30% REDUCERE – TOATE CROAZIERELE NCL
Perioada rezervare: 05 Martie 2020 – 31 Martie 2020

Termeni si conditii
Oferta se aplica tuturor categoriilor – Inclusiv pseudocategoriile (Sailaway Promo -IX, OX, BX sau
MX)
Oferta se aplica tuturor participantilor in cabina
Oferta este aplicata in sistem automat rezervarilor facute in perioada campaniei
Oferta se aplica rezervarilor FIT in perioada campaniei
Oferta se aplica rezervarilor de grup, necumulativa cu grupurile deja existente
Persoanele single platesc 200% din tariful croazierei
Oferta este limitata si poate fi anulata fara notificari in prealabil
Oerta se combina cu oferta Free At Sea

Credit la bord pana la 1000 USD/ CABINA
Perioada rezervare: 05 Martie 2020 – 31 Martie 2020

Nr nopti

Studio

Interioara

Hublou

Balcon

MiniSuite

Concierge,
Suite, The
Haven

3-4 zile
5 + zile

25 USD
50 USD

50 USD
100 USD

60 USD
120 USD

100 USD
200 USD

140 USD
280 USD

300 USD
600 USD

Vezi
categoriile
calificate
pentru*
500 USD
1000 USD

*Categorii pe nave care se califica pentru 500 USD sau 1.000 USD credit la bord
Breakaway, Escape, Getaway: H2, H3
Dawn, Star: S1, SA, SB
Bliss, Encore, Epic, Joy: H2
Gem, Jade, Jewel, Pearl: H1, H2, H3
Pride of America: SA, SB, SC
Sky, Spirit, Sun: SB

Oferta se aplica tuturor categoriilor de cabine - inclusiv Pseudos: IX, OX, BX sau MX (categorii Sail
Away).
Oferta va fi aplicata automat la rezervare la momentul rezervarii.
Oferta este destinata noilor rezervari FIT.
Creditul de bord este pe cabina, in baza categoriei rezervate.
Orice consum peste beneficiul promotional va fi responsabilitatea oaspetilor la tarifele
prevalente.
Creditul la bord nu are valoare monetara si nu este transferabil. Acesta nu poate fi utilizat pentru
taxele de servicii la bord, activitatile pre-cumparate sau tranzactiile valutare.
Suma creditului de bord este pe cabina, in dolari americani, si va fi aplicata primului si celui de-al
doilea oaspete din cabina.
Persoanele singure care platesc 200% au dreptul la valoarea integrala la credit.
Oferta este limitata si poate fi anulata fara notificari in prealabil.

NCL Free at Sea
Perioada rezervare: 05 Martie 2020 – 31 Martie 2020

Nota:
Adaugarea serviciilor trebuie facuta de la inceput, in momentul rezervarii, neputand fi adaugata
ulterior. Oferta se aplica doar pentru primii 2 adulti in cabina.
Pachet bauturi Premium (Open Bar)
Pachetul de bauturi Premium este aplicabil in oferta tuturor itinerariilor, mai putin itinerariului
efectuat la bordul Pride of America.
Oferta se aplica pasagerilor cu varsta mai mare de 21 ani. Pasagerii cu varsta mai mica de 21 ani
vor primi pachetul de sucuri.
Oaspetii eligibili au dreptul la doua bauturi / persoana pentru fiecare tranzactie.
Pachetul de bauturi nu poate fi inlocuit.
Pachetul Premium include o o varietate de bauturi spirtoase si cocktail-uri, vinuri la sticla si bere
imbuteliata sau draft cu pretul de vanzare de pana la 15 USD in meniul de la bord. De
asemenea sunt incluse apa la dozator, sucuri si bere fara alcool.
Se va acorda o reducere de 20% la sticlele de vin (sampanie si vin spumant).
Oferta nu se aplica pentru barurile, restaurantele sau locatiile Harvest Caye.

Nu sunt incluse: Experientele Wine and Spirit, Starbucks, Ice Bars, room serviceul, apa
imbuteliata, promotii specifice navei sau galetile de bere, marcile super premium desemnate,

vin imbuteliat, minibarul, sucuri proaspat stors, bauturi de cafea Lavazza, distribuitorul de vin,
bauturile energizante sau distribuitoarele automate.
Oaspetii care primesc pachetul de sucuri pot consuma suc la dozator in orice bar, salon sau
restaurant pe toata durata croazierei, cu exceptia barurilor, restaurantelor sau a locurilor
Harvest Caye.
Hawaii Beverage Package
Hawaii Beverage Package se aplica doar pentru itinerariul Pride of America.
Oferta include o varietate de bauturi cu un cost de pana la 15 USD in meniu de la bord.
De asemenea, sunt incluse apa la dozator, sucul proaspat stors, apa imbuteliata (plata si
minerala), bere nealcoolica si cafea de specialitate (includerea cafelei speciale va fi limitata doar
in restaurante).
Nu include: cafea de specialitate in afara restaurantelor, serviciu de room service, mini barul.
Pachetul de bauturi nu poate fi inlocuit.

Pachetele de mese in restaurantele de specialiate
Durata croaziera

Numarul Cinelor incluse

Valoarea pachetului

3-4 nopti

1

25 USD /pachet

5-6 nopti

2

69 USD /pachet

7-8 nopti

3

79 USD /pachet

9-10 nopti

4

94 USD /pachet

11+ nopti

5

109 USD /pachet

Pretul pachetelor de masa pot suferi modificari
Pachetele de masa in restaurantele de specialitate includ un fel principal de persoana la
restaurantele Cagney's și Le Bistro. Felurile de mancare comandate suplimentar vor fi taxate la
pretul a la carte enumerat in meniu.
De asemenea puteti alege sa luati masa in urmatoarele restaurante ca parte a pachetului dvs.
specializat de luat masa pentru costurile corespunzatoare: Cabaret (15 USD), Record (15 USD),
Ocean Blue (10 USD), Bayamo (10 USD), Cirque Dreams (Scaune obisnuite 10 USD / scaune
premium 15 USD / 35 USD locuri pe Breakaway), Sushi Bar (7 USD), Pincho Tapas Bar (7 USD) si

Raw Bar (7 USD).
Nu există un numar minim sau maxim de mese care pot fi luate intr-o zi, cu toate acestea,
fiecare masa este contorizata in pachet.
Pachet Internet
Durata itinerariu

Minute internet/ cabina

3-6 nopti

100 minute

7-13 nopti

250 minute

14+ nopti

500 minute

Pachetul de internet se bazeaza pe numarul de nopți.
Oferta va fi aplicata primului oaspete din cabina.
Pachetul de internet este pe cabina. O logare pe cabina.
Pachetul de internet nu este disponibil la Great Stirrup Cay sau Harvest Caye.
Pachetul de internet include taxa de activare.

Credit pentru excursii - 50 USD credit / port
Oferta se aplica unui singur pasager in cabina
50 USD / excursie/ port / cabina
Creditul nu are valoare monetara si este nerefundabil
In cazul in care un port de apel sau excursie este ratat, din orice motiv, nu se va emite nici o
restituire sau credit.
In cazul in care turul este mai mic decat valoarea creditului, nu se va primi diferenta de credit,
iar creditul de 50 $ pe tarm va fi ajustat pentru a se potrivi cu valoarea turului.
Creditul pentru excursia la tarm este aplicabil pentru fiecare port, inclusiv portul de debarcare
si nu este transferabil in alte porturi. Folositi creditul sau in pierdeti.
Oferta Nu include porturile de imbarcare. Overnight-urile sunt contabilizate ca porturi / zile
individuale pentru excursie la mal.
Tururile pre-croaziere si post-croaziera nu sunt eligibile pentru aceasta promotie

