
 

 

 

Seabourn Cruise Line - Termos e condições  

A Seabourn® exige um depósito de 10% sobre o valor total da reserva, que 
deverá ser pago até à data de opção. Para os cruzeiros de 59 dias ou menos, o 
pagamento total deverá ser recebido pela companhia 56 dias antes da data da 
partida. 

Para reservas feitas dentro dos 56 dias o pagamento total deverá ser feito dentro 
de 7 dias ou menos após a reserva, conforme informado pela companhia. Para 
os cruzeiros de 60 dias ou mais o pagamento total tem de ser recolhido 90 dias 
antes da data da partida. Para reservas efetuadas dentro dos 90 dias, o 
pagamento total deverá ser feito dentro de 7 dias ou menos após a reserva, 
conforme informado pela companhia. Caso o plano de pagamentos 
apresentado não seja respeitado, a reserva cancela-se automaticamente, 
incorrendo em despesas de cancelamento de acordo com o mencionado 
nessa rúbrica.As taxas de cancelamento baseiam-se na tarifa paga, excluindo 
Impostos, Taxas e Despesas Portuárias, transferes, impostos, excursões a terra 
e a maioria dos pacotes de serviços ou serviços especiais.  O valor da taxa de 



 

 

cancelamento varia de acordo com a duração da viagem de cruzeiro e a 
antecedência em que ocorre o cancelamento, conforme ilustrado abaixo. 

Cruzeiros de 7 noites até 59 noites. 
Desde a data da confirmação e até 57 dias antes da partida > 10% do preço 
total da viagem 
56 a 42 dias antes da partida > 45% do preço total da viagem 
41 a 16 dias antes da partida > 75% do preço total da viagem 
15 a 06 dias antes da partida > 90% do preço total da viagem 
05 dias ou menos, ou ‘No Shows’ > 100% do preço total da viagem  
 

Cruzeiros de 60 dias ou mais:  
Desde a data da confirmação e até 91 dias antes da partida > 10% do preço 
total da viagem 
90 a 42 dias antes da partida > 45% do preço total da viagem 
41 a 16 dias antes da partida > 75% do preço total da viagem 
15 a 06 dias antes da partida > 90% do preço total da viagem 
05 dias ou menos, ou ‘No Shows’ > 100% do preço total da viagem  

 
CANCELAMENTO EXCEPÇÃO  
Se comprou uma promoção com preço especial, onde o depósito é 100% não 
reembolsável, não tem direito a qualquer reembolso, pagamento, 
compensação ou crédito de qualquer depósito em qualquer circunstância se 
cancelar a reserva.  
 
Alterações de nome exigem a aprovação prévia da transportadora e nem 
sempre serão possíveis. Mudanças de nome e alterações na data de partida 
são consideradas cancelamentos de reserva e estão sujeitas a taxas de 
cancelamento.  

 
 


