
APLICÁVEL A PARTIDAS DE MAIS DE 3 NOITES RESERVADAS A PARTIR DE 18/1/2022
SE O PASSAGEIRO 1 OU 2 É UM ADULTO, RECEBE: SE O PASSAGEIRO 1 OU 2 É UMA CRIANÇA, RECEBE SE O PASSAGEIRO 1 VIAJA SÓ, RECEBERÁ:

OPÇÕES
FREE AT SEA 

(incluído no preço do cruzeiro)
FREE AT SEA PLUS

BEBIDAS

Pack de barra livre ilimitada:
• Coquetéis e licores selecionados de primeira 

qualidade por menos de 15$ (como Patron Silver, 
Grey Goose e outros)

• Variedade de cervejas e vinhos a copo por 
menos de 15$.

• 20% de desconto em todas as garrafas de 
champanhe e vinho

• Refrescos e sumos ilimitados

Pack de bebidas Premium Plus: 
• Todos os coquetéis e licores de alta gama (como 

Patrón Añejo, Macallan Quest e outros)
• Cerveja, champanhe e vinho a copo (como 

Veuve Clicquot)
• Garrafas selecionadas de champanhe e vinho 

com o jantar e 40% de desconto nas restantes 
garrafas

• Refrescos e sumos ilimitados
• Água engarrafada sem e com gás ilimitada
• Todos os cafés e bebidas especiais de Starbucks
• Bebidas energéticas

Pack de refrescos: 
• Todos os refrescos a bordo

Pack de bebidas Premium Plus: 

JANTAR DE 
ESPECIALIDADE

Pack de Restaurantes de Especialidade:
• 3-6 Noites (todas as categorias): 1 jantar
• 7-11 Noites (Varanda e superior): 2 jantares
• 7-11 Noites (Studio/Interior/Exterior): 1 jantar
• 12+ Noites (Varanda e Superior): 3 jantares
• 12+ Noites (Studio/Interior/Exterior): 2 jantares

Aplicável para o 1º e 2º passageiro

2 jantares de especialidade 
adicionais
para o 1º e 2º passageiro

EXCURSÕES

$50 de crédito por excursão 
para o 1º passageiro

$50 de crédito adicional por excursão 
para o 2º passageiro N/A*

Wi-Fi

• 3-6 Noites: 75 minutos
• 7-11 Noites: 150 minutos
• 12+ Noites: 300 minutos

Aplicável para o 1º e 2º passageiro

Wi-Fi ilimitado (no streaming) 
para el 1º e 2º passageiro^

$49PP/PN $49PP/PN por adulto 
$29PP/PN por criança $42PP/PN

^Para os passageiros que tenham actualizado a FAS Plus, Wi-Fi Premium ilimitado (Streaming) está disponível por um adicional de
$10/pp/noite. Somente para os passageiros 1.º e 2.º.

*Não se cobram gratificações adicionais em nenhum dos casos. Para viajantes sós: não se aplica o
desconto da excursão em terra (permanecerá com o crédito de 50 $ para excursões em terra).

NOVO! NORWEGIAN’S FREE AT SEA PLUS
Agora pode passar do Free At Sea ao Free At Sea Plus por somente 49$ ao dia.

6- 8 noites $149

3-5 noites $99 PP 

9-11 noites $199
PP

PP
12-14 noites $249 PP 

15-17 noites $299 PP

+18 noites $349 PP

2 jantares de especialidade 
adicionais
 para o 1º passageiro

2 jantares de especialidade 
adicionais
para o 1º e 2º passageiro

$50 de crédito adicional por excursão 
para o 2º passageiro

Wi-Fi ilimitado (no streaming) 
para o 1º e 2º passageiro^

Wi-Fi ilimitado (no streaming) 
para o 1º passageiro^

• Todos os coquetéis e licores de alta gama (como 
Patrón Añejo, Macallan Quest e outros)

• Cerveja, champanhe e vinho a copo (como 
Veuve Clicquot)

• Garrafas selecionadas de champanhe e vinho 
com o jantar e 40% de desconto nas restantes 
garrafas

• Refrescos e sumos ilimitados
• Água engarrafada sem e com gás ilimitada
• Todos os cafés e bebidas especiais de Starbucks
• Bebidas energéticas




