
                                                                                                                                                                                 

                                                                             PACOTE DE BEBIDAS 

 

PACOTE DE BEBIDAS PREMIER 

Este pacote inclui qualquer bebida individual no valor de até US$12. 

Valor do pacote: US$70,79 por dia e por pessoa. 

Valores para pagamento a bordo apenas. Consulte os valores para pré-pagamento.  

O pacote inclui: 

 Bebidas não alcoólicas como refrigerantes, água, sucos, shakes e mocktails. 

 Cafés, chás, espresso e drinks especiais. 

 Coquetéis e destilados (que custem até US$12). 

 Vinhos tinto, branco, espumantes na taça (que custem até US$12). 

 Cervejas em lata ou chope (que custem até US$12). 

 Garrafas de vinho NÃO ESTÃO inclusas, no entanto, quando adquiridas nos bares, restaurantes ou nos quartos, estará 

disponível um desconto no valor de 25% do preço do menu (a taxa de serviço será cobrada). 

O pacote NÃO incluirá: 

 Bebidas acima de US$12. Passageiros adquirindo itens acima do estipulado (US$12) serão cobrados o valor total + 15% de taxa 

de serviço para qualquer bebida (e não a diferença de preço). 

 Itens de souvenir 

 Cigarros 

 Itens do mini-bar 

 Serviço de quarto 

 Itens de máquina de venda automática 

 Artigos de varejo de alimentos 

 

Limite de até 15 bebidas alcoólicas por dia. Bebidas não alcoólicas ilimitadas. 

              O pacote pode ser utilizado na nossa ilha particular assim como em todos os ambientes que oferecem serviço de 

bebidas e será vendido em viagens de qualquer duração, excluindo-se Austrália, Japão e cruzeiros baseados na China. 

PACOTE DE BEBIDAS REFRIGERANTE ILIMITADO E MAIS 

Valor do pacote: US$8,26 por dia e por pessoa. 

Valores para pagamento a bordo apenas. Consulte os valores para pré-pagamento.  

O pacote incluirá: 

 Refrigerante através das máquinas automáticas Coca-cola, Coca-cola diet, Sprite, Água Tônica e Água com gás. 

 Copo de souvenir (não é necessário estar sempre com o copo para receber a bebida). 

 Shakes de Malte/ Shakes espessos (somente em sundaes e recipiente respectivo). 

 Chocolate quente (com marshmallows na La Patisserie). 

 Refrigerante Root Beer* 



 Sucos 

 Mocktails 

 Canudo 

*O refrigerante Root Beer é servido em latas e está disponível nos bares (exclui-se Serviço de Quarto e Princess Cays). 

Este pacote está disponível para todos os passageiros independente da idade. O pacote deve ser adquirido para a duração completa do cruzeiro, pacotes 

parciais não estão disponíveis. Nós possuímos Sprite Diet, Refrigerante de laranja e Ginger Ale, de qualquer forma, estes são servidos em lata e não estão 

inclusos no pacote REFRIGERANTE ILIMITADO E MAIS e serão cobrados a parte. É possível adquirir este pacote assim que chegar a bordo em qualquer bar. 

Este pacote poderá ser utilizado em todos os bares e restaurantes que possuam fonte automática, este pacote não está disponível para pedidos através do 

serviço de quarto ou em Princess Cays. Uma pequena etiqueta será colocada em seu cartão de cruzeiro para indicar que adquiriu o pacote. O pacote 

somente é valido para passageiros portando o seu cartão de cruzeiro e somente uma bebida pode ser solicitada por vez. Caso adquira o pacote 

previamente ao cruzeiro a etiqueta que identifica a compra será colocada em seu cartão de cruzeiro antes do check-in e o copo souvenir e o canudo serão 

entregues na cabine. Caso compre o pacote a bordo a etiqueta será colocada em seu cartão de cruzeiro no momento da compra e lhe será entregue o 

copo souvenir com o canudo com a sua primeira bebida. 

 

PROMOÇÃO CARTÃO DE CAFÉ 

Valor do pacote: US$36,58 por pessoa. 

 O cartão de café somente poderá ser adquirido a bordo e oferece 15 cafés de especialidade durante o cruzeiro, em 

qualquer local, onde o serviço de espresso/ cappuccino é oferecido. 

  O cartão representa uma economia de 20% comparando a compra individual dessas bebidas. 

 Ao solicitar um café é feito um pequeno furo no cartão até que os 15 furos sejam feitos e o cartão seja completamente 

utilizado. 

 A promoção do cartão de café inclui todas as bebidas quentes e frias disponíveis na seleção do menu de café (abaixo) 

além do chá verde. 

 Como cortesia é oferecido café moído e chás Premium durante o cruzeiro no qual o cartão foi adquirido. 

Seleção de Café da Princess 

o Espesso e café 

o Café recém-moído* 12oz, 16oz – regular e descafeinado 

o Espresso 

o Macchiato 

o Cappuccino 12oz, 16oz 

o Café Latte 12oz, 16oz 

o Latte Chocolate Branco 12oz, 16oz 

o Mocha Chocolate Branco e Preto 12oz, 16oz 

o Vanilla Bean Latte 12oz, 16oz 

o Chocolate quente* 12oz, 16oz 

o Chá Revolution* 12oz, 16oz 

*Nota: Café recém-moído e Chá revolution possuem refil de cortesia enquanto os hóspedes estiverem sentados no lounge. 

Chocolate quente é servido como cortesia nos restaurantes, e na área do Buffet, nos itinerários pelo Alasca e em conjunto 

com a Promoção do Cartão de café. No entanto, o Chocolate quente será cobrado quando solicitado nos bares e Buffet em 

outros itinerários. 

o Lobby Bar 

o Café gelado e Blends 

 

 Sua escolha dos seguintes congelados ou servidos com gelo 

 

o Chocolate Branco 12oz, 16oz 



o Vanilla Bean 12oz, 16oz 

o Mocha de Caramelo 12oz, 16oz 

o Smoothie de frutas com de Chá verde 

o Peach Pizzazz 12oz, 16oz 

o Pomegranate & Blueberry 12oz, 16oz 

o Mango Madness 12oz, 16oz 

 

*Os preços apresentados neste documento já incluem a taxa de serviço de 18% cobrada pela Princess Cruises* 

Todos os preços e informações estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. 

 


