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Resumo do Cruzeiro

4 NIGHT BAHAMAS HOLIDAY CRUISE

O itinerário do cruzeiro pode mudar conforme estipula a 
garantia.

ANTES DE EMBARCAR: Em caso de perguntas sobre alterações 
de itinerário devido ao tempo ou a outros fatores, os hóspedes 
podem visitar o nosso site emwww.RoyalCaribbean.com.br

ASSIM QUE CHEGAR A BORDO: Consulte a programação diária 
do navio para saber sobre as atualizações mais recentes.

 

ESTE FOLHETO FOI PREPARADO PARA CROWN & ANCHOR GORJETAS PRÉ-PAGAS
MRS DEBORA MARINO _ _ _ _ _ _ _ _ _ Yes

MRS MARIANA RAMINHO _ _ _ _ _ _ _ _ _ Yes

MRS REGINA LUCIA PASSOS _ _ _ _ _ _ _ _ _ Yes
 

RESUMO DO CRUZEIRO  

NÚMERO DA RESERVA: 3116725

NÚMERO DO GRUPO: Não Aplicado

NOME DO NAVIO: MARINER OF THE SEAS

DATA DE EMBARQUE: 31 DEC 2018

NÚMERO DA CABINE: 8538

NÚMERO DO DECK: 8

CATEGORIA: 5D

HORÁRIO DE JANTAR: 20:30
 

Requisitos importantes sobre a viagem

A Royal Caribbean International recomenda que todos os hóspedes viagem com um passaporte válido que não expire no 
período de seis meses a partir da data de término da viagem.

Para saber mais sobre exigências de passaporte, visto, vacinação/saúde, e exigências de documentos de viagem para a 
família, consulte a página Documentos de viagem neste livreto.

Check-in Online
Antes de sair de casa, complete seu check-in online no link 
www.RoyalCaribbean.com/onlinecheckin, e imprima seu 
SetSail Pass, que será recolhido durante seu processo de 
embarque no porto. Caso não consiga efetuar o check-
in online, por favor preencha a Autorização para Débito 
no Cartão de Crédito e o Formulário de Embarque que 
deverão ser entregues durante seu check-in no porto. Serão 
necessários dados de seu passaporte para completar este 
processo. Observação: o Check-in Online está disponível até 
no máximo 3 dias antes da data de partida. 
 

EMBARQUE  

DATA DE EMBARQUE: 31 DEC 2018

SAINDO DE: MIAMI, FLORIDA

INFORMAÇÕES DO 
TERMINAL:

Port Miami

HORÁRIO DE 
EMBARQUE:

11:30    - 15:30

   

DESEMBARQUE  

DATA DE 
DESEMBARQUE:

04 JAN 2019

*3116725*
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Itinerário
 
Itinerário do cruzeiro 

DIA DATA PORTO ATRACADO 
OU 

ANCORADO

CHEGADA PARTIDA

MON 31 DEC MIAMI, FLORIDA D 16:30

TUE 01 JAN NASSAU, BAHAMAS D 08:00 23:59

WED 02 JAN COCOCAY, BAHAMAS T 07:00 17:00

THU 03 JAN CRUISING C

FRI 04 JAN MIAMI, FLORIDA D 06:00
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Documentos de Identificação e Viagem

Documentos para Embarque

Cruzeiros Nacionais (roteiros exclusivamente brasileiros)

Brasileiros Adultos: Carteira de Identidade (RG) ou qualquer 
documento original de identificação com foto válido no 
Território Nacional (CNH, CREA, OAB, CRM, etc).

Brasileiros menores de 18 anos: Carteira de Identidade (RG).

Brasileiros menores de 12 anos: Carteira de Identidade (RG) 
ou Certidão de Nascimento.

Estrangeiros residentes no Brasil: Carteira RNE válida e 
passaporte.

Estrangeiros não residentes no Brasil: Passaporte.

 
Cruzeiros Internacionais com destino aos países do Mercosul

Brasileiros Adultos: Carteira de Identidade (RG)*, emitida 
pela Secretaria de Segurança Pública, original, em bom 
estado, com, no máximo 10 (dez) anos de emissão, ou 
passaporte com validade de pelo menos 6 (seis) meses antes 
de sua expiração, dadas as exigências das autoridades da 
Argentina e Uruguai.

Estrangeiros residentes no Brasil: Passaporte válido 
(consultar vistos) com tarjeta de imigração (Tarjeta de 
Entrada no Brasil) e carteira RNE original.

Estrangeiros não residentes no Brasil: Passaporte válido 
(consultar vistos) e tarjeta de imigração (Tarjeta de Entrada 
no Brasil).

Menores de 18 anos: O embarque de hóspedes menores de 
18 anos, brasileiros ou estrangeiros, regularmente munidos 
dos documentos já citados, quando estiver viajando 
desacompanhado de um dos pais, está condicionado à 
apresentação de autorização por escrito, em 2 (duas) vias, 
com foto do menor e firma reconhecida do responsável 
legal ausente. Na hipótese de um dos pais ser falecido, 
será necessário apresentar a certidão de óbito original no 
embarque.

* Hóspedes viajando para a Argentina com a Carteira de 
Identidade (RG) deverão preencher o formulário a seguir em 
2 vias: 
www.migraciones.gov.ar/accesos/tarjeta.php

Importante: Não serão aceitas cópias dos documentos, 
ainda que autenticadas. Também não serão aceitos 
documentos de identificação válidos apenas no território 
nacional, como a antiga identidade do estado da 
Guanabara, de Niterói, carteira de habilitação, carteiras de 
identidade funcionais, como a de Magistrados, OAB, CRM, 

CREA, Carteiras Militares e demais. Por fim, também não 
será aceita a Certidão de Nascimento, ainda que o hóspede 
seja menor de idade.

Cruzeiros Internacionais pelo mundo (fora dos roteiros do 
Mercosul)

 

Brasileiros Adultos: Passaporte válido para todos os países 
em cujos portos o navio fizer escala, com validade de até 6 
(seis) meses antes de sua expiração.

Estrangeiros: Carteira RNE original ou tarjeta de imigração 
e passaporte válido com visto vigente. Nos casos de dupla 
cidadania é necessário o passaporte brasileiro para entrada e 
saída no Brasil.

Menores de 18 anos: Viajando desacompanhado de um dos 
pais, é necessária a apresentação de autorização por escrito, 
em 3 (três) vias, sendo uma delas em Inglês, com foto do 
menor e firma reconhecida do responsável legal ausente. 
Caso o menor esteja desacompanhado de ambos os pais ou 
Representante Legal, é imprescindível a Autorização Judicial 
específica para realizar a viagem. Na hipótese de um dos 
pais ser falecido, será necessário apresentar a certidão de 
óbito original no embarque.

A maioria dos países da Europa só permite a entrada do 
hóspede que possua seguro saúde, cabendo exclusivamente 
ao hóspede certificar-se das exigências de cada país 
visitado.

Ressalte-se que tais exigências são das autoridades 
internacionais, não tendo a Royal Caribbean International 
qualquer poder para autorizar ou não o embarque de 
hóspedes que não estejam munidos dos documentos 
adequados, exigidos pelas autoridades estrangeiras, 
conforme legislação em vigor. O embarque irregular de 
hóspede por ausência de documentação correta (incluindo-
se aqui os vistos necessários de entrada nos países do 
roteiro do cruzeiro), poderá implicar no risco de detenção 
em países estrangeiros, interrupção do cruzeiro, além de 
pesadas penalidades.

 
Documentos, vistos e vacinas

O porte de documentos pessoais exigidos para a viagem, tais 
como: documento de identificação, passaporte válido, vistos 
consulares, autorização para menor viajar desacompanhado 
de um dos pais, comprovantes de vacina exigidas em 
certos países e etc. são de inteira responsabilidade dos 
hóspedes. Não serão aceitas cópias de documentos, ainda 
que autenticadas. Destacamos que é de responsabilidade 
do hóspede a obtenção dos vistos de entrada para os 
países visitados pelo cruzeiro. Para mais informações, 
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consulte os Consulados, a sua Agência de Viagens ou o link 
www.royalcaribbeanbrasil.com.br/visto.asp

Alerta - Virus Zika

O Centro EUA para Controle de Doenças (CDC) emitiu 
um alerta de viagem Em relação ao vírus Zika para alguns 
países, o que pode ser incluído em seu itinerário do cruzeiro. 
Para saber mais sobre o vírus Zika, por favor, visite o site 
do CDC na wwwnc.cdc.gov/travel ea secção de Perguntas 
Frequentes do nosso site.

 
Embarque de Menores

Para realização da viagem de cruzeiros, crianças devem ter 
no mínimo 6 meses completos na data do embarque; nos 
casos em que a viagem for superior a 10 dias ou que tenha 
mais de 3 dias consecutivos de navegação, a idade mínima é 
de 12 meses completos na data do embarque.  
Em viagens internacionais, os menores portadores do novo 
passaporte azul deverão apresentar, além do passaporte, 
Carteira de Identidade (RG) ou Certidão de Nascimento para 
comprovar filiação. 
Os menores de idade deverão estar acompanhados de 
ambos os pais ou do responsável legalmente constituído. 
Em caso de ausência de um dos pais, em cruzeiros 
internacionais (incluindo países da América do Sul), será 
necessária uma apresentação de autorização por  escrito, 
em 03 (três) vias, sendo uma delas obrigatoriamente em 
Inglês para cruzeiros internacionais, com foto do menor e 
firma reconhecida por autenticidade (presencial) do pai/
mãe ausente, observado o disposto na legislação aplicável, 
autorizando, inclusive, tratamento médico a bordo, em caso 
de necessidade. Esta autorização também é obrigatória, 
para os cruzeiros nacionais e internacionais, se o menor 
estiver viajando desacompanhado de ambos os pais. 
O responsável acompanhante do menor deverá ter, no 
mínimo, 21 (vinte e um) anos. Segue o link para o modelo de 
autorização
http://media.royalcaribbean.com.br/content/pt_BR/pdf/autorizacao.zip

 
Gestantes

Os navios da Royal Caribbean não dispõem de 
equipamentos especializados para atendimento a gestantes 
e partos. Por esta razão, a empresa não pode aceitar a 
reserva e nem permitir o embarque de nenhuma hóspede 
que esteja com 24 semanas ou mais de gestação, ficando 
reservado o direito de a empresa recusar o embarque 
de uma hóspede que esteja, aparentemente, em estado 
avançado de gestação, não sendo gerada nenhuma 
obrigação para a Royal Caribbean em função desta recusa. 
Se a gestação estiver num estágio menos avançado que o  
limite ora determinado, o embarque somente será permitido 
mediante a apresentação de um atestado médico (em Inglês 
para cruzeiros internacionais), confirmando a boa condição 
de saúde da gestante e do nascituro para viajar, bem como 
a data prevista do nascimento e a capacidade física e 
psicológica da hóspede para participar de um cruzeiro. Se 
a gestação apenas for descoberta após a reserva ter sido 
efetuada e a exigência acima não puder ser cumprida, o 
fato deverá ser comunicado imediatamente à empresa, sob 

pena de perder a hóspede o direito a qualquer reembolso 
em virtude deste cancelamento. A Royal Caribbean não se 
responsabiliza por qualquer dano sofrido durante todo o 
cruzeiro, como consequência de complicações da gestação 
ou outros acontecimentos relacionados à mesma, sendo de 
total responsabilidade da grávida o prévio cumprimento dos 
requisitos anteriores. 
 

Documentos e Identificaçâo (cont.)
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Direções para o Porto
Porto
Porto de Miami 
https://goo.gl/maps/vsv9R584xFT2 
 

Terminal no cais
Siga as placas de sinalização quando entrar no Porto. 
 

Aeroportos
Aeroporto Internacional de Miami 
Tempo de viagem até o porto: aproximadamente 20 
minutos

Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale 
Tempo de viagem até o porto: aproximadamente 45 
minutos 
 

De carro
Do Aeroporto Internacional de Miami 
Através do túnel do porto: pegue a 836 East passando 
pelo pedágio. Continue na FL836 E/I-395 E, em seguida, 
mantenha a direita para entrar na MacArthur Causeway.  
Use as 2 pistas esquerdas para pegar a saída em direção 
ao túnel do Porto de Miami e siga as indicações para o seu 
terminal do cais. 
Através da ponte do porto: pegue a 836 East passando pelo 
pedágio. Saia na US1 N.E. 2nd Avenue/Biscayne Boulevard, 
prossiga passando pelo primeiro semáforo e depois vire à 
direita no segundo semáforo na Biscayne Boulevard (US1). 
Permaneça na pista da esquerda e vire à esquerda para o 
Porto de Miami na N.E. 5th Street. Dirija pela ponte e siga as 
placas até o seu terminal do cais.

De Fort Lauderdale 
Através do túnel do porto : pegue a I-95 South para a 
saída 2D em direção à I-395 E/Miami Beach. Junte-se à 
MacArthur Causeway. Use as 2 pistas esquerdas para pegar 
a saída em direção ao túnel do Porto de Miami e siga as 
indicações para o seu terminal do cais. 
Através da ponte do porto: pegue a I-95 South até a saída 
3B, N.W. 8th Street. Vire à esquerda na 5th Street e continue 
até chegar à entrada do Porto de Miami. Dirija pela ponte e 
siga as placas até o seu terminal do cais. 
 

Estacionamento no cais para longos 

períodos
Após deixar sua bagagem no terminal do cais com os 
carregadores e representantes da linha de cruzeiros 
marítimos, prossiga até o estacionamento designado 
(adjacente à maioria dos terminais). As taxas são de USD 
22,00 por dia para veículos comuns. As taxas variam para 
veículos maiores. Se o veículo tiver mais de 6 metros de 
comprimento, serão adicionados USD 22,00 por dia, todos 
os veículos de grandes dimensões só podem estacionar 
no Lote nº 2. (Os preços estão sujeitos a alteração sem 
aviso prévio do Porto de Miami.) As diárias são pagas em 
dinheiro, cartão de crédito (Visa, MasterCard, American 
Express e Discover apenas) ou qualquer um dos principais 
cheques de viagem norte-americanos. Observe que os 
cartões de débito não são aceitos.

 
Segurança
É possível que haja atrasos relacionados aos procedimentos 
de segurança e imigração quando você chegar à entrada do 
porto e ao cais. Esses procedimentos foram pensados para 
sua segurança e procuramos agilizar o processo ao máximo. 
Para obter informações adicionais sobre o Porto, visite 
www.miamidade.gov/portofmiami ou ligue para + 
1.305.347.5155. 
 

 
 

 

Para quaisquer dúvidas que você tenha em relação ao dia da viagem, entre em contato com: 
 

LOCALIZAÇÃO TIPO DE CONTATO TELEFONE CONTATO
 MIAMI, FLORIDA Meet and Greet  +1.800.256.6649   Royal Caribbean 

International

ESTADOS UNIDOS Departamento de operações aéreas 1.800.256.6649 Royal Caribbean 
International

ESTADOS UNIDOS Departamento de operações aéreas +1.305.539.4107 Royal Caribbean 
International
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Preparando-se
Preparação 
Ao fazer cruzeiros para os tesouros culturais do 
Mediterrâneo, através de portos espetaculares, paisagens 
de tirar o fôlego e praias lindas. Você precisa colocar 
alguma coisa dentro da mala vazia!

O que devo levar? 
Os dias a bordo são informais e você se sentirá mais 
confortável com roupas esportivas e trajes casuais. Traga 
sapatos de salto baixo para as atividades no convés e 
algumas roupas de banho (para que você tenha uma 
roupa seca); em terra você precisará de sapatos de 
caminhada confortáveis.

Para a noite, considere três tipos básicos de traje; 
Casual: Vestidos, calças compridas e blusas para 
mulheres. Camisas esportivas e calças compridas para 
homens. 
Esporte fino/Semi-Formal : vestidos ou calças compridas 
para mulheres. Blazer para homens. 
Formal: vestidos longos para mulheres. Terno e gravata 
ou smoking para os homens. 
Se você estiver viajando para o sul da Europa, traga um 
chapéu para se proteger do sol. Para o norte da Europa, 
traga um casaco e vários suéteres.

Finalmente, não se esqueça de levar seus documentos de 
viagem e todos os remédios de que possa precisar em sua 
bagagem de mão.

Traje noturno 
Toda noite, nossos restaurantes principais do avio servem 
um menu diferente – e sugestões de trajes diferente. 
 

Duração do 
cruzeiro

Casual Esporte fino/
Semi-Formal 

Formal

3 -5 2 - 4  1 1

6 - 9 3 - 6 2 2

10 - 12 5 - 7 3 3

13 - 15 6 - 8 3 3

A quantidade de noites com trajes esporte fino e social 
está a critério do navio. *Alguns cruzeiros de 12 noites na 
Europa podem ter 3 noites de traje social

(O Windjammer está aberto toda noite para aqueles que 
preferem um jantar mais informal).

O que não levar 
Além dos itens óbvios (e ilegais) não permitidos, há 
outros itens que não podemos acomodar a bordo. Entre 
os itens proibidos se incluem: 
Ferros de passar roupa, facas, incluindo a Sgian Dubh 
(faca escocesa), velas, cafeteiras, transformadores 
elétricos, líquidos inflamáveis e explosivos (tais como 
fogos de artifício), equipamento de rádio amador, bastões 
de hóquei, drogas ilegais, bebida alcoólica pessoal, skates, 
pranchas de surfe. 
 

Vou precisar de um adaptador de viagem? Sim 
Padrão norte americano, 110 volts AC. Um adaptador de 
tomada é necessário para o padrão europeu (220 volts 
AC, tomadas redondas). Um adaptador de dois pinos 
inglês para europeu é necessário. As tomadas da cabine 
podem acomodar aparelhos elétricos de até 1500 watts. 
Secadores de cabelo também são fornecidos em todos os 
navios.
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Serviços a bordo

Recepção 
A recepção a bordo fica aberta 24 horas por dia para 
responder qualquer dúvida que você possa ter.

Serviços médicos 
Todos os navios da Royal Caribbean oferecem serviços 
médicos profissionais prestados por médicos e 
enfermeiras licenciados e contratados como autônomos.

Serviço de quarto 
O serviço de quarto está disponível a bordo a qualquer 
hora do dia ou da noite. Basta fazer um pedido utilizando 
o menu do serviço de quarto localizado em sua cabine/
suíte. Será cobrada uma taxa de conveniência por pedido, 
incluindo a taxa de serviço. Esta taxa é aplicável a todos 
os pedidos, exceto aos itens de menu do café da manhã 
continental que são gratuitos.

Royal Caribbean adicionará automaticamente uma taxa de 
serviço com valor de USD 13,50 (USD 16,50 para hóspedes 
em suítes) na conta SeaPass® de cada hóspede por dia.

Programa diário Cruise Compass 
O Cruise Compass é nosso jornal diário a bordo, 
entregue em sua cabine a cada noite, com as atividades 
e horários de funcionamento do dia seguinte de todos os 
restaurantes e bares.

Gastos a bordo 
Os preços de todos os artigos a bordo dos navios estão 
expressos em dólares norte-americanos.  
Todos os navios da Royal Caribbean International® 
operam com um sistema que dispensa o uso de dinheiro 
em espécie, ou seja, seu cartão de embarque (também 
conhecido como cartão SeaPass), será usado como um 
cartão de débito para realizar todas as compras a bordo. 
Geralmente, para ativar a conta SeaPass, a maioria dos 
passageiros fornece um cartão de crédito, (American 
Express, Optima, MasterCard, Visa, Discover e Diner’s 
Club), no qual as compras serão debitadas em dólares 
no final do cruzeiro. Além disso, o sistema SeaPass pode 
ser ativado com dinheiro. No caso de pagamento da 
conta SeaPass em dinheiro, uma vez a bordo,  você tem 
a opção de efetuar depósito em espécie liberando a sua 
conta para consumo. Caso não efetue o depósito, há um 
limite diário* de US$ 500,00 para cruzeiros de sete dias 
ou mais e de US$ 300,00 para cruzeiros inferiores a seis 
noites. Quando o limite depositado ou o valor acima for 
atingido, entramos em contato informando o fato, neste 
caso, você pode efetuar o pagamento do saldo devido e 
liberar a conta para futuros gastos.*Este limite pode variar 
de acordo com o itinerário. Uma conta é ativada para 
cada passageiro e um extrato detalhado será deixado na 
sua cabine uma noite antes do desembarque. Caso tenha 
fornecido um número de cartão de crédito, o valor total 
será debitado em sua conta na manhã do desembarque. 
Caso você tenha utilizado cheques de viagem ou 
dinheiro para ativar a conta, será necessário saldar a 
dívida diretamente na Recepção (receber o reembolso 
de cobrança indevida ou saldar a diferença entre o valor 
original e o final).

Cofres nas cabines 
Todas as cabines possuem cofres de uso gratuito pelos 
hóspedes. A Royal Caribbean não assume qualquer 
responsabilidade por dinheiro, jóias, documentos, 
celulares, máquinas fotográficas, filmadoras, notebooks, 
ou outro objeto de valor que permaneça na cabine fora 
do cofre, salvo quando houver sinais de arrombamento 
dos cofres.

Lavanderia 
Oferecemos serviço de lavanderia e lavagem a seco. 
Os preços variam de acordo com o tipo de peça. Não 
dispomos de lavanderia self-service a bordo. 
 
Internet 
Oferecemos o serviço de internet 24 horas por dia. 
Para utilização da internet nos computadores do navio, 
consulte as tarifas a bordo. 
Também é possível utilizar a internet sem fio em algumas 
áreas comuns do navio, desde que o laptop esteja 
habilitado. Este serviço também está sujeito à cobrança 
de tarifa.
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Autorização para Débito no Cartão de Crédito

RESERVATION ID: 3116725

SHIP NAME: MARINER OF THE SEAS

SAILING DATE: 31 DEC 2018

STATEROOM: 8538

Please be advised Traveler Cheque Cards from any credit 
card company are not accepted, for the purpose of settling 
onboard charges on the SeaPass account.

Onboard Charge Account: I will pay by (check one): 

[ ]Cash/Travelers Cheques®      [ ]American Express®

[ ]MasterCard®    [ ]Visa®    [ ]Discover®   [ ]Diners   [ ]JCB® 

Card Expiration Date: __________ - __________(month-year)

Card Number: (last 4 digits only)  ______________________ 

_________________________________________________
Name as it appears on credit card or responsible for account 

Members in your party authorised to sign on this account  

1. _______________________________ Stateroom #_______

2. _______________________________ Stateroom #_______

3. _______________________________ Stateroom #_______ 

By signing below the guest hereby authorises us to charge 
the credit card account indicated above for all charges 
made to the onboard charge account or the guest will settle 
all charges made to the onboard charge account in cash/
travellers check and, regardless of the method of payment, to 
be personally liable for such charges. 

X _________________________________________________  
Cardholder or guest signature responsible for onboard 
account 

For Non-US Issued MasterCard or Visa Card Holders:  If 
you use a MasterCard® or Visa Card® issued outside of the 
US which is billed in any of the following currencies: AUD, 
CAD, CHF, DKK, EUR, HKD, JPY, MXP, NOK, SEK, GBP, Royal 
Caribbean International off ers a service where the full 
amount of your charges are converted, at your election, to 
the currency of your card by our conversion agent, Global 
Card Services, Inc., using the exchange rate in eff ect at the 
time the amounts are charged to your card. 

Currency Conversion Authorisation (Please check one of 
the following options.)

[  ]  A. I choose to pay my onboard charges in the currency 
of my card. I.e.: I choose to use Royal Caribbean International 

currency conversion program. (See terms below.) 

This currency conversion transaction is based on wholesale 
exchange rates collected from Bloomberg plus a 3 percent 
international currency conversion fee. My choice to have 
charges billed in the currency of my card is fi nal. I accept 
that the exchange rate used will be the rate in eff ect at the 
time the amounts are charged to my card without further 
consultation.

[  ]  B. I choose to have my credit card issuer convert my 
onboard charges to the currency of my card in lieu of 
participating in the Royal Caribbean International currency 
program. (See terms below.) 

If I opt for my charges to be converted by my credit 
card issuer, or if my card is not billed in one of the billing 
currencies listed, my charges will be processed in the 
onboard currency (USD) and the issuer of my card may 
charge a service fee for currency conversion.

X _________________________________________________
Guest Signature(s)

CHARGES
Pre Paid Service Charge: MRS DEBORA MARINO

MRS MARIANA RAMINHO

MRS REGINA LUCIA PASSOS
Discount

Guest Signature(s):
MRS DEBORA MARINO  

MRS MARIANA RAMINHO  

MRS REGINA LUCIA PASSOS  

Você pode fornecer essa informação online em www.RoyalCaribbean.com/
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Formulário de Embarque

NAVIO: MA DATA DE EMBARQUE: 31 DEC 
2018

NÚMERO DE RESERVA: 3116725 CABINE: 8538

SUBRENOME: MARINO RAMINHO PASSOS

NOME: MRS DEBORA MRS MARIANA MRS REGINA LUCIA

NOMES DE MEIO:

DATA NASCIM:        

ESTADO CIVIL: [  ] Sol [  ] Cas [  ] Sol [  ] Cas [  ] Sol [  ] Cas [  ] Sol [  ] Cas

Este é o seu primeiro 
cruzeiro? 
Se não, quantos cruzeiros 
já realizou?

[  ] Sim [  ] Não

# ___

[  ] Sim [  ] Não

# ___

[  ] Sim [  ] Não

# ___

[  ] Sim [  ] Não

# ___

Já realizou cruzeiros 
conosco? 
Se sim, quantas vezes?

[  ] Sim [  ] Não

# ___

[  ] Sim [  ] Não

# ___

[  ] Sim [  ] Não

# ___

[  ] Sim [  ] Não

# ___

Escreva o seu endereço 
de e-mail para receber 
novidades & promoções

       

ENDEREÇO:  

BAIRRO: CEP:

CIDADE: ESTADO: PAÍS:

Você pode fornecer essa informação online em www.RoyalCaribbean.com/
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Instruções para Etiqueta de Bagagem
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31DEC18
MON-MIA

MARINER   

Staple or tape here
Staple or tape here

Guest Name:

 
1. Tenha certeza de colocar uma identificação 
pessoal, como uma etiqueta de bagagem em 
cada mala antes de sair de casa. 
 
2. Não coloque objetos de valor ou documentos 
de embarque nas malas a serem despachadas. 
 
3. Faça quantas cópias quiser desta etiqueta, 
preferencialmente em cores. 
 
4. Escreva o seu nome na área indicada. 
 
5. Na ordem indicada, dobre (não recorte) nas 
linhas com a parte da etiqueta para fora (você 
deverá ler o nome do navio e ver o logotipo da 
empresa). 
 
6. Depois que as dobras estiverem completas, 
grampeie duas vezes ou passe fita-adesiva na 
etiqueta em torno do puxador da mala nas 
áreas indicadas.

31DEC18
MON-MIA

MARINER   

Staple Here
Staple Here

B
B

8538

8
8538

8
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