
 
 

Informação 
sobre bebidas 
Incluídas sem custo adicional 
· Água: em qualquer zona do navio com ou sem gelo (não engarrafada). 

· Sumos variados ao pequeno-almoço. 

· Café Americano, chá frio ou quente: (com ou sem leite 

normal/desnatado/natas) nas máquinas de self-service do buffet. 

· Limonada natural: no buffet a qualquer hora do dia 

· Gelados: americanos de máquina (baunilha e chocolate) na piscina 

 

Preços de bebidas não incluídas (aprox)* 
· Refrescos $2 

· Garrafa de água $2 (500ml) / $3-5 (1,5l) 

· Coquetéis e Bebidas com álcool $8 - 9 

· Vinho (copo) desde $7,25 

· Vinho (garrafa) desde $24 

· Cervejas desde $6 aprox 
 
 
 
 

 

 
IMPORTANTE: Toda a informação e preços contidos neste documento são meramente 

informativos e os preços aproximados podendo variar sem aviso prévio. O uso dos pacotes de 

bebidas são para do titular do cartão, não são transferíveis nem reembolsáveis. 

*O preço não inclui a taxa adicional por serviço de 18%. Aplicar-se-á ao realizar a compra. 

 
 

 

 



 
 

Informação 
sobre bebidas 

 

1. PACK DE REFRESCOS 
INCLUI: 

· Sodas, coca cola, fanta, sprite, etc 

· Batidos e sumos 

· Coquetéis sem álcool 

 
Ao comprar, coloca-se um autocolante no cartão do 

cruzeiro. Cada vez que peça uma bebida, 

somente tem de mostrar o autocolante. 

 
PREÇO* 

$9,99 pax/dia 
 

2. PACK DE CAFÉS E GELADOS PREMIUM 
INCLUI: 

· Cafés estilo Starbucks. Expresso, Expresso com leite, 

Capuchino, etc 

· Servidos no International café e restaurantes. 

No Royal e Regal Princess também no buffet. 

· Descontos em sundaes, crepes e gelados especiais. 

Entrega-se uma cartela 

com 15 números, cada 

café é um número que 

irão perfurando. 

PREÇO* 

$35,65 

 

 
 

 

IMPORTANTE: Toda a informação e preços contidos neste documento são meramente 

informativos e os preços aproximados podendo variar sem aviso prévio. O uso dos pacotes de 

bebidas são para do titular do cartão, não são transferíveis nem reembolsáveis. 

*O preço não inclui a taxa adicional por serviço de 18%. Aplicar-se-á ao realizar a compra. 

 
 

5 cervejas EQUIS: $22,27* 

5 cervejas HEINEKEN: $24,15* 

5 cervejas BUDWEISER / BUDWEISER LIGHT: $26,45* 

 

 

 

 

 



 
 

Informação 
sobre bebidas 

 
 

 
 
 

 
IMPORTANTE: Toda a informação e preços contidos neste documento são meramente 

informativos e os preços aproximados podendo variar sem aviso prévio. O uso dos pacotes de 

bebidas são para do titular do cartão, não são transferíveis nem reembolsáveis. 

*O preço não inclui a taxa adicional por serviço de 18%. Aplicar-se-á ao realizar a compra. 
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Informação 
sobre bebidas 
5. TUDO INCLUIDO 
PARA MAIORES DE 21 ANOS 

 
INCLUI: 

· Todo o tipo de cervejas, cocktails, bebidas alcoólicas e vinho 

servido em copo inferior a $12. 

· Todas as bebidas não alcoólicas, incluído o café expresso, 

batidos, refrescos no engarrafados, Chás e Red Bull. 

· Agua engarrafada de 500ml. 

· Chás Gong Cha (Só no Majestic Princess) 

· Qualquer tipo de gelado e crepes. 

 
25% de desconto em: 

· Garrafas de vinho. 

· Garrafas de água de 1L. 

· Latas de refrescos e sumos engarrafados. 

 
FUNCIONAMENTO 

· Ao comprar, coloca-se um autocolante no cartão do 

cruzeiro. Cada vez que peça uma bebida, só tem de mostrar o 

autocolante 

 
CONTRATAÇÃO 

Este pacote pode ser comprado até quatro dias antes do 

embarque. 

A bordo, somente se pode comprar no dia do embarque. 

 

 

IMPORTANTE: Toda a informação e preços contidos neste documento são meramente 

informativos e os preços aproximados podendo variar sem prévio aviso. O uso dos pacotes de 

bebidas são para o  titular do cartão, não são transferíveis nem reembolsáveis. 

*O preço não inclui a taxa adicional por serviço de 18%. Aplicar-se-á ao realizar a compra. 

PREÇO* 

$59,99 USD pax/dia 

$75,64 AUD pax/dia 

 

 



 
 

Informação 
sobre bebidas 
6. VINHOS AO JANTAR 

SILVER WINE PACKAGE 
Inclui qualquer garrafa de vinho até $29 

· Pacote 7 garrafas $161* 

· Pacote de 10 garrafas $210* 

· Pacote de 12 garrafas $240* 

 

GOLD WINE PACKAGE: 
Inclui qualquer garrafa de vinho até $45* 

· Pacote 7 garrafas $217* 

· Pacote de 10 garrafas $290* 

· Pacote de 12 garrafas $336* 
 

FUNCIONAMENTO 

· Entrega-se um cartão de 7, 10 ou 12 números que se vão 

perfurando com cada garrafa. 

· Anota-se o vinho selecionado em cada cartão para o seu controle. 

· Solicita-se o cartão do cruzeiro juntamente com o cartão dos vinhos. 

· A garrafa de vinho não consumida totalmente, será guardada 

pelo seu camareiro até ao próximo consumo. 

 
CONTRATAÇÃO 

Qualquer camareiro do restaurante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE: Toda a informação e preços contidos e neste documento são meramente 

informativos e os preços aproximados, podendo variar sem prévio aviso. O uso dos pacotes de 

bebidas são para o  titular do cartão, não são transferíveis nem reembolsáveis. 

*O preço não inclui a taxa adicional pelo serviço de 18%. Aplicar-se-á ao realizar a compra. 

 
 

 
Data de atualização Junho 2019 

 

 

 


