
 

 

 

SUÍTES PRINCESS 
Veja todo o conforto e uma série de amenidades de luxo oferecidas a bordo 

 

Descubra os benefícios de adquirir uma Suíte com uma variedade de toques especiais que lhes dão boas vindas a sua 
cabine de luxo. Suítes standard medem até 86 m², oferecendo um relaxante retiro a bordo. 

 

Aproveite uma variedade de amenidades premium e serviços exclusivos das Suítes, incluindo: 

 

 Área de estar separada & 

mesa de café 

 Sofá-cama 

 Varanda com mobiliário 

superior com espaço para até 

quatro pessoas: duas 

espreguiçadeiras confortáveis, 

uma mesa e duas cadeiras 

 Uma reposição de mini-bar de 

cortesia 

 CD/ DVD player com acesso a 

biblioteca de DVD´s 

 Colchões de luxo confortáveis 

 Menu de travesseiros 

 Roupa da cama de luxo de 

algodão 100% egípcio 

 Toalhas e roupões de luxo 

 Arranjo com flores frescas 

 Amenidades de banheiro 

superiores, incluindo sais de 

banho e máscara em gel 

relaxante para os olhos 

 Closet espaçoso 

 Banheira em algumas suítes 

 Algumas Grand Suites 

selecionadas possuem 

computador pessoal, bar 

molhado e lareira 

 

Seja tratado como realeza a bordo e em 

terra! 

 Prioridade ao embarcar e 

desembarcar nos portos onde 

houver tender assim como loungers 

privativos no final do cruzeiro 

 Prioridade nas reservas de 

excursões em terra 

 Lavagem de roupas, limpeza e 

serviço de engraxate de cortesia 

 Retrato com o fotógrafo a bordo 

 Fila exclusiva na recepção 

 Uso da Suite Termal no Lotus Spa, 

centro de relaxamento público^§ 

 Prioridade em reservas para a Mesa 

do Chef^, Tour do Navio^ e 

Bangalôs em Princess Cays^ 

Descubra uma variedade de prazeres 

culinários e serviços 

 Café da manhã exclusivo servido na 

Suíte do Sabatini´s com um Good 

Morning Mimosa de cortesia a cada 

manhã+ 

 Elite Lounge exlusivo com Hors 

d´oeuvres de cortesia 

 Menu do room service extensivo 

com café da manhã completo, 

almoço e jantar 

 Preferência em reservas para o 

turno Tradicional ou Anytime 

 Entrega de Canapés Deluxe à noite 

(sob solicitação) 

 Serviço de chá da tarde na suíte 

(sob solicitação) 

 NOVO! Taxa de reserva para um dos 

restaurantes opcionais na noite do 

embarque de cortesia* 

 Welcome Goodies do Chef no dia do 

embarque 

Toques especiais para fazer de suas 

noites formais experiências memoráveis 

 Arranjo de cortesia para a lapela e 

corsage na primeira noite formal 

 Na ultima arrumação da cabine da 

noite é oferecido de cortesia 

morangos ao chocolate ou pedaços 

de chocolates em uma bandeja de 

prata 

 

 

 

^Disponível na maioria dos navios. 

§ Exclui o The Enclave no Lotus Spa a bordo do Royal Princess. 

+ Todos os navios exceto o Sun Princess, Dawn Princess e Sea Princess, onde for oferecido in-Suite. 

*Disponível em cruzeiros de 6 noites ou mais longos. 


