Novidade!

Apresentamos o novo sistema de preços
Costa, agora com mais benefícios para você.
Três novas modalidades de serviço para satisfazer as necessidades de todos.

Para aqueles que priorizam
particularmente o preço.
Cabine standard, assinalada
automaticamente pelo sistema.

Para aqueles que procuram férias
com facilidades como pacotes
de bebidas e outros benefícios,
já incluídos no preço.

Para aqueles que querem desfrutar
de serviços exclusivos,
ítens de luxo, e a mais ampla
gama de privilégios.

Escolha da cabine: cabine standard
Classic, ou cabine situada em uma posição
privilegiada Premium.

Cabine Suite. Ampla e reﬁnada, com
instalações exclusivas para desfrutar o
máximo de luxuoso conforto.

Principais vantagens

Principais vantagens

Pacote de bebidas incluído
"Pranzo & Cena" em cabines Classic,
"Brindiamo" em cabines Premium.
Benefícios e descontos nas
reservas de excursões
Reserva com o
Melhor Preço Garantido
Acumula até 175 pontos CostaClub
por cada dia de cruzeiro em
cabines Classic e até 350 pontos
em cabines Premium.

Pacote de bebidas
"Intenditore" incluído.
Benefícios e descontos nas
reservas de excursões
Reserva com o
Melhor Preço Garantido
Acumula até 450 pontos CostaClub
por cada dia de cruzeiro
Restaurante exclusivo,
mordomo dedicado e acesso
especial durante um dia inteiro
à área de Spa do navio.

Você é associado CostaClub?

Verão América do Sul 2017/2018

Acesse a página de benefícios exclusivos para sócios do programa
e não perca tempo: faça já sua reserva antecipada para a
próxima Temporada de Verão na América do Sul, aproveitando
todas as vantagens que só você poderá usufruir!

Escolha com antecedência uma cabine Comfort ou Deluxe e garanta sempre
o melhor preço nestas categorias! Você terá acesso aos melhores serviços
e benefícios antes, durante e após o seu cruzeiro. São tarifas personalizadas
e pensadas para melhor atender as expectativas dos nossos hóspedes, vigentes
para cruzeiros a partir de
Dezembro 2017. Veja no
verso todos os benefícios
destas novas tarifas.

Se ainda não for um sócio CostaClub,
poderá inscrever-se agora e já desfrutar
dos benefícios acessando www.costaclub.com.br

Costa Cruzeiros revoluciona seu sistema de preços.
Basic, Comfort, Deluxe: modalidades de serviços para todos os gostos.
Formula Classic

Formula Premium

Não

Sim, pacote “Pranzo & Cena”

Sim, pacote “Brindiamo”

Descontos em excursões

Não

Sim, se reservar uma
combinação delas e
sempre que comprar ao
menos uma excursão antes
da saída do seu cruzeiro

Sim, se reservar uma
combinação delas e
sempre que comprar ao
menos uma excursão antes
da saída do seu cruzeiro

Sim, se reservar uma
combinação delas e
sempre que comprar ao
menos uma excursão antes
da saída do seu cruzeiro

Melhor preço garantido

Não

Sim

Sim

Sim

Seleção de tipo e número de cabine

Não

Sim**

Sim**

Sim**

Desconto Premium de 10%
no próximo cruzeiro (dentro de 1 ano)

Não

Não

Sim

Sim

Não

Não

Sim**

Sim**

Não

Não

Sim

Sim

Serviço de cabine gratuito durante 24 horas

Não

Não

Sim

Sim

Acesso ilimitado à Área Termal (Spa)

Não

Não

Somente cabines Samsara

Somente cabines Samsara

Cesta de Frutas abastecida diariamente

Não

Não

Não

Sim

Garrafa de espumante Ferrari e canapés

Não

Não

Não

Sim

Máquina de café expresso ILLY à disposição

Não

Não

Não

Sim

Chocolates Biasetto na cabine,
na Noite de Gala

Não

Não

Não

Sim

Seleção de bebidas e aperitivos
no minibar da cabine

Não

Não

Não

Sim

Jacuzzi (onde existente) e sais de banho

Não

Não

Não

Sim

Roupão e pantufas

Não

Não

Não

Sim

Escolha de Travesseiros (Pillow Menu)

Não

Não

Não

Sim

Restaurante exclusivo

Não

Não

Não

Sim

Prioridade de embarque e desembarque
nos terminais com uma área vip reservada

Não

Não

Não

Sim

Mordomo pessoal

Não

Não

Não

Sim

Convite personalizado em eventos especiais

Não

Não

Não

Sim

Um dia inteiro de acesso especial
à Área Termal do navio

Não

Não

Não

Sim

Privilégios a bordo previstos
no programa CostaClub

Sim

Sim

Sim

Sim

Acumulação diária de pontos CostaClub

Não

Sim, até 175 pontos

Sim, até 350 pontos

Sim, 450 pontos

Acumulação diária de pontos
CostaClub se o voo estiver incluído

Não

Sim

Sim

Sim

Acumulação diária de pontos
CostaClub por gastos a bordo

Sim

Sim

Sim

Sim

D E Z E M B R O
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Não incluído para os
cruzeiros Volta ao Mundo

* Tarifa BASIC: a aquisição da tarifa/ modalidade de serviço Basic não permite qualquer tipo de retroatividade em caso de decréscimo posterior da mesma.
** A seleção é possível conforme a disponibilidade no momento da reserva.

Para mais informações www.costacruzeiros.com.br | www.costaclub.com.br

Consulte seu agente de viagens:
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Seleção do primeiro
ou segundo turno de jantar
Café da manhã gratuito na cabine,
sob solicitação

Sim, pacote “Intenditore”
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CostaClub

TRATAMIENTOS EXCLUSIVOS

PRIVILÉGIOS DELUXE

PRIVILÉGIOS PREMIUM

NOSSAS TARIFAS

Pacotes e descontos em bebidas incluídos
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*

