
CLUB CLASS Mini  Su i tes

Para os passageiros que 
procuram um toque extra, 

criamos uma nova categoria 
de cabine premium – com 

tudo o melhor das minisuites, 
nível de serviço VIP, 

gastronomia exclusiva y 
amenities.

Localização de minisuites premium 

Prioridade no embarque e 

desembarque 

Vinho na cabine

Canapés pela tarde

Exclusivo restaurante Club Class

Prioridade nas reservas de 

especialidade

Amenities de cabine melhoradas



Amenities e serviço melhorado
• Localização premium de minisuites
• Prioridade no embarque e desembarque
• Prioridade nas reservas de especialidade
• Vinho na cabine no dia do embarque – ½ garrafa de tinto y ½ garrafa de branco
• Canapés pela tarde sob pedido.
• Os melhores roupões

ALÉM DE todos os luxos das nossas Minisuites standard

• Princess Luxury Bed
• Copo de champanhe de boas vindas
• Fruta fresca ao chegar
• Zonas de salão e quarto separadas
• Varanda com móveis
• Armários espaçosos
• Duas televisões de tela plana
• Casa de banho privada com banheira e duche
• Alcachofra de hidromassagem
• toalhas 100% algodão
• Luxuosas toalhas e roupa de cama
• Quentes edredões
• Almofadas de penas hipoalergénicas
• Champô, condicionador, gel e creme de corpo.
• Televisão por satélite, refrigerador, secador de cabelo, caixa 

forte, armário, telefone e mesa.
• Tomadas de 110V de tipo americano
• Chocolates na almofada todas as noites
• Serviço de limpeza 2 vezes ao dia

Gastronomia Club Class 
Uma área de restaurante exclusivo no qual não terá de esperar. 
Conta com várias opções de menu, um pessoal dedicado, estilo 

único e muito mais.



MINI SUITES
Quando reserva uma Mini Suite, as suas férias começam no mesmo momento em que embarca, 
com uma taça de champanhe. Com uma superfície de aproximadamente 30 m2, as nossas suites 
oferecem 4 m2 a mais que uma cabine com varanda.

Serviços e amenities

• Espaçosa varanda com até 4 cadeiras e 
mesa

• Zona separada de relax mesa de café
• Sofá cama
• Lençóis 100% algodão
• Edredões europeus 
• Chocolate na sua almofada
• Serviço de limpeza 2 vezes ao dia 
• Armário espaçoso
• Duas TV’s de tela plana
• Casa de banho com combinação de 

banheira/duche
• Alcachofa de hidromassagem
• Toalhas 100% algodão
• Almofadas de penas hipoalergénicas 
• Champô, condicionador, creme de corpo 
• Televisão por satélite, refrigerador, 

secador de cabelo, caixa forte, armário, 
telefone e mesa



SUITES
Explora um mundo de serviço personalizado e luxo nas Suites da Princess. Relaxe e desconecte-
se ou tome um pequeno coquetel à tarde com os seus amigos. Com até 86 m2 as nossas exclusivas 
suites proporcionam um retiro espaçoso para quando o necessite.

Na página seguinte encontrará os 
serviços e amenities



Benefícios de luxo

Serviço e amenities

• Prioridade VIP no embarque e desembarque 
• Prioridade VIP no desembarque no tender
• Lounge de desembarque exclusivo 
• Prioridade VIP para as reservas de excursões a bordo 
• Prioridade VIP na fila da mesa do serviço ao passageiro 
• Prioridade VIP nas reservas de restaurantes de especialidade 
• Retrato privado a bordo com o nosso fotógrafo 
• Serviços de lavandaria e limpeza profissional no mesmo dia
• Serviço de limpeza de sapatos
• Acesso à Suite Termal do Lotus Spa em navios selecionados*
• Guarda-chuva

Caraterísticas cabine deluxe

• Princess Luxury Bed
• Zona separada de descanso com mesa de 

café
• Sofá cama
• Varanda com duas áreas lounges, uma 

mesa e duas cadeiras 
• Reprodutor de CD/DVD com acesso a 

uma biblioteca de DVDs
• Lençóis luxuosos e exclusivos de algodão 
• Menú de almofadas
• Toalhas 100% algodão de luxo
• Roupões de banho Terry Shawl 
• Amenities de banho incluindo sais de 

banho e máscara de gel para os olhos 
• Espaçoso armário 
• Duche e chuveiro de luxo
• As Grand Suites também têm um bar e 

chaminé

Toques especiais

• Serviço melhorado 
• Orquídeas frescas
• Papelaria e canetas premium 

Gastronomia

• Restaurante exclusivo Club Class no 
restaurante principal para o jantar a cada 
dia, assim como pequenos-almoços e 
refeições nos dias de navegação.

• Assentos rápidos sem espera
• Entrada privada com um anfitrião 
• Camareiros dedicados 
• Opções de menu exclusivas

Preparação ao lado da mesa 
• Exclusivo Lounge Elite com canapés e 

delicatessen em navios selecionados
• Pequeno-almoço mimosa diário no 

restaurante de especialidade 
• Jantar de especialidade no dia do 

embarque*
• Mini bar de cortesia instalação somente 

no dia do embarque 
• Canapés pela tarde mediante pedido 
• Delícias do Chef na tarde do embarque 
• Chá da tarde na suite
• Bolo de fruta exótica no dia do embarque 

mediante pedido
• Serviço de gelo duas vezes ao dia 
• Menu de quartos melhorado com 

pequenos-almoços, refeições e jantares 
completos. 

*O jantar de especialidade na noite do embarque aplica-se a viagens de 6 dias ou mais com a exceção das partidas “Summer Seacations”, onde este benefício 
aplica-se a todas as durações de cruzeiro. A Suite Termal está disponível somente nos navios: Caribbean, Crown, Emerald, Ruby, Diamond, Sapphire, Coral e 
Island Princess.



Sky Suites – uma vista VIP

O melhor serviço e a maior varanda do mar 
Apresentamos as Sky Suites: Desfrute. Celebre. Toque o céu. Navegue com tratamento VIP no Sky, Enchanted e Discovery Princess, as nossas 
suites mais exclusivas e premium até ao momento. Relaxe em sua casa, fora de casa – dois quartos, duas casas de banho equipados com a Princess 
Luxury Bed e mais de 92 m2 contínuos de varanda. Sente-se em cima do mundo enquanto contempla as vistas panorâmicas de 270 graus. 
Desfrute de um serviço incomparável desde o momento no qual reserva com um concierge pré cruzeiro e uma experiência perfeita na sua suite.

Comedor Sky Suite

Quarto principal Sky Suite

Zona de estar Sky Suite

Segundo quarto Sky Suite

Balcón Sky Suite



Concierge em terra précruzeiro
Embarque com todas as suas dúvidas e 
problemas solucionados graças à ajuda do 
seu concierge particular.

Jantar na varanda
Desfrute das suas refeições a bordo 
na sua varanda, com vistas 
espetaculares e camareiros privados.
. 

Manager de Experiência Suite 
Todos os seus desejos a bordo 
satisfeitos durante o seu cruzeiro.

Programa Discovery Stargazin 
Privado
Veja as estrelas desde um telescópio de 
última geração

Serviço de Spa
Relaxe com o serviço Lotus Spa® e os 
elementos do menu Sanctuary na 
privacidade da sua Sky Suite

Experiências únicas desde a sua 
varanda 
Poderá desfrutar do Movies Under the Stars 
desde a privacidade da sua varanda.

Sky Suites: sinónimo de serviço supremo
Desfrute de um serviço inigualável desde o momento em que você reserva com um concierge antes do cruzeiro, embarque prioritário e 
uma experiência perfeita do meio-fio até a suite - além da ampla gama de serviços e comodidades que nossos hóspedes da suite completa 
desfrutam. Princess estende o tapete vermelho com vantagens exclusivas para os hóspedes da Sky Suite - de champanhe premium na 
chegada ao seu concierge de compras particular.

Descubra todas as vantagens premium 
exclusivas para hóspedes da Sky Suite.

Todos os benefícios de uma Suite e mais:

COMIDA E BEBIDA
✓Garrafa de champanhe 

na chegada
✓Barra de bar
✓Prova de vinho

NA SUITE
✓Princess Luxury Bed
✓Alcachofra especial
✓Amenities de banho 

exclusivas
✓Roupa de cama, Roupões 

e chinelos premium 
✓Móveis de varanda Janus 

et Cie
✓Prismáticos
✓Máquina de café 

Nespresso 

SERVIÇOS A BORDO
✓Lugar reservado no Teatro 

Princess
✓Acesso à Suite Termal do 

Spa The Enclave 
✓Concierge privado de 

compras 
✓Bungalow reservado em 

Princess Cays
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