
 

 

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO PROMOÇÃO “CRUZEIRO FANTÁSTICO” 

 

1º A promoção aplica-se a reservas de viagens de cruzeiro, nos navios das companhias participantes na promoção e para as saídas 

estabelecidas, sempre que se realizem entre 25/09/2017 e 04/12/2017 para saídas de 26/09/2017 a 31/12/2018, segundo as condições de 

aplicação de cada companhia de navegação indicadas no folheto. 

 

2º O cliente, contratante principal, poderá cancelar sem gastos a reserva do cruzeiro, desde a sua formalização até dois meses antes da data de 

saída do cruzeiro; dentro deste prazo serão aplicados os gastos de cancelamento estabelecidos pela companhia de navegação. O valor dos 

gastos de cancelamento deverá ser solicitado no momento da formalização da reserva. A qualquer outro serviço contratado, tais como voos, 

alojamento, transfers, etc. serão aplicados os gastos de cancelamento e/ou alteração, estabelecidos no momento da contratação pelos distintos 

prestadores do serviço. Os gastos de gestão não serão reembolsáveis em nenhum caso.  

Por favor consulte as seguintes condições especiais das companhias, saídas, produtos e/ou navios: Celestyal (reservas tarifa early booking), 

Costa Cruzeiros (voltas ao mundo e os seus trajetos e cruzeiros com mais de 42 noites), Royal Caribbean (saídas de Natal, Fim de Ano e 

Páscoa), MSC Cruzeiros de 15 dias ou mais onde será necessário um adiantamento de 25%, Norwegian Cruise Line, Princess Cruises, Cunard, 

Holland America Line, Disney Cruise Line, Celebrity Cruises (saídas de Natal, Fim de Ano, Páscoa e cruzeiros do navio Celebrity Xpeditions, 

Celebrity Xploration y Celebrity Xperience), Azamara club Cruises, Oceania Cruises, Croisieurope (saídas de Carnaval, Ano Novo e cruzeiros 

por Mekong), Politours River Cruises, Crucemundo e Panavision. Assim como, saídas imediatas, pacotes aeroterrestres das companhias de 

navegação, tarifas especiais, tarifa “Garanta o seu lugar” e ofertas ou promoções com condições específicas de pagamento e de cancelamento. 

 

3º Para formalizar a reserva deverá pagar 60€ por pessoa, em conceito de gastos de gestão, que serão descontados do valor do adiantamento 

de 40% do preço total da reserva. O cliente deverá pagar o adiantamento antes dos dois meses anteriores à data de saída. O restante valor 

será cobrado antes do mês anterior à data de saída. O incumprimento do calendário de pagamentos poderá supor o cancelamento da reserva.  

Por favor, consulte as seguintes exceções das companhias, saídas, produtos e/ou navios: Celestyal (reservas tarifa early booking), Costa 

Cruzeiros (voltas ao mundo e os seus trajetos e cruzeiros com mais de 42 noites), Royal Caribbean (saídas de Natal, Fim de Ano e Páscoa), 

MSC Cruzeiros de 15 dias ou mais onde será necessário um adiantamento de 25%, Norwegian Cruise Line, Princess Cruises, Cunard, Holland 

America Line, Disney Cruise Line, Celebrity Cruises (saídas de Natal, Fim de Ano, Páscoa e cruzeiros do navio Celebrity Xpeditions, Celebrity 

Xploration y Celebrity Xperience), Azamara Club Cruise Cruises, Oceania Cruises, Croisieurope (saídas de Carnaval, Ano Novo e cruzeiros 

por Mekong), Politours River Cruises, Crucemundo e Panavision. Assim como, saídas imediatas, pacotes aeroterrestres das companhias de 

navegação, tarifas especiais, tarifa “Garanta o seu lugar” e ofertas ou promoções com condições específicas de pagamento e de cancelamento. 

Em caso de cancelamento da reserva os 60€ não serão reembolsados. 

 

4º “Se o preço baixar, igualamos”. Se o preço do camarote na tarifa publicada pela companhia diminuir, até 30 dias antes da saída do 

cruzeiro, Viagens El Corte Inglés S.A. compromete-se a aplicar o preço mais baixo, reembolsando ao cliente a diferença, sempre que ocorram 

as seguintes circunstâncias: 

 Que se trate do mesmo navio, saída, coberta, categoria, tipo e ocupação do camarote.  

 Que o novo preço mais baixo seja oferecido e publicado pela companhia de navegação (não são admitidos preços publicados e oferecidos 

por outras agências de viagens). 

 Que a redução do preço se refira à tarifa por pessoa do camarote na ocupação prevista (não serão consideradas outras ofertas 

promocionais tais como “bebidas grátis”, “crédito a bordo”, “ofertas sobre excursões opcionais” etc.). 

 Que o cliente o solicite expressamente antes dos 30 dias prévios à data de saída da viagem. 

 Que o cliente apresente um comprovativo do novo preço com um novo orçamento da mesma data do pedido da alteração e que exista 

disponibilidade nesse momento. Não são válidos orçamentos que não sejam em Euros (€) ou de agências que não pertençam ao mercado 

português.  

 Que o novo preço seja inferior ao preço estabelecido na reserva inicial. 

 Para realizar-se a igualação de preço, a oferta apresentada pelo cliente deve conter as mesmas condições económicas (adiantamento, 

financiamento, etc.), a mesma política de cancelamento, a mesma denominação e/ou categoria do camarote (categoria interior ou exterior 

não é igual à categoria interior ou exterior “garantida”). 

 

A redução do preço pode implicar a aplicação de novas condições estabelecidas pelas companhias de navegação, tais como: alteração das 

condições, atribuição de um camarote diferente do reservado, alteração do turno de refeição, etc. A redução do preço leva à aceitação das 

novas condições de reserva. Sobre o novo preço não será possível aplicar os descontos desta promoção. 



 

 

 

As companhias de navegação participantes à promoção “Se o preço baixar, igualamos” são: Celestyal Cruises, Pullmantur Cruzeiros, 

Croisieurope, Panavisión, Politours e Crucemundo. 

Princess Cruises: aplicável às reservas com mais de 80 dias de antecedência à data de saída.  

Grupos e a tarifa “Garanta o seu lugar” estão excluídos desta promoção. 

 

5º A formalização da reserva implica a aceitação das presentes condições da promoção, assim como das Condições Gerais para viagens de 

cruzeiro publicadas no catálogo “Cruzeiros Avanço de Temporada 2017/2018). 

 


