
 
 

 

 
PROMOÇÃO NCL – FREE AT SEA 

 
Escolha entre pacote de bebidas, restaurantes de especialidade, crédito para excursões em terra, um 
pacote de Wi-Fi ou um pacote especial no qual você pode obter preço reduzido para amigos e 
familiares*. 
 

* Cabines Internas e Studio podem escolher 1 oferta. 
* Cabines Externas, Cabines com Varanda e Mini-Suite podem escolher 2 ofertas. 

* Cabines The Haven e Suítes podem escolher todas as 5 ofertas gratuitas. 
 
* Essa promoção não se aplica a cabines Sail Away (IX, OX, BX e MX) 
* Caso o cliente opte pelo Open Bar ou Restaurantes especialidades, será cobrada uma taxa sobre o serviço antecipada, que 
será paga junto com o cruzeiro. Este benefício só é concedido para o primeiro e segundo passageiro. 
 
Pacote de bebidas 

 
Vinho no jantar, drinques decorados com uma sombrinha à beira da piscina, coquetéis à noite e mimosas de 
manhã. Com o pacote de bebidas grátis, os passageiros 1 e 2 aproveitam todos os destilados e coquetéis, vinhos 
por taça e chope, além de suco e refrigerante que quiserem. Escolha entre 22 bares e salões em todo o mundo. 
Você economiza até US$ 178 por dia. Não inclui taxas de serviço de 20%.  
 
Restaurante de Especialidades 

 
Com tantas opções deliciosas de restaurantes de especialidade, você pode levar suas papilas gustativas em uma 
viagem sem pôr os pés em terra firme. Os passageiros 1 e 2 desfrutarão um pacote com 1 refeição em 
restaurantes de especialidade em cruzeiros de 3 a 4 noites, 2 refeições em cruzeiros de 5 ou 6 noites, 3 refeições  
 



 
 

 

em cruzeiros de 7 ou 8 noites, 4 refeições em cruzeiros de 9 ou 10 dias e 5 refeições em cruzeiros de 11 ou mais 
noites. Você economiza até US$ 168. Não inclui taxa de serviço de 20%. 
 
Crédito para Excursões em terra 

 
Trenós puxados por cães no Alasca? Claro. Que tal mergulhar em Belize? Sem problema. Ou dançar mambo a 
noite toda em Havana? Isso também. Explore mais da costa com um crédito gratuito de excursão em terra de US$ 
50 por porto e por cabine. 
 
Pacote de Internet 

 
Compartilhe momentos das férias enquanto eles acontecem com o pacote de Wi-Fi grátis. Mantenha-se conectado 
com amigos e familiares em casa enquanto estiver no mar com um pacote de internet: publique um post, faça 
atualizações, use o Twitter ou o Pinterest e muito mais com 250 minutos que você pode usar em qualquer lugar do 
navio. Você economiza US$ 125. 
 
Amigos e Familiares viajam com tarifa reduzida 

 



 
 

 

Convide seus amigos e familiares para o melhor cruzeiro da sua vida. Com passageiros extras grátis, os 
passageiros 3 e 4 desfrutam tarifas de cruzeiro de cortesia em cruzeiros selecionados com Free at Sea (3º e 4º 
passageiros grátis na mesma cabine). *Aplicável apenas a viagens selecionadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termos e condições: 
A oferta não se aplica às categorias IX, OX, BX, MX (categorias Sail Away). 
Válida em viagens de 3 noites ou mais. 
A(s) escolha(s) da oferta Free at Sea devem ser selecionadas no mínimo 24 horas antes de partir e não podem ser 
trocadas a bordo. Os passageiros que fizerem reservas 24 horas antes da partida podem escolher a promoção no 
momento da reserva. 
A oferta está sujeita à capacidade e pode ser suspensa a qualquer momento. 
Solteiros pagando 200% da tarifa de viagem qualificam-se. 
Qualquer consumo acima do benefício da promoção será de responsabilidade do passageiro, com as taxas vigentes. 
O passageiro não poderá substituir ou personalizar esta oferta. Todos os passageiros da cabine devem optar pela 
mesma oferta. 
Impostos do governo, despesas & taxas portuárias e taxas de serviço a bordo são adicionais. 
Taxas de Cancelamento também se aplicam, com base na data da reserva/viagem; portanto, a Norwegian Cruise Line 
recomenda enfaticamente a contratação do seguro de viagem para todas as reservas. 
Não aplicável a datas fretadas e tipos de grupo: CMI OP EVENT, CMI OP LG EVENT, INCREG & INCLARGE 
Oferta somente para cruzeiros. Esta promoção não se aplica à parte em terra dos Passeios em Cruzeiro ou aos pacotes. 
Os componentes integrantes desta oferta não têm valor monetário, não têm direito a reembolso nem a transferência. 
Ofertas e combinações com outras ofertas promocionais estão sujeitas a alterações a qualquer momento por 
determinação da Norwegian Cruise Line. Outras restrições podem se aplicar. 
A Norwegian Cruise Line reserva-se o direito de cancelar ou retirar esta oferta a qualquer momento. 
 


