
 

 

 

 
Regent Seven Seas Cruises – Termos e condições 2020/2021 

 

Condições de pagamento: 

- 25% de depósito para a reconfirmação da reserva;  

- Restante pagamento total da reserva: 

• 120 dias antes da partida da viagem e/ou cruzeiro para cruzeiros até 14 noites. 

• 150 dias antes da partida da viagem e/ou cruzeiro para cruzeiros de 15 noites ou mais e 

todas as partidas de Seven Seas Splendor 

• 180 dias antes da partida e/ou do Cruzeiro à Volta do Mundo. 

 

Despesas de cancelamento:  

Cruzeiros de 14 noites ou 

menos 
Regent Suite 

Resto categorias 

de todos os 

navios 

Desde o momento em que a 

reserva é confirmada até 

121 dias antes da saída 

25% do valor total da 

reserva 
100€ por pessoa 

Entre 120 e 91 dias antes 

da saída 

50% do valor total da 

reserva 

15% do valor total 

da reserva 

Entre 90 e 61 dias antes da 

saída 

75% do valor total da 

reserva 

50% do valor total 

da reserva 

Entre 60 e 31 dias antes da 

saída 

100% do valor total da 

reserva 

75% do valor total 

da reserva 

30 dias ou menos antes da 

saída 

100% do valor total da 

reserva 

100% do valor total 

da reserva 

Cruzeiros de 15 noites ou 

mais 
Regent Suite 

Resto categorias 

de todos os 

navios 



 

 

Até 151 dias antes da saída 
25% do valor total da 

reserva 
100€ por pessoa 

Entre 150 e 121 dias antes 

da saída 

50% do valor total da 

reserva 

15% do valor total 

da reserva 

Entre 120 e 91 dias antes 

da saída 

75% do valor total da 

reserva 

50% do valor total 

da reserva 

Entre 90 e 76 dias antes da 

saída 

100% do valor total da 

reserva 

75% do valor total 

da reserva 

75 dias ou menos antes da 

saída 

100% do valor total da 

reserva  

100% do valor total 

da reserva 

Temporada inaugural do Seven Seas Splendor (Cruzeiros até13 Nov 

2020)  : 

Dias antes da 

saída:              
Categorias  RS - SS Categorias A - H 

Até 151 dias antes da saída 
25% do valor total da 

reserva 
100€ por pessoa 

Entre 150 e 121 dias antes 

da saída 

50% do valor total da 

reserva 

15% do valor total 

da reserva 

Entre 120 e 91 dias antes 

da saída 

50% do valor total da 

reserva 

50% do valor total 

da reserva 

Entre 90 e 76 dias antes da 

saída 

75% do valor total da 

reserva 

75 % do valor total 

da reserva 

75 dias ou menos antes da 

saída 

100% do valor total da 

reserva 

100% do valor total 

da reserva 

Cruzeiros de 100 noites ou mais: 

Até 181 dias antes da saída 
500€ por pessoa  Categorias A-H 

10% total cruzeiro Categorias MS - NS 

Entre 180 e 151 dias antes 

da saída 
25% do valor total da reserva 

Entre 150 e 121 dias antes 

da saída 
50% do valor total da reserva 

Entre 120 e 91 dias antes 

da saída 
75% do valor total da reserva 

90 dias ou menos antes da 

saída 
100% do valor total da reserva 

 

 

- Os gastos dos cruzeiros de Natal, Passagem de Ano e Volta ao Mundo podem variar.  

Favor consultar 

 

 


