que você pode acessar em todos os lugares - 

em telas sensíveis ao toque em todo o navio, na TV da sua cabine e em seu próprio dispositivo móvel. O 

Ocean Compass usa sua identidade digital única para fornecer tudo o que você precisa no momento, como 

sugestões de atividades e orientações para elas, juntamente com recomendações e reservas para o futuro. 

Compass torna mais fácil, para que você não tenha que esperar na fila e possa desfrutar ainda mais do seu 

precioso tempo de férias. O uso do Ocean Compass não é obrigatório, mas quanto mais você se envolve com 

ele, mais você verá as oportunidades emocionantes e inesperadas disponíveis em seu cruzeiro. 

Alguns benefícios incluídos 

 Os processos de embarque e desembarque são simplificados 

 Acesse a sua cabine ao se aproximar da porta (não é necessário o uso do cartão chave) 

 Localize amigos e familiares no navio 

 Faça compras 

 Desfrute de experiências gastronômicas ainda melhores com base nas suas preferências de alimentos 
e bebidas 

 Jogue uma variedade de jogos interativos e experiências de entretenimento imersivas 

 Aproveite ao máximo o seu tempo de férias. Inspire-se para ver e 
fazer mais do que nunca. Com o Ocean Medallion Class, você pode 
experimentar férias verdadeiramente personalizadas e sem esforço, 
assim você pode fazer mais do que você ama. 

Estreiando na Princess Cruises em: 

 Regal Princess® - 13 de Novembro de 2017 

 Royal Princess® - 19 de Janeiro de 2018 

 Caribbean Princess® - 18 de Março de 2018 
 



 Aumente significativamente as interações com os membros da tripulação (por exemplo, um 
atendente de quarto ou barman terá a capacidade de ajudá-lo com uma reserva de serviços ou de 
restaurantes de especialidades) 
 

Definições 

O.C.E.A.N.— One Cruise Experience Access Network™ é um estilo de vida que traz experiências incríveis para 
você. Trata-se de conectar pessoas, lugares e culturas ao redor do mundo. OCEAN são férias incríveis que 
são mais do que apenas um cruzeiro. É conteúdo de mídia que o imersa nas maravilhas do cruzeiro, 
explorando novas culturas e destinos. 

 

Ocean Medallion Class amplifica sua experiência de férias com um serviço personalizado que antecipa suas 
necessidades e desejos ao longo do cruzeiro. 

 

Ocean Medallion™ abre possibilidades infinitas de férias, tornando suas experiências pessoais e suas 
interações mais simples. Considere o Ocean Medallion sua chave para abrir portas: a porta da sua cabine, do 
navio e das experiências que você não encontrará em nenhum outro lugar. Ele nos ajuda a oferecer o que 
você quer, onde quer que esteja. 

 

Ocean Compass™ guia você ao longo da sua experiência de férias enquanto inspira-o com conteúdo 
imersivo e o envolve com novas experiências. 

 

Ocean Concierge cria uma experiência que é personalizada apenas para você, enviando sugestões e convites 
para eventos e atividades com base nas preferências que você indicou no seu perfil de hóspede. Ele 
capacita-o com oportunidades de experiências em tempo real e mantém o seu perfil abrangendo sua 
história durante o cruzeiro. 

 

Ocean Ready™ O Ocean Medallion acelerará o embarque porque a documentação de viagem será 
adicionada ao seu perfil com antecedência, juntamente com outras preferências que você fornecerá 
previamente. Ele também destravará a porta da sua cabine - substituindo o cartão chave. 

 

Ocean Navigate ajuda você a encontrar o seu caminho, para que você nunca fique perdido. Acessado 
através do Ocean Compass, você pode saber o paradeiro da sua família enquanto participa de atividades por 
todo o navio. Amigos e familiares também serão capazes de se comunicar facilmente uns com os outros 
através de um serviço de mensagens instantâneas disponível no Ocean Compass. 

 

HERE and NOW™ permite que você faça pedidos de alimentos e bebidas e as tenha entregues onde quer 
que esteja. Por exemplo, usando o Ocean Compass, você pode requisitar alguns alimentos e bebidas de um 
determinado lounge, sem perder nenhum momento do Movies Under The Stars®. Ou os pais podem pedir o 
chocolate quente dos seus filhos enquanto participam do Stargazing com Discovery at SEA ™, sem 
interromper qualquer diversão. 

 

THERE and THEN™ permite que você faça pedidos que serão entregues onde você pretende estar em um 

horário designado. Por exemplo, se você quiser desfrutar de uma taça de vinho no teatro, você pode fazer 

um pedido antes do show e ela será entregue no seu lugar. 


