
 
POLÍTICA DE RESERVA 

Antes do fecho da reserva, será indicado claramente o Preço Total do cruzeiro e os serviços 
adicionais solicitados, e será indicado o calendário de pagamentos e o calendário de penalizações 
em caso de cancelamento, cuja aceitação é obrigatória para poder continuar com a reserva.  

A título indicativo, as condições mais habituais de reserva são as seguintes:  

Para a confirmação das reservas com mais de 80 dias de antecedência para a data de embarque, é 
solicitado um depósito de confirmação reduzido de 60 eur/ pessoa, não reembolsável, nem 
transferível em caso de cancelamento antes da data do pagamento final.  

Este depósito não é aplicável a cruzeiros de volta ao mundo e em alguns cruzeiros em camarotes 
tipo Suite. Como alternativa, também pode confirmar com um depósito de 25% do total da reserva 
até à data de opção. Neste caso, não se aplicam gastos de cancelamento do cruzeiro antes da data 
do pagamento final.  

Pagamento final: 80 dias antes da data de embarque. No caso de não receber o pagamento final 
até à data indicada, a companhia cancelará automaticamente a reserva do cruzeiro com gastos de 
penalização de 10% do total do cruzeiro.  

Para reservas efetuadas com menos de 80 dias antes do embarque, é solicitado o pagamento total 
até a data de opção. 

As modificações de nomes estão permitidas até 30 dias antes do embarque salvo se a tarifa 
promocional aplicada indique o contrário. 

 
  



 
POLÍTICA CANCELAMENTO  
Tarifa Cunard e Early Saver:  
Período antes da partida dentro do qual a notificação por 
escrito do cancelamento é recebida pela Cunard  
 

Taxas de cancelamento 
(percentagem da tarifa) 
 

Da data da reserva até 91 dias antes da partida 
 

DEPÓSITO 

90 a 57 dias 
 

50% 

56 a 42 dias 60% 
41 a 16 dias 75% 
15 a 6 dias 90% 
Menos de 6 dias antes da partida ou falta de embarque 
 

100% 

 
Tarifa Saver: 
Período antes da partida dentro do qual a notificação por 
escrito do cancelamento é recebida pela Cunard  
 

Taxas de cancelamento 
(percentagem da tarifa) 
 

A partir da data da reserva até a partida, incluindo a falta de 
embarque. 
 

100% 

 
 


