
IA/IB IA/IB

IC/ID IC/ID

IE/IF IE/IF

XA/XBO XA/XBO

XB XB

XC/XD XC/XD

XF XF

SBJ SBJ

S S

SB SB

SG/SI SG/SI

3rd/4th adulto Interna: 3rd/4th adulto Interna:
3rd/4th adulto Externa. Suite: 3rd/4th adulto Externa  Suite:

3rd/4th Menores 12-17,99 anos
Interna : 

3rd/4th Menores 12-17,99 anos
Interna : 

3rd/4th Menores 12-17,99 anos 
Exterma, Suite: 

3rd/4th Menores 12-17,99 anos 

Externa, Suite: 

3rd/4th Child 2-11,99 anos
Interna : 

3rd/4th Child 2-11,99 anos
Interna : 

3rd/4th Child 2-11,99 anos 

Externa, Suite: 

3rd/4th Child 2-11,99 anos 

Externa, Suite: 

Taxas Portuária e Serviço 

INCLUDED

Taxas Portuária e Serviço
INCLUDED

Tarifas especiais válidas até 12 de fevereiro de 2018
CUBA CRUISES 2017-2018 - INTERTIONAL PRE¢OS

  PREÇOS EM USD POR PESSOA / POR CRUZEIRO (Portos e taxas de serviço incluídos)
 O seu cruzeiro  AGORA É ALL INCLUSIVE  - Shore Excursions e Pacotes de bebidas INCLUÍDAS                                                                                                         

7 Dias de Cruzeiro
ao Redor de Cuba 

PORTO DE EMBARQUE 7 Dias de Cruzeiro
ao Redor de Cuba 

PORTO DE EMBARQUE

HAVANA ,CUBA

819 819

MONTEGO BAY,

JAMAICA

1874 1874

1179 1179

729 729

1964 1964

2251 2251

2675 2675

729 729

979 979

979 979

699 699

699 699

Adult 324 / Child 289 Adult 324 / Child 289

Suplemento Indiv 430$ para interna e externa cabines, 970$  para 

Cabines Suite 

Suplemento Indiv 430$ para interna e externa cabines, 970$  para 
Cabines Suite 

 Bebés: de 3 meses a 1,99 anos pagam apenas taxas portuárias. Crianças: 2 a 11,99 anos de idade acomodados na mesma cabine com 2 pax pagantes  pagaa taxa indicada

Pacotes de bebidas e Shorex Incluídos

Contact Number:

111-4223-4223
www.celestyalcruises.com

e-mail:jvsoperadorageral@jvstour.com.br

PORT SXOREX CODE EXCURSION

HAVANA HAV-03 Havana City Tour 

SANTIAGO SNT-10 Panoramic Santiago

Embarcando em  Havana ou Montego Bay

Shorex Packages from Havana / Montego Bay 

Month

October 2017 20 27

November 2017 3 10 17 24

December 2017 1 8 15 22 29

January 2018 5 12 19 26

February 2018 2 9

Operated by Celestyal Crystal

Departures from MONTEGO BAY

Departures DatesMonth

October 2017 23 30

November 2017 6 13 20 27

December 2017 4 11 18 25

January 2018 1 8 15 22 29

February 2018 5 12

Operated by Celestyal Crystal

Departures from HAVANA

Departures Dates

Período aplicado  Pacote Todo Incluído Depósito
Para todas as reservas com nomes registrados

até 12 de fevereiro, 2018
Depósito de 350 $ por pessoa a ser pago 
15 dias após a data da reserva

Taxas de reserva antecipada Condições:

24/11/2017



 
Queridos parceiros, 

 Nós estamos felizes de informá-los que a nossa incrível oferta para a temporada 2017-2018 de Cuba se 

extenderá para reservas recebidas até dia 12/02/2018. 

 Em anexo as nossas “tarifas brutas especiais” para os nossos cruzeiros All Inclusive de 7Dias em Cuba 

aplicadas para o Mercado Latino-Americano. 

 Janela de Reservas 27 de Novembro de 2017 – 12 de Fevereiro de 2018 

Saídas Incluídas: Todas as saídas entre 27 de Novembro de 2017 e 12 de Fevereiro de 2018 

Termos e Condições: 
Oferta válida para somente novas reservas individuais.    

Não podendo ser combinada com outras ofertas, descontos e promoções.  

As tarifas ofertadas são comissionáveis em 15% na tarifa do Cruzeiro (taxas portuárias e de serviços 

excluídas) 

As tarifas servem para as rotações Havana & Montego Bay com duas excurções terrestres incluídas (HAV-

03 & SNT-10) 

A tarifa reduzida será controlada de acordo com a capacidade e poderá ser retirada a qualquer momento com 

ou sem notificação.    

A Celestyal Cruises se reserve no direito de adicionar, alterar ou modificar as condições das tarifas 

reduzidas a qualquer momento, sem nenhuma prévia notificação.    

Políticas de depósitos e cancelamentos da Celestyal Cruises são aplicáveis baseadas nas datas de 

reserve/saída Deposit and Cancellation standard policies apply based on the booking/sailing date (indicadas 

abaixo para facilitar a consulta) 

Ofertas e combinações com outras promoções estão sujeitas a mudanças a qualquer momento pela Celestyal 

Cruises.  

Outras restrições poderão ser aplicadas. 

NÃO APLICÁVEL PARA PORTADORES DE PASSAPORTE AMERICANO/CANADENSE 

 Política de pagamento / novos termos anuais de pagamento – ano 2018 

 A.     Depósito de Grupos / Pagamento Total: 
  Reservas para qualquer e todos os grupos devem ser finalizadas somente com o recibimento do valor 

acordado pela empresa e de acordo com o cronograma de pagamento incluído no formulário de 

confirmação do grupo. for any and all groups shall be finalized only upon receipt by the Company of 

the down payment of the agreed amount and according to the payment schedule included in the group 

confirmation form. Este pagamento deverá ser efetuado através de transferência bancária para a conta 

bancária designada da Empresa. 

A não ser que esteja mencionada outra maneira na oferta do grupo, o pagamento total de todos os 

serviços deve ser quitado até, no máximo, trinta (30) dias antes da hora do embarque. 

  

  Política de Cancelamento para Grupos 
A política de cancelamento para grupos pode variar. Caso aconteça, ela será informada no momento 

da confirmação do grupo e substituirá o que está escrito acima. 

  



 
B.     FIT depósitos das reservas / pagamento total: 

  

Data da Reserva Depósito Depósito Requerido 
Pagamento Total 

Requerido 

> 60 dias antes da 
partida 

$350 

Por pessoa por cruzeiro 

Para ser pago até no máximo 14 dias 
depois da data da reserva 

30 dias antes da 
partida 

60-45 dias antes 
da partida 

$350 

Por pessoa por cruzeiro 

Para ser pago até no máximo 7 dias 
depois da data da reserva 

30 dias antes da 
partida 

44-15 days prior to 
departure 

$350 

Por pessoa por cruzeiro 

Para ser pago até no máximo 3 dias 
depois da data da reserva 

15 dias antes da 
partida 

14-0 days prior to 
departure 

Não aplicável Não aplicável Compra imediata 

  

  

Política de Cancelamento/Reservas Individuais 

Cancelamento para espaço vendido de reservas individuais serão sujeitos às seguintes penalidades de 

cancelamento (a política de cancelamento somente é aplicada nas tarifas do cruzeiro): 

  

Dias Antes da Partida Multa por Cancelamento por Pessoa 

>60  dias Sem multa/Reembolso Total 

60-45 dias Perda do depósito 

44-15 dias 
50% da tarifa total do cruzeiro (taxas portuárias e de serviços 

excluídas) 

14-8 dias 
75% da tarifa total do cruzeiro (taxas portuárias e de serviços 

excluídas) 

7 dias ou menos 
Sem nenhum reembolso (exceto pelas taxas portuárias e de 

serviços) 

  

   
Nós agradecemos a todos pelos esforços e suporte! 

 



www.celestyalcruises.com

Our Cuba Cruises

“Celebrate the 
beauty of life with 
Cuban music, 
dance & cuisine ”

Your cruise ship, Celestyal Crystal

Trinidad, Cuba

Celestyal Cruises © 2017

Promotional Terms & Conditions
Booking Window: October 25th, 2017 – November 30, 2017

Applicable Sailings: All sailings between October 27th, 2017 – February, 12th, 2018

Terms and Conditions:
Offer is valid for new, individual bookings only. 

Not combinable with any other offers/discounts/promotions.
Reduced rate space is capacity controlled and may be withdrawn at any time with, or without notice. Reduced rate space is capacity controlled and may be withdrawn at any time with, or without notice. 

Celestyal Cruises reserves the right to add, change or modify reduced rate conditions at any time, without notification. 
Celestyal Cruises Deposit and Cancellation standard policies apply based on the booking/sailing date.

Offer and combinability with other promotional offers is subject to change at any time per Celestyal Cruises’ discretion.
Other restrictions may apply.

Old city, Havanna

7 Day Cruise Cuba
4 destinations | 29 available excursions

Day    Port                                    Arrival        Depart

Mon    Havana (Cuba)                        -                 -
Tue    Havana (Cuba)                       -        22.00
Wed    At Sea                                      -            -
Thu    Cienfuegos (Cuba)      07.00        15.00
Fri    Montego Bay (Jamaica)    08.00        20.00
SatSat    Santiago de Cuba    07.00        15.00
Sun    At Sea                                    -            -
Mon    Havana (Cuba)                  08.00            -

                                  

NOV          06, 13, 20, 27 

DEC          04, 11, 18, 25 

JAN          01, 08, 15, 22, 29 

FEB          05, 12 

                                  

USD          Inside: $ 819 Outside: $ 1179

Itinerary schedule

Departing dates

Prices

Our 7 Day All Inclusive Cruise

Explore the authentic Cuba and experience the diversity of its 
riches like never before. Our 7day all-inclusive cruise is a unique 
opportunity to experience the country’s history, landscapes and 
culture in a comfortable and seamless travel environment.
FFrom the friendly service and our famous authentic on board 
hospitality, to your exceptional daily shore excursions using the 
best local guides and operators, this is a chance to experience 

the authentic Cuba with all your senses.

The authentic Cuban Cruise

The authentic 
Cuban Experience

ALL INCLUSIVE CRUISES

The Celestyal Inclusive Experience

Enjoy a special collection of branded 
beverages that suits your preferences

Our handpicked excursions guarantee 
you’ll see the best of our destinations

Our specially designed entertainment 
program is suitable for all ages and tastes

Port and service charges are included 
in the final price of your ticket

With all gratuities included in the fare, 
your cruise experience is complete

Three meals per day, made with love and 
care with the finest local ingredients




