
Informação de
bebidas

Conheça todas as opções 
de bebidas disponíveis a 
bordo

Incluídas sem custo adicional:
· Água: em qualquer área do navio com ou sem gelo (não engarrafada).
· Sumos variados no pequeno-almoço.
· Café americano, chá quente ou frio: (com ou sem leite integral/desnatado/creme) nas máquinas self-service do buffet.
· Limonada natural: no buffet a qualquer hora do dia.
· Sorvete: máquina americana (baunilha e chocolate) na piscina.

Happy Hour
Desfrute de grandes benefícios durante uma hora.
Consulte a bordo o horário e a disponibilidade.

Packs com custo adicional

17€  pax/dia

Inclui refil de
refrigerantes, batidos 
e sucos selecionados e 
coquetéis sem álcool.

PACK DE REFRESCOS 
CLÁSSICO

34€  pax/dia

Desfrute de cafés e chás 
premium juntamente com 
refis, sumos de frutas, 
chocolate quente e
coquetéis sem álcool
durante todo o
cruzeiro com este pacote 
de bebidas.

PACK DE CAFÉ
E REFRESCOS

Consulte preço e 
disponibilidade a bordo

PARA AMANTES DO 
CAFÉ OU DO CHÁ

Nos nossos bares tem 
uma vasta selecção dos 
melhores cafés à la carte 
para que possa desfrutar 
do seu favorito.

Disponha de água fresca 
engarrafada na sua 
cabine

ÁGUA ENGARRAFADA 
NA SUA CABINE

Disponha de refrescos 
enlatados na sua cabine

REFRESCOS EM LATA 
NA SUA CABINE

Consulte preço e disponibilidade a 
bordo

Escolha o seu vinho 
preferido para jantar a 
cada noite

PACK DE VINHO AOS 
JANTARES

Consulte outros possíveis packs
disponíveis a bordo

IMPORTANTE: Todas as informações 
e preços contidos neste documento 
são meramente informativos e os 
preços aproximados podem variar 
sem aviso prévio.
O uso dos pacotes de bebidas é para 
o titular, não sendo transferível ou 
reembolsável.
*O preço  inclui o cargo adicional 
por serviço de 18%.
Será aplicado no inal da compra. 
Consulte condições em
mundomar-cruzeiros.pt
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Informação de
bebidas

Conheça todas as opções 
de bebidas disponíveis a 
bordo

Packs com custo adicional:

Consulte outros possíveis packs
disponíveis a bordo

IMPORTANTE: Todas as informações e preços contidos neste documento são meramente informati-
vos e os preços aproximados podem variar sem aviso prévio.
O uso dos pacotes de bebidas é para o titular, não sendo transferível ou reembolsável. O limite de 
consumo com álcool é de 15 unidades por dia.
*O preço inclui o cargo adicional por serviço de 18%.
Se aplicará ao realizar a compra.

O pacote de bebidas Plus inclui:

· Coquetéis, vinho a copo, cerveja, cafés especiais,
refrescos, água para levar, sumos, coquetéis sem
álcool frutados e coquetéis elaborados pelo
mixólogo Rob Floyd

· 50 licores, 25 vinhos a copo, 25 cervejas,
cafés especiais e bebidas sem álcool

· 25% de desconto em garrafas de vinho (incluindo
especiais)

· 25% de desconto em garrafas grandes de água e
refresco em lata

Bebidas até $15 USD* cada uma

73€   por dia

O Paquete de Bebidas Premier inclui tudo o 
que tem o Pacote de Bebidas Plus e:

· Licores de primeira, vinhos de reserva a copo e
novos coquetéis elaborados pelo coqueteleiro Rob
Floyd

· Seleção de mais de 75 licores, mais de 40 vinhos a
copo, mais de 20 coquetéis artesanais de alta gama

· Vinhos de primeiro nível a copo, incluídos Cloudy
Bay, Hartford Court, Grgich Hills e Freemark Abbey

· Seleção privada de bourbon Woodford Reserve
criado exclusivamente para a Princess

· Whisky Jack Daniel’s Single Barrel Select
personalizado

· 25% de desconto em garrafas de vinho (incluindo
especiais)

· 25% de desconto em garrafas grandes de água e
refresco em lata

Bebidas premium de primeiro nível até $20 USD* cada uma

95€   por dia

PRINCESS PLUS PRINCESS PREMIERE



^Termos gerais do Princess Plus (aplicáveis a todas as partes do Princess Plus)
O que está incluído

O pacote inclui toda a cerveja, as bebidas espirituosas, o vinho a copo e os coquetéis por um valor de $15,00 USD ou menos, 
como se indica no nosso menú, varía para viagens com partida e regresso à Austrália e Nova Zelândia. O pacote inclui água com 
gás ou sem gás engarrafada (500 ml ou menos), refrescos de fonte, sumos, cafés e chás especiais, Frappês no Coffee & Cones e 
bebidas energéticas Red Bull.
O pacote dá 25% de desconto nos seguintes artigos excluídos: todas as garrafas de vinho, garrafas de água de um litro e refres-
cos enlatados.
O pacote pode-se utilizar nas nossas ilhas privadas, todos os lugares de comidas e bebidas e outras áreas como o teatro ou 
espaços públicos que oferecem serviço de bebidas.

Detalhes do pacote e qualificações
Aplicam-se restrições de idade para as compras do pacote Plus de bebidas.
O Pacote de Bebidas Plus inluí uma taxa de serviço de 18% para todos os itinerários, exceto Austrália. Para todos os navios 
baseados na Austrália, Será cobrado o valor total de toda a viagem no momento da compra.
O pacote Plus de bebidas deve ser adquirido para cada dia de viagem do passageiro. Pacotes ou compras parciais/proporcio-
nais para segmentos da viagem de um hóspede NÃO são aceitos.
O pacote pode ser comprado adiantado ao menos quatro dias antes de chegar ao navio.
O pacote é oferecido a bordo no dia do embarque e NÃO se vende depois do dia do embarque.
O pacote NÃO está disponível para pré-compra dentro dos três dias posteriores à navegação.
O pacote NÃO está disponível para viagens de menos de quatro noites.
O pacote NÃO é reembolsável nem transferível uma vez comprado a bordo, e para os pacotes comprados adiantados, NÃO é 
reembolsável nem transferível dentro dos três dias posteriores à navegação.

Exclusões
O pacote não se aplica a licores engarrafados ou vinho engarrafado nem a nenhum artigo que se ofereça em pontos de venda 
minorista ou lojas a bordo.
O pacote não se aplica para artigos do Mini-Bar.
O pacote não se aplica para Cristais de lembrança.
O pacote exclui e não se pode combinar com outros programas, promoções, ofertas especiais a bordo ou eventos como provas 
de vinho, mesa do chef, baldes de cerveja, custos por cobertura de comidas especiais ou alimentos à venda, como gelados, etc. 
Nem todas as exclusões ou limitações se podem prever ou publicar aqui e podem existir ou implementar-se sem prévio aviso.

Os preços estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e para navios designados em moeda estrangeira, os pacotes adquiridos 
com antecedência podem variar dos preços a bordo devido a flutuações de tempo e moeda. Os hóspedes NÃO incorrerão em 
cobranças adicionais, nem serão emitidos créditos ou reembolsos para tais variações de moeda.

Termos e condições
As bebidas alcoólicas estão limitadas a 15 bebidas por período de 24 horas (6 a. m. a 6 a. m.). As bebidas alcoólicas solicitadas 
acima dos limites diários ficam à discrição da gerência de bordo e da tripulação e são cobradas aos preços regulares do menu. 
As bebidas sem álcool NÃO têm esta limitação, nem contam para este máximo.
Os artigos selecionados que excedam o preço de $15.00 USD.
 Os pacotes NÃO se podem partilhar, NÃO são transferíveis e NÃO reembolsáveis.
A gerência a bordo reserva-se no direito de agregar restrições adicionais e revogar ou cancelar o pacote Plus de bebidas em 
qualquer momento durante a viagem de um passageiro por qualquer motivo com ou sem um reembolso pro-rateado. Podem ser 
tomadas medidas adicionais se os hóspedes:
Embriagarem-se

Proporcionar bebidas a outros hóspedes ou NÃO cumprir com os termos, condições e limitações do pacote
Mostrar um comportamento inapropriado, um risco para a segurança deles mesmo ou dos demais, ou ficar ofensivo ou pertur-
bador para outros passageiros ou para o pessoal do cruzeiro.
Superar ou tentar eludir os limites diários e as limitações de serviço descritas
Princess Cruises pode modificar, emendar ou atualizar os termos e condições dos nossos pacotes de bebidas em qualquer 
momento com ou sem prévio aviso aos hóspedes. Se aplicarão os termos e condições publicados em princess.com na data de 
partida.

Informação de
bebidas



^Termos gerais do Princess Premiere (aplicáveis a todas as partes do Princess Plus) 
O que está incluído

O pacote inclui toda a cerveja, as bebidas espirituosas, o vinho a copo e os coquetéis por um valor de $20,00 USD ou menos, 
como se indica no nosso menu, varia em viagens com partida e regresso à Austrália e Nova Zelândia.
O pacote inclui água com gás ou sem gás engarrafada (500 ml ou menos), refrescos de fonte, sumos, cafés e chás especiais, 
Frappês no Coffee & Cones e bebidas energéticas Red Bull.
O pacote dá 25% de desconto nos seguintes artigos excluídos: todas as garrafas de vinho, garrafas de água de um litro e 
refrescos enlatados.
O pacote pode-se utilizar nas nossas ilhas privadas, todos os lugares de comidas e bebidas e outras áreas como o teatro ou 
espaços públicos que oferecem serviço de bebidas.
Se janta num restaurante especializado, o pacote cobre uma garrafa grande (de um litro) de água com ou sem gás.
Detalhes do pacote e qualificações

Aplicam-se restrições de idade para as compras do pacote de bebidas Premier.
O pacote de bebidas Premier incluí 18 % de custo por serviço para todos os itinerários, exceto Austrália. Será cobrado o valor 
total da viagem completa no momento da compra.
O pacote de Bebidas Premier deve comprar-se por cada dia que um passageiro esteja navegando. NÃO se aceitam pacotes 
parciais/pro-rateados ou compras para segmentos da viagem de um hóspede.
O pacote pode ser comprado adiantado ao menos quatro dias antes de chegar ao navio.
O pacote é oferecido a bordo no dia do embarque e NÃO se vende depois do dia do embarque.
O pacote NÃO está disponível para pré-compra dentro dos três dias posteriores à navegação.
O pacote NÃO está disponível para viagens de menos de quatro noites.
O pacote NÃO é reembolsável nem transferível uma vez comprado a bordo, e para os pacotes comprados adiantados, NÃO é 
reembolsável nem transferível dentro dos três dias posteriores à navegação.

Exclusões
O pacote não se aplica a licores engarrafados ou vinho engarrafado nem a nenhum artigo que se ofereça em pontos de venda 
minorista ou lojas a bordo.
O pacote não se aplica para artigos do Mini-Bar.
O pacote não se aplica para Cristais de lembrança.
O pacote exclui e não se pode combinar com outros programas, promoções, ofertas especiais a bordo ou eventos como provas 
de vinho, mesa do chef, baldes de cerveja, custos por cobertura de comidas especiais ou alimentos à venda, como gelados, etc. 
Nem todas as exclusões ou limitações se podem prever ou publicar aqui e podem existir ou implementar-se sem prévio aviso. 
Os preços estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e para navios designados em moeda estrangeira, os pacotes adquiridos 
com antecedência podem variar dos preços a bordo devido a flutuações de tempo e moeda. Os hóspedes NÃO incorrerão em 
cobranças adicionais, nem serão emitidos créditos ou reembolsos para tais variações de moeda.

Termos e condições
As bebidas alcoólicas estão limitadas a 15 bebidas por período de 24 horas (6 a. m. a 6 a. m.). As bebidas alcoólicas solicitadas 
acima dos limites diários ficam à discrição da gerência de bordo e da tripulação e são cobradas aos preços regulares do menu. 
As bebidas sem álcool NÃO têm esta limitação, nem contam para este máximo.
Os artigos selecionados que excedam o preço de $20.00 USD são cobrados de acordo com a diferença de preço.
Os pacotes NÃO se podem partilhar, NÃO são transferíveis e NÃO reembolsáveis.
A gerência a bordo reserva-se no direito de agregar restrições adicionais e revogar ou cancelar o pacote Plus de bebidas em 
qualquer momento durante a viagem de um passageiro por qualquer motivo com ou sem um reembolso pro-rateado. Podem ser 
tomadas medidas adicionais se os hóspedes:
Embriagarem-se

Proporcionar bebidas a outros hóspedes ou NÃO cumprir com os termos, condições e limitações do pacote
Mostrar um comportamento inapropriado, um risco para a segurança deles mesmo ou dos demais, ou ficar ofensivo ou
perturbador para outros passageiros ou para o pessoal do cruzeiro.
Superar ou tentar eludir os limites diários e as limitações de serviço descritas
Princess Cruises pode modificar, emendar ou atualizar os termos e condições dos nossos pacotes de bebidas em qualquer 
momento com ou sem prévio aviso aos hóspedes. Se aplicarão os termos e condições publicados em princess.com na data de 
partida.

Informação de
bebidas




