
Future Voyage Sales 
 

 

Reserve seu próximo cruzeiro a bordo e receba grandes benefícios! 

Você sabia que é possível reservar a sua próxima viagem enquanto está a bordo com a Cunard? 

Basta entrar em contato a bordo com o especialista em vendas da Cunard (Voyage Sales Specialist) e completar toda 
a documentação necessária. 

 

Exclusivo para passageiros a bordo 

Planejar a sua próxima viagem enquanto está a bordo é fácil. Uma especialista em cruzeiros da Cunard 
oferece dicas de destinos, itinerários, navios e ofertas especiais. Com um pequeno depósito de $300,00* por 
pessoa é possível receber até $400,00 de crédito a bordo para o seu próximo cruzeiro! 

Mesmo que não tenha certeza de quando será o seu próximo cruzeiro, ainda é possível aproveitar essa 
vantagem – é só fazer o depósito e você terá até quatro anos para escolher o seu próximo cruzeiro. 

Dependendo da duração deste novo cruzeiro e a categoria que selecionar, você estará apto a receber crédito 
a bordo para o futuro cruzeiro. 

Esta oferta é exclusiva para passageiros a bordo, e melhor ainda, é possível administrar detalhes de sua nova 
reserva quando voltar para casa diretamente com o seu agente de viagens. 

 

Duração do cruzeiro Crédito a Bordo* 

6 a 9 noites 

Internas e Externas $100 

Varandas $150 

Suites Grill $200 

10 noites ou + 

Internas e Externas $200 

Varandas $300 

Suites Grill $400 

 

Visite a bordo a sala dos especialistas em vendas da Cunard para 
aproveitar essa incrível oportunidade de poupar dinheiro, e ganhar 

créditos para gastar a bordo em sua próxima viagem! 
 

*Depósitos e crédito a bordo são por pessoa, baseados em ocupação dupla. O depósito para um futuro cruzeiro é válido somente por quatro anos e é somente 

aplicável para novos bookings. O depósito deve ser aplicado em um cruzeiro com saída dentro de um período de quatro anos da data do pagamento, caso não 

seja utilizado, o depósito será reembolsado e não poderá ser prorrogado. O crédito a bordo se aplica somente a pessoa que efetuar o depósito, não é válido para 

terceiro e quarto passageiro. O crédito a bordo só poderá ser utilizado em uma única viagem e expira ao final do cruzeiro. Qualquer valor não utilizado do crédito 

não é reembolsado. Esta oferta só está disponível para passageiros a bordo. O valor de depósito de $300,00 não se aplica a cruzeiros de volta ao mundo ou seus 

segmentos. Para cruzeiros de volta ao mundo e segmentos o valor do depósito é de 10% da tarifa + taxa de porto. Uma vez feito o depósito a bordo, a 

finalização do pagamento no retorno ao Brasil deverá ser feita também em cartão de crédito em dólares diretamente na Cunard no prazo estabelecido pela 

Discover Cruises (não será permitido parcelamento em Reais nem depósito bancário em Reais). 


