Harmony of the Seas
Western Caribbean Cruise

03 A 13 DE MAIO DE 2017

EXPERIÊNCIA ROYAL
Bem-vindo a bordo, bem-vindo a casa!

N

ão é apenas um cruzeiro. É uma expedição
única e inesquecível. E você não é apenas
um turista. Mas um colecionador de
experiências com vários carimbos no passaporte.
Sejam as excursões de ilha em ilha, de Tortola a
Trinidad até St. Kitts, e outras praias deslumbrantes
do Caribe. Ou a cultura histórica de Palma de
Mallorca e os rochedos vulcânicos de Santorini
chamando você para a Europa. Venha conhecer
sua próxima aventura com a Roya Caribbean.
Apresentando o Harmony of the Seas, o mais
novo componente da premiada frota da Classe
Oasis da Royal Caribbean. O maior navio do
mundo com os melhores recursos do mundo
ficou ainda melhor. Não há como voltar depois
de escorregar por uma distância de 10 andares

e mergulhar nos mistérios das profundezas do
tobogã mais alto em alto-mar, o Ultimate Abyss,
bem como nos tobogãs The Perfect Storm.
Enquanto as crianças exploram a Splashaway
Bay, caminhe sob as árvores do Central Park, ou
encontre o seu próprio refúgio em qualquer um
dos outros sete bairros icônicos a bordo. Saboreie
um coquetel após o jantar feito por um robô em
nosso exclusivo Bionic Bar e compartilhe cada
momento com sua família a bordo e com seus
amigos em terra firme com o VOOM, a internet
mais rápida dos sete mares. Descubra as maiores
e mais fantásticas férias em família em um navio
incomparável a qualquer outro no oceano.

Western Caribbean Cruise

Pacote com saída de Brasília, passando por Panamá
e Miami com 7 noites de cruzeiro

03 a 13 de Maio 2017

ROTEIRO:

05/05 - Após café da manhã saída para o Shopping
Sawgrass. Fim do dia, retorno ao hotel.

03/05 - Saída de Brasília com chegada no Panamá às 06:38.
Traslado ao hotel e dia livre.

06/05 - Após café da manhã saída para o Porto em Fort
Lauderdale. Embarque no Harmony of the Seas.

04/05 - Após café da manhã, saída para o aeroporto com
destino a Miami. Chegada em Miami às 16:20, transfer com
city tour guiado antes da chegada no hotel. Acomodação.

07/05 a 13/05 - Cruzeiro

Chegada Partida

13/05 - Desembarque do cruzeiro e transfer para o
aeroporto de Miami.

Data

Porto de Escala

Atividade

06/05/17

Fort Lauderdale, Florida

-

4:30 PM

Embarque

07/05/17

Cruising

-

-

Navegando

08/05/17

Cozumel, México

7:00 AM

6:00 PM

Atracado

09/05/17

Cruising

-

-

Navegando

10/05/17

Falmouth, Jamaica

7:00 AM

4:00 PM

Atracado

11/05/17

Labadee, Haiti

9:30 AM

6:00 PM

Atracado

12/05/17

Cruising

-

-

Navegando

13/05/17

Fort Lauderdale, Florida

6:15 AM

-

Partida

Santos
Fort Lauderdale, Florida

Fort Lauderdale, Flórida
Bem-vindo a bordo, Harmony of the Seas
O clima quente e as águas cintilantes do sul da Flórida fazem desta cidade um ímã para os amantes
dos esportes aquáticos. As praias e canais para recreação, além do animado cenário artístico e cultural,
transformaram Fort Lauderdale em um destino de nível internacional.
Uma linda praia com 3,2 km de extensão e bares, restaurantes e lojas da moda.

Falmouth, Jamaica

Falmouth, Jamaica
Se você ainda não conhece Falmouth, está na hora de descobrir um dos destinos mais excepcionais
da Jamaica. Um lugar com aventuras únicas por toda parte e no centro das atividades e destinos mais
famosos da ilha. Cavalgue à beira do mar do Caribe, nas areias brancas das praias de Ocho Rios e suba
pela revigorante Dunn’s River Falls. Explore as encantadoras grutas de Green Grotto Caves ou passeie em
uma gôndola de bambu pelas águas verde-esmeralda do Rio Martha Brae. Mergulhe de cabeça na cultura
vibrante da ilha durante a excursão pela fazenda de Good Hope Great House e relaxe na premiada praia
de Montego. As suas férias podem levar você a inúmeros caminhos. Mas em Falmouth, todos os caminhos
levam à aventura.

Cozumel, México

Cozumel, México
Cozumel é um ótimo lugar para mergulho com snorkel e com equipamento, aproveitar as praias, observar
a vida marinha, relaxar em jardins botânicos, caminhar por trilhas e fazer compras na cidade de San Miguel.
No continente você encontrará Tulúm, ruínas maias localizadas em um penhasco com vista para o Caribe.
Explore o mundo marinho de Chankanaab a bordo do submarino Atlantis.

Labadee, Haiti

Labadee, Haiti
Nosso resort de praia particular oferece praias intocadas, arrecifes de corais e baías em formato de lagoa,
cercadas por florestas e montanhas. Relaxe e recarregue as energias ou, ainda, aproveite a variedade de
esportes aquáticos e atividades, incluindo a nossa famosa zip line. Não tenha medo de se molhar no parque
aquático flutuante, participe de uma excursão de caiaque ou explore o mar em um mergulho de snorkel.

AÉREO + TERRESTRE - VALOR

INCLUI

CATEGORIA

VALOR POR PESSOA

Duplo - Uma cama de casal

USD 1.284,00

Duplo duas camas

USD 1.336,00

Triplo

USD 1.222,00

Quádruplo

USD 1.166,00

Single

USD 1.625,00

- Passagem aérea voando Copa Airlines
Brasília/Panamá/Miami/Panamá/Brasília
- 1 noite de hospedagem no Panamá
- 2 noites de hospedagem em Miami
- Transfer IN/OUT Panamá
- Transfer IN/OUT com city tour na chegada em Miami
- Transfer Hotel Miami/Sawgrass
- Transfer Hotel Miami/Porto
- Transfer Porto/Aeroporto em Miami

Entrada de 20% + taxa emb e saldo em até 9x no cartão.
Desconto de 8% para pagamento à vista.

CABINES
CONFIGURAÇÃO

VALOR POR PESSOA

Externa com vista Central Park
Externa com vista mar
Externa com varanda vista mar

R$ 4.414,32
Dupla

R$ 4.024,32
R$ 4.834,32

Interna com varanda virtual

R$ 3.984,32

Externa com varanda Central Park

R$ 4.024,32

Externa vista mar

Tripla

Interna

Cabine externa
sem varanda
vista para o mar

R$ 5.047,65
R$ 4.564,32

*Entrada de 20% + saldo em até 12 x no cartão.

O QUE ESTÁ INCLUÍDO
Uma tarifa cobre tudo, do relaxamento ao serviço de quarto.
Acomodação
O melhor em conforto, conveniência e
luxo, além de uma equipe disponível em
tempo integral. Você verá que não há
nada como voltar para "casa" depois de
um dia cheio de aventuras.
Refeições em grande estilo
Em um cruzeiro de férias da Royal
Caribbean, as refeições fazem parte
da jornada. É algo que vai muito além
da alimentação. Envolve o ambiente, a
experiência gastronômica, a variedade
e a flexibilidade para planejar uma
refeição quando você desejar.
Aproveite seus dias em alto-mar
Quer seja sua primeira vez em uma
parede dessas ou quer você já tenha
experiência em escaladas, há desafios
para todos os níveis. Fornecemos todo
o equipamento, incluindo sapatilhas,
capacete e cordas.

Entretenimento
A vista fantástica não é a única coisa que
vai encantá-lo a bordo nos nossos navios
de cruzeiro. Artistas internacionais de
todas as partes do mundo se apresentam
em shows originais fabulosos da Royal
Caribbean Productions.
Jovens e adolescentes
Seus filhos estão em boas mãos com
nosso Programa para jovens Adventure
Ocean®. Com nossos incríveis programas
totalmente criativos, educativos e
exclusivos, agora você tem certeza
de que seus filhos vão se divertir com
segurança.
Fitnes center
Dos equipamentos mais modernos até
as aulas mais atuais, temos tudo o que
as melhores academias têm – além de
uma vista incrível.

Cabine externa
sem varanda vista
Central Park
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(61) 3242.0108 - contato@relp.com.br - www.relp.com.br
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