
Conheça o que há de mais novo e 
revolucionário. O maior navio do mundo chega 

com tudo, oferecendo novos roteiros pela
Europa e Caribe.

Dia Portos de Escala Chegada Partida
1 Fort Lauderdale, Florida  16h30
2 Nassau, Bahamas 07h00 14h00
3 Navegando 
4 Charlotte Amalie, St.Thomas    10h00 19h00
5  Philipsburg , St.Maarten 08h00 17h00
6-7 Navegando 
8 Fort Lauderdale, Florida 06h15

CABINE EXTERNA 
DUPLA CATEGORIA I 

 R$ 5.759,00 
Entrada R$ 1103,53 
+ 12X de R$ 489,94

(por pessoa)

I 

ortos de Escala Chegada
ort Lauderdale, Florida  

CABINE EXTERNA 
COM VARANDA D5

 Fone 54 2102.6922 | www.facebook.com/savagra
contato@savagra.com.br | www.savagra.com.br 

*** Entrada à vista e saldo no cartão de crédito.
Taxas por pessoa (portuárias e gorjetas) já inclusas. 

Aéreo não incluso.

ITINERÁRIO

 R$ 8.209,00 
Entrada R$ 1561,53 
+ 12X de R$ 655,94

(por pessoa)

Saída
12 de Novembro de 2016

07 noites



CABINE EXTERNA DUPLA CATEGORIA I I ITINERÁRIO

CONHEÇA O NAVIO

CABINE EXTERNA COM VARANDA D5

O QUE ESTÁ INCLUÍDO

Acomodações: O melhor em conforto, conveniência e luxo, além de uma equipe disponível em 

tempo integral. Você verá que não há nada como voltar para "casa" depois de um dia cheio de 

aventuras.

Refeições em grande estilo: Em um cruzeiro de férias da Royal Caribbean, as refeições fazem 

parte da jornada. É algo que vai muito além da alimentação. Envolve o ambiente, a experiência 

gastronômica, a variedade e a flexibilidade para planejar uma refeição quando você desejar.

Aproveite seus dias em alto-mar: Quer seja sua primeira vez em uma parede dessas ou quer 

você já tenha experiência em escaladas, há desafios para todos os níveis. Fornecemos todo o 

equipamento, incluindo sapatilhas, capacete e cordas.

Entretenimento: A vista fantástica não é a única coisa que vai encantá-lo a bordo nos nossos 

navios de cruzeiro. Artistas internacionais de todas as partes do mundo se apresentam em 

shows originais fabulosos da Royal Caribbean Productions.

Jovens e adolescentes: Seus filhos estão em boas mãos com nosso Programa para jovens 

Adventure Ocean®. Com nossos incríveis programas totalmente criativos, educativos e 

exclusivos, agora você tem certeza de que seus filhos vão se divertir com segurança.

Fitness Center: Dos equipamentos mais modernos até as aulas mais atuais, temos tudo o que 

as melhores academias têm – além de uma vista incrível.

O Harmony of the Seas® - o mais novo navio da frota da Royal Caribbean, pertencente à premiada classe Oasis. O maior navio do mundo com os mais 

modernos recursos ficou ainda melhor. Pela primeira vez você poderá dar um mergulho a bordo do navio de uma altura de 10 andares no Ultimate Abyss ou 

escorregar pelos vários níveis dos sensacionais toboáguas Perfect Storm. Enquanto as crianças exploram a Splashaway Bay, faça um passeio pelo arborizado 

Central Park ou encontre o seu próprio refúgio em um dos outros sete bairros icônicos a bordo. Após o jantar, saboreie um delicioso drinque coquetel 

preparado por um robô no nosso exclusivo Bionic Bar e compartilhe todos os momentos com a sua família e amigos a bordo do navio ou em casa, usando o 

VOOM, o mais rápido serviço de Internet em alto-mar. Viva as maiores e melhores férias em família a bordo do navio mais espetacular dos sete mares.

DIA 1 - Bem-vindo a bordo, Harmony of the Seas: O clima quente e as águas cintilantes do sul 

da Flórida fazem desta cidade um ímã para os amantes dos esportes aquáticos. As praias e 

canais para recreação, além do animado cenário artístico e cultural, transformaram Fort 

Lauderdale em um destino de nível internacional.

DIA 2 - CHEGADAS 07:00 - PARTIDAS 14:00 (ATRACADO) - Porto de Escala: Nassau, 

Bahamas: Com praias estonteantes, águas azul-turquesa, um passado colorido e vibrante 

cultura Junkanoo, Nassau é um ótimo local para tomar um sol e ver muitos pontos turísticos. A 

cidade está situada na ilha de Nova Providência, a uma curta distância da Ilha Paraíso que 

abriga hotéis de luxo e resorts.

DIA 3 - Navegando: Quer você busque uma descarga de adrenalina ou total tranquilidade, 

nossos navios têm de tudo. Experimente subir pela parede de escalada, voar pendurado na 

tirolesa e surfar a 60 metros acima das ondas. Livre-se do estresse dos dias em terra firme com 

uma massagem no spa, crie um álbum de recortes de recordação ou simplesmente relaxe ao 

lado da piscina.

DIA 4 - CHEGADAS 10:00 - PARTIDAS 19:00 (ATRACADO) - Porto de Escala: Charlotte 

Amalie, St. Thomas St. Thomas - Além do brilho dos famosos bairros comerciais, St. Thomas 

encanta com uma história fascinante e uma paisagem natural. Conheça a herança diversificada 

da ilha em Charlotte Amalie ou explore as águas dos exuberantes recifes ou das praias 

paradisíacas.

DIA 5 - CHEGADAS 08:00 - PARTIDAS 17:00 (ATRACADO) - Porto de Escala: Philipsburg, 

São Martin St. Maarten - Uma ilha, duas culturas: Bem-vindo à St. Maarten. Conheça a cultura 

holandesa e francesa e aproveite o litoral deslumbrante, as paisagens tropicais exuberantes, as 

excelentes opções de restaurantes e as muitas lojas duty-free (livre de impostos).

DIA 6 - Navegando: A bordo, os restaurantes não se preocupam apenas com a comida. Pense 

em ambiente, variedade e flexibilidade para decidir quando e o que saborear.

DIA 7 - Navegando: Basta que o navio caia em alto-mar para a diversão no Casino Royale® 

começar. Experimente jogar nas mesas de carteado, girar a roleta ou ter a sorte de ganhar nas 

máquinas caça-níqueis.

DIA 8 - CHEGADAS 06:15 - Porto de chegada: Fort Lauderdale, Flórida: O clima quente e as 

águas cintilantes do sul da Flórida fazem desta cidade um ímã para os amantes dos esportes 

aquáticos. As praias e canais para recreação, além do animado cenário artístico e cultural, 

transformaram Fort Lauderdale em um destino de nível internacional.

Camas: Duas camas de solteiro separadas que podem ser transformadas em 

uma cama de casal Royal King com 1,84 m de largura e 2 m de comprimento, 

varanda privativa, área de estar e banheiro privativo. 

Ocupação: Até 2 hóspedes

Tamanho: Cabine: 16,9 m²; Varanda: 4,6m² até 7,4m²

Vistas: Varanda privativa com vista panorâmica para o mar

Quartos: Porta ampla; Área de estar com penteadeira rebaixada; Espaços 

para manobra

Banheiros: Banheiro privativo com uma porta mais ampla; Duchas giratórias; 

Barras de apoio; Banco reclinável no chuveiro; Duchas manuais; Sanitário 

elevado; Pia rebaixada.

Serviços Adicionais: Frigobar; Secador de cabelo; TV; Telefone; Tomadas 

bivolt (110/220 V)

Camas: Cama de solteiro full-size

Ocupação: Até 2 hóspedes

Tamanho: 8,92 m²; As cabines 4682 e 4688 têm 9,66 m²

Vistas: Vista para o mar

Quartos: Área de estar

Banheiros: Banheiro privativo

Serviços Adicionais: Secador de cabelo; TV; Telefone; 

Tomadas bivolt (110/220 V)

Ano de construção do Navio - 2016

Número de passageiros em ocupação dupla - 5497

Regime de pensão completa

Tripulação - 2397

2 turnos para o jantar - 18h25min e 20h30min

Tonelagem bruta - 226.000

Comprimento - 1.187 pés

Largura máxima - 154 pés

Decks - 16 decks

Velocidade de cruzeiro - 23 nós


